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AKTIVITETSKALENDER
Oktober 
Lørdag den 1. kl. 10.00 Kirke, klip og klister for børn
Fredag den 7. kl. 17.00-21.00 Varde hoppeborg
Lørdag den 8. kl. 10.00-15.00 Loppemarked i Forsamlingshuset
Tirsdag den 25. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Fredag den 28. kl. 19.00 Q - alle helgen/græskaruhygge

November
Torsdag den 3. kl. 17.00 Fællesspisning i forsamlingshuset 
Tirsdag den 29. kl. 14.30 Tirsdagsklub

December
Søndag den 4. kl. 14.00-16.00 Juletræsfest i Forsamlingshuset
Lørdag den 10. kl. 10.00  Dukke-jule-teater i Kirken
Søndag den 11. kl. 19.00  Musik-koraften i kirken

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



FARUP SOGNEBLAD

Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

3

Tak til sponsorer 
En STOR TAK til alle jer der var med til, at støtte 
dette års tombola til landsbyfesten i Farup. Både 
jer der købte lodder, gav en gevinst og var med 
til at stille op. Det gav et FLOT beløb på 7.091 kr.

Aasted’s VVS, Silvan/Stark, Leif ’s Autoruder, A. P. 
Jørgensen, LOHSE papir og kontor A/S (Ribe af-
delingen), Nørremarkens El-Service ApS, Jesper 
Madsens Autoservice ApS, Toyota Louis Lund 
Ribe A/S, Lynddahl Plast A/S, Dansk Stenhug-
gerier A/S, Forsberg - Ribe, Gantech A/S, Pvh 
Finer A/S, Jernved Mejeri, Hans Tobiasen A/S, 
Logitrans A/S, JP EL-Service Ribe A/S, Ribe-eg-
nens Dyrlæger, Tømrermestre H. Bruun & Søn 
A/S, IDEmøbler Ribe, Mogens Daarbak/Lohse 
Papir, Nordea, Jyske Bank, Danske Bank, Skjern 
Bank, Columbine, Video Kiosken, Huset no. 38, 
Wagner, Frisørhuset, Beauty Boxen, Hårstudiet, 
Louis Nielsen, Ribe Broderi og Garn, Quedens 
Gaard, Den gamle Arrest, Intersport, Guld-
smedjen i Ribe, Postgaarden, Photo Care-Lasbo 
Foto, Pecani, Kop og Kande, Profil Optik, Salon 
Hårtotten, Ribe Flaskecentral, Maren Spliid, Cut 
Line, DL Design Skilte, Rema 1000, BurgerKing, 
FitnessOne, Verner Bruun Biler, PomPei, Ribe 
Farvecenter, Mongolian, Salon Chic, Sct. Peders 
Cafe, Thiele, Tip Top, Knæk og Bræk, Peking 
Grill, Raa Hauge, Frisørgalleriet, Det gule hus, 
Young Hair, Salon Tigo, Backhaus, Ribe’s Sand-
wich, TEK2, Salon Ribe, Pedaleksperten, Bodil 
og Filip Thychsen, Inger S, Kvickly Ribe, Frøs 
Ribe, Mamamia, Farup Smeden, Marsk kaffe, 
Kogehuset, Murerfirmaet Bundgaard Simonsen

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Landsbyfesten 2016
I forbindelse med Farup landsbyfest vil Farup 
Sogns Borger- og Gymnastikforening og Farup 
Forsamlingshus gerne have lov til at takke føl-
gende sponsorer:
•	 JP	El	service
•	 Kogehuset	v/Hans	Rasmussen
•	Gantec
•	 PVH	Finer
•	 Vejen-Askov	Telt	og	Serviceudlejning
•	 Farup	Smed	v/Michael	Voigt
•	 Rema	1000	på	Nørremarken

Derudover en stor tak til:
•	 Rikke	Vesterby	Hansen	og	alle	hendes	hjælpere	 
 for gymnastikopvisning
•	 Lokalarkivet	for	kagebord	og	morgenmad
•	 Elin	for	morgensang	og	flaghejs
•	 Jesper	Tellund	og	co.	For	farmercup
•	Menighedsrådet	for	borddækning
Og selvfølgelig alle der har givet en hånd med 
og bidraget til at skabe et fantastisk arrangement 
samt weekend for alle parter.

Tusind tak 
til	 alle	 I	 flittige	 og	 dygtige	 bagere!	 Som	
sædvanlig blev Landsbyfesten invaderet 
af alt slags  lækkert bagværk fre-
dag aften, og der blev i sandhed 
også gået til makronerne med 
hensyn til at få det udryddet. 
Endnu engang tusind tak til 
jer alle, fordi I stadigvæk vil 
gøre en kæmpe indsats for 
at Landsbyfesten kan leve 
op	til	sit	KAGERY!

Mange hilsener 
fra Lokalarkivet

Stemningen fejlede ikke noget ved 
morgensangen!
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Varde legeborg
7. oktober
Fredag den 7. oktober arrangerer FSBG traditionen tro en 
tur for hele familien. Som tidligere år går turen endnu engang 
til Legeborg Varde, hvor vi fra kl. 17.00 har adgang til hele 
borgen. Fra kl. 19.00 lukkes der for offentligheden, og frem til 
kl. 21.00 har vi det for Farup selv. Hvis fangeborgen, som vi 
prøvede sidste år, ikke er lejet ud, vil der blive åbnet for den, 
så de voksne kan hygge og konkurrere med og mod hinanden 
derinde. Nærmere herom i vores facebook-gruppe Farup, når 
vi nærmer os den 7. oktober.

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

3	 60 pr. næse (uanset om næsen er stor eller lille) 
 for betaling til indgang, FSBG vil tage entre deroppe.
 Vi modtager både kontanter, Swipp og MobilePay.

3	 Tag gerne hele familien og dens legekammerater med.

Årets loppemarked i Farup Forsamlingshus afholdes 
allerede nu her lørdag den 8. oktober fra kl. 10 til 
15. Også i år kan vi love masser af spændende, sjove 
og fine »lopper«; der vil helt sikkert være noget for 
enhver smag. Som altid sørger vi for kaffe på kanden 
og hjemmebag til små priser, så tag endelig naboen 
med. Der er nok at kigge på og snakke om, og bliver 
du fristet til at købe, er vi meget billige. Lopper kan 
afleveres	året	rundt	ved	Lene	og	Lauge,	Farup	Kirke-
vej	 18.	Man	 kan	 også	 aflevere	 lopper	 direkte	 i	 For-
samlingshuset fredag den 7. oktober fra kl. 17. Skulle 
du have lyst at hjælpe med at slæbe lopper til eller fra 
Forsamlingshuset, så send gerne en sms. Hele over-
skuddet går til Farup Forsamlingshus.

Med venlig hilsen 
Ruth og Mogens, Farup Kirkevej 4
mobil: 21 37 17 98

loppemarked i 
Farup Forsamlingshus
lørdag den 8. oktober

ALLEhELgEN ARRANgEMENT

Snart er »sommertiden« slut – urene og havemøblerne skal stilles tilbage på plads... Før vi når dertil, skal vi imidlertid 
omkring et af de faste indslag i Farup sogns »årscyklus«: fejring af Allehelgen.

Fredag den 28. oktober vil der således igen være aktiviteter i - og omkring - kirkehuset og kirken. Arrangementet er for hele 
familien. Skulle der findes en enkelt ond ånd i fredelige Farup, skal den også være velkommen – den vil blive mødt af lys og 
lygter, samt glade børn og voksne i hyggeligt
samvær!

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

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

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

På forhåbentligt gensyn, på denne sidste aften i oktober. 
Q-gruppen
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Juletræsfest 
i Farup Forsamlingshus søndag den 4. december kl. 14-16
Kom og vær med til et par hyggelige timer. Julemanden kommer og danser 
om juletræet. Prisen er 25 kr. pr. person, stor eller lille, og inkluderer kaffe, 
the, saftevand og lidt lækkert til ganen.
 
Derudover kan der bestilles slikposer af 25 kr. hos Sussi 
pr. sms tlf: 28 71 54 24 eller mail: sussidilaniknudsen@gmail.com.

Skriv, hvor mange I kommer senest den 28. november.
 
Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus

Fællesspisning i Farup forsamlingshus 
3. november kl. 17.00
Der afholdes igen fællesspisning i forsamlingshu-
set, så kom og få en hyggelig aften sammen med 
dine naboer. Menuen er en overraskelse fra Ko-
gehuset. Der serveres pølser og pommes frites til 
børnene. Vi hjælpes med borddækning samt op-
rydning. Ligesom sidste år starter vi med et par 
spil sammen med børnene, så tag gerne nogle spil 
med.

Prisen er 70 kr. for voksne/50 kr. for børn. Kaffe, 
the og kage koster 10 kr. Øl og vand koster 5 kr. 
pr. stk.

Tilmelding til Morten Isaksen 
på 42 72 10 60 eller mv.isaksen@gmail.com.

Medlemskab af F.S.B.G. 
Ønsker man at deltage i de aktiviteter som FSBG arran-
gerer 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!	Med-
lemsliste 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 indbeta-
les via hjemmesiden www.farupsogn.dk ved brug af Dan-
kort 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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Statusrapport 15.09.2016
Tilgode:

År Sponsorater Kr. Kr.
2010 Total 73.333
2011 Total 133.823
2012 Total 129
2013 Total 15.043
2014 Total 2.500
2015 Total 185.893
2016 Div sponsorater private 1.950
2016 Div sponsorater erhverv Husstand:
2016 Husstandsindsamling: Totaler

Sponsorat Erhverv indsat bank 177.500
Sponsorat Erhverv indsat DGI 39.583 Erhverv
Yderligere tilkendegivelser erhverv 15.000 232.083
Sponsorat private indsat bank 20.750
Sponsorater private indsat DGI 164.484 Private
Yderligere tilkendegivelser private 6.800 192.034
Flaskepant 11.000
Flaskepant 600
Running Dinner 12.172 Øvrigt
Jernindsamling 2 gange 5.778 29.550
S.E. Vækstfond (ikke modtaget penge) 250.000

21.800 1.094.538

Antal lovede arbejdsdage 717

Indsamlede beløb til Farup Landsbyfælled
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Kære Marsk og Muld læsere. Så er jeg ude og rejse igen, og 
turen er startet i Thailand den 7. september og fortsætter de 
næste 3 måneder. Jeg vil i de kommende Marsk og Muld, 
dele nogle af mine oplevelser.

Så er vi nået til den niende dag i Thailand og jeg elsker 
Thailand!	Jeg	elsker	deres	mad	(som	mest	består	af	nudler	
og ris), jeg elsker thai’erne som er søde og venlige og altid 
smiler og så elsker jeg landet, for det er fuld af kontraster 
og	en	masse	spændende	oplevelser!

Vi ankom til Thailand onsdag morgen i sidste uge uden 
nogle problemer, alt bagage og alle syv piger var med hele 
vejen!

Torsdag var vi på kanalrundfart med vores snakkesalige 
guide Jimmy, som viste os Bangkok fra kanalernes side, 
hvor	faldefærdige	huse	ligger	side	om	side	med	de	flotteste	
templer. Vi besøgte Grand Palace, som er et kæmpe palads, 
hvor de forskellige konger i Thailand har bygget templer og 
paladser. Ekstremt smukt, dog synd at man skal opleve det 
i 40 graders varme og med 7000 kinesere. Men det var det 
værd!	Herefter	så	vi	kæmpe	buddhaen.	Vi	var	også	ude	og	
se en orkidefarm, fodrede fisk med majschips og så munke 
indvie nye lokaler på vores hostel.

Fredag cyklede vi rundt i Bangkoks gader og så Bangkok 
fra alle sider og vinkler. Vi cyklede på de trafikerede veje 
og ude på en ø, hvor der så ingen mennesker var, igen så 
vi Bangkoks kontraster.

Fra fredag aften til onsdag morgen stod den på trekking. 
De	fleste	dage	gik	med	transport	til	og	fra	Umphang	med	
natbus og åbne ladvogne. Men fra søndag til tirsdag trek-
kede vi. Første dag startede i en båd i fire timer og der 
efter ni kilometer på gåben, hvor vi både gik op og ned. 
Næste dag gik vi først til Thailands største vandfald, hvor vi 
badede og klatrede og her efter gik vi otte kilometer, hvor 
det meste foregik i mudder. Vi gik her til en landsby, hvor 
vi overnattede i et træhus. Sidste trekkingdag var igen otte 

kilometer, hvor de tre første kilometer gik op og de andre 
gik ned, alt sammen i mudder til anklerne. Vi havde meget 
ondt af os selv alle dagene, for det var ekstremt hårdt, men 
bagefter er vi alle glade for at vi gjorde det, for det skubbede 
til grænser og det udfordrede os rigtig meget. Dog er det 
nok ikke lige en tur jeg nogensinde tager igen....

Dagen i går brugte vi på at forkæle os selv og vores krop 
med en omgang massage i Bangkok og i dag er vi kommet 
til Koh Phangan og jeg glæder mig som et lille barn til at 
kunne få en hel nats uafbrudt søvn efter nærmest ikke at 
have sovet i fem dage, da de sidste nætter har været i telte, 
hytter og natbusser.

I morgen står den på Full Moon Party og vi glæder os til 
at	feste	og	smage	på	en	masse	drinks!

Jeg håber, alt er vel i Danmark, og at I alle har det godt.

Varme hilsner fra Thailand
Emma Plougmann Vejlgaard

Emma i Thailand, Australien, 
New Zealand og Fiji
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gUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

OKTObER 
Lørdag d. 1.  kl. 10.00 Kirke, klip og klister – 
 for børn
Søndag d. 2. kl. 10.00 19.s.e.trin. Gående nadver 
Søndag d. 9. ingen 
Søndag d. 16. kl. 10.00 21.s.e.trin. 
Søndag d. 23. 22.s.e.trin. kl. 19.00 kaffe  
Søndag d. 30. kl. 10.00 

NOVEMbER
Søndag d. 6. alle helgen kl. 10.00 
 gående nadver/kaffe 
Søndag d. 13. 25.s.e.trin. kl. 19.00   
Søndag d. 20. ingen 
Søndag d. 27. 1.s.i advent kl. 10.00 
 minikonfirmander/kor   

DEcEMbER 
Søndag d. 4. 2.s.e.trin. kl. 10.00
Lørdag d. 10.  kl. 10.00 jule-dukke-teater for børn
Søndag d. 11. 3.s.e.trin. kl. 19.00 kormusikaften/kaffe  

INDSAMLINg 
Ved høstkollekten den 11. september indkom der 1.380 
kr., som er fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kir-
kens Korshær og Danske Sømands – og Udlandskirker. 

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  / ehs@km.dk
graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Formand Anne Kortegaard  
Lundgaardsvej 63, tlf. 75422406
Kirkeværge christina Johansson  
Farup Kirkevej 26, 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 

MENIghEDSRÅDSVALg
På orienterings- og opstillingsmødet den 13. september 
i forsamlingshuset blev der opstillet en ny liste til me-
nighedsrådet. I skrivende stund er der kun indleveret 
den ene liste. Et nyt menighedsråd skulle dermed være 
klar til at tage fat 1. søndag i advent. Mere herom i 
næste nr. af M&M 

MENIghEDSRÅDSMØDE
Næste møde i menighedsrådet afholdes mandag den 
24. oktober kl. 16.30 i konfirmandstuen. Dagsorden 
kan læses i mappen: »Menighedsrådet« i kirken / på 
kirkens hjemmeside. Her ligger også efterfølgende 
referat af mødet. 

KIRKE, KLIP Og KLISTER
Lørdag den 1. oktober kl. 10.00. En formiddag med 
bibelhistorie i børnehøjde. Først i Kirkehuset, dernæst 
kirken. For de 5-8 årige, men alle er velkomne.

TUMLINgESALMESANg 
Mange forældre kender allerede babysalmesang, der 
henvender sig til de helt små. Tumlinge-salmesang 
er for de lidt større børn, 1-3 år. Sct. Catharinæ kirke 
inviterer til fire torsdage i efteråret, hvor der vil blive 
danset, klappet og sunget til salmer, børnesange 
og gode rim og remser. Ikke kun forældre og deres 
småbørn, men også bedsteforældre er velkomne med 
deres små børnebørn. Det er ingen forudsætning, at 
man har gået til babysalmesang, og der kræves ingen 
forkundskaber. Det er gratis at deltage. 
Tumlinge-salmesangen varer 35-40 min.  Den ligger 
torsdagene den 29. september,  6. oktober, 27. oktober 
og 3. november. Vi begynder kl. 16.15.  Evt. mere info 
hos Elin Hjuler.

PIgEKOR 
I skrivende stund forberedes en ny sæson for det 
lille pigekor, som nu har eksisteret et par år. Maja 
er vendt tilbage fra sin orlov og er klar til at arbejde 
videre med sang og sanglege, rytmer m.m. Der er pt 
et lille hold sanglystne og glade piger. De vil gerne 
have selskab, så hvis en og anden pige i  2.-3. klasse 
har lyst at prøve, hvad det er, er man velkommen til 
at henvende sig. Øvedagen er mandag kl. 15.15-16.00. 
Første gang mandag den 3. oktober. Sæsonen slutter 
med deltagelse i gudstjenesten 1. søndag i advent den 
27. november kl. 10.00. Evt. info hos Elin Hjuler.  
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Sognepræsten holder ferie den 7.-15. oktober. Der 
kan rettes henvendelse til sognepræsterne i Ribe, Ruth 
H. Svendsen og Simon T. Stubkjær tlf. 75431156/ 
75420232 eller kordegnekontoret i Kannikegården 
75420350 (hverdage 9.00-12.30). 

ALLE hELgEN 
I FARUP KIRKE 
Søndag den 6. november kl. 10.00 er der Alle 
Helgen gudstjeneste. Vi mindes de døde i sognet 
siden sidste alle helgen ved at nævne deres navne. 
Ligesom de døde, vi altid har med os, og døden vi 
har for os, får rum og tanke i søndagens læsninger, 
prædiken og salmer. Efter gudstjenesten er der 
kirkekaffe. 

TIRSDAgSKLUbbEN
Tirsdag den 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.

Tirsdag den 29. november.  Vi er lige begyndt på 
adventstiden med 1. søndag i advent den 27. novem-
ber, så vi vil denne eftermiddag gøre som alt omkring 
os allerede har gjort længe: julehygge med sang og 
mundgodt m.m.m. Er vi heldige, har vores organist 
Camilla Darling Bunk et hul i kalenderen, så hun kan 
levere musikken.

Og igen handler det i Tirsdagsklubben om det hyg-
gelige samvær, kaffe, sang og lidt til forstand og 
tanke, når vi mødes den sidste tirsdag i måneden kl. 
14.30-16.30. Kaffeprisen er 10 kr. Alle i alle aldre er 
velkomne. Skønt gennemsnitsalderen er pænt over de 
60, skal det ikke hindre nogle i at være med. Stem-
ningen er ikke aldrende! 
Vær opmærksom på, at Tirsdagsklubben på et 
tidspunkt rykker i Kirkehuset. Det sker, når der skal 
lægges nyt strå på konfirmandstuen, forventeligt fra 
uge 44.  

ADVENTSKOR
Lige nu (midt september) siger temperaturen 27 gra-
der, skønt årstiden siger sensommer/efterår. Derfor er 
det	ikke	til	at	komme	uden	om,	at	det	går	mod	jul!!	
Derfor er det også tid til at melde datoer ud til endnu 
et års advents-kor-komsammen og korarrangement i 
kirken. Maja er klar igen ved klaveret, og forhåbentlig 
mange andre tidligere deltagere i adventskoret. Og så 

kunne	det	være	rigtig	dejligt	med	endnu	flere	sangere,	
så overvej sagen. Det kommer ikke an på at være 
sangvant, men det er entusiasmen og sangglæden, der 
tæller. Unge som voksne og ældre er velkomne. 

Vi gentager formen fra tidligere år og mødes 4 aftener 
inden kormusikaftenen i kirken. Vær opmærksom på, 
om konfirmandstuen er lukket til den tid (på grund 
af nyt loft og tag, som forventeligt påbegyndes uge 
44).	I	givet	fald	flyttes	øveaftenerne	til	Kirkehuset.	

Hver aften fra 19-21 med indlagt kaffepause (med-
bragt kaffe og brød). Og det hele kulminerer 3. 
søndag i advent, den 11. december kl 19.00. Den dag 
mødes vi allerede kl. 17.00 for at pudse korsangen 
af. Der er ingen tilmelding, man møder blot op. Kan 
man ikke være med alle aftener, går det endda. 
Er der spørgsmål, så ring eller mail til Elin Hjuler. 
Øveaftener: 
Torsdag den 17. november
Tirsdag den 22. november
Mandag den 28. november 
Onsdag den 7. december 
Kirken søndag den 11. december kl. 17.00/19.00

ef
Tanker ved alle helgen
Inden for Verdenssundhedsorganisationen WHO for-
ventes det, at man i 2018 indstiller »forlænget sorgre-
aktion«, som det kaldes, som en decideret diagnose. 
Diagnosen kræver, at man skal have kæmpet med 
sorgen i mere end seks måneder. 
Alarmklokkerne har for længst ringet hos mange, for at 
gøre sorg til en diagnose er en stor misforståelse, lyder 
det fra mange sider, som om man kan behandle sorg. 
Andre tænker, at en sorgdiagnose ville kunne hjælpe 
dem. Den vil kunne øge omverdenens accept af, hvor 
ramt man er, når man er i sorg. Hvor lidelsesfuldt og 
amputerende det er at miste. At det langt fra er noget, 
man bare kommer over, hvorefter livet og hverdagen 
fortsætter og ligner sig selv. 

For ingenting er længere normalt, når man har mistet. 
Tab er ikke noget, man lægger bag sig. Og det tager 
hverken et halvt eller helt år. Det første år har sine 
mærkedage, fødselsdage, højtider og andre særlige tider, 
som det på forhånd kan være umuligt at se sig igen-
nem. Som man forsøger at finde en form på – og helst 
i god tid, så der tankemæssigt kan blive lidt mere ro til 
alt det andet, man er fuld af. Men derfor er det ikke 
bare nemt, når det år er gået. Tiden kan gøre noget ved 
en, og den kan være skræmmende, at den overhovedet 
går, når ens verden er væltet, at livet derude så stadig 
går sin gang. »De første 10 år er de værste«, skrev en 
mor, der havde mistet sit barn, til en anden mor i 
samme situation. Og på en eller anden måde blev det 
en form for trøst for hende. 



FARUP SOGNEBLAD10

Og sådan er det så forskelligt fra det ene menneske til 
det andet, hvordan det er og mærkes, også afhængig af 
hvor i livet og under hvilke omstændigheder. Der kan 
være en mægtig ro også i sorgen, som mere tager form 
af savn måske, når døden kom med lindring og fred. 
Smuk! Sådan kan døden også opleves, uden at vi af 
den grund skal forherlige den.  

Det som man undertiden kan finde en tendens til i 
vore dages selvhjælpslitteratur. Den opfattelse, at man 
skal omfavne sin lidelse. Som en anden fugl Fønix 
rejse sig som et nyt menneske ud af sorgen og smerten. 
Det er en forfærdelig tanke, mener jeg personligt – og 
dybt krænkende – et åg, der oveni tabet lægges på ens 
skuldre. Og så er det klart, at det at opleve en stor sorg 
måske for nogle kan være med til at styrke sider af 
personligheden. Det er bare ikke noget, vi skal pådutte 
hinanden. Vi kan kun tale for os selv. 

Kirkekunstneren Maja Lisa Engelhardt, som har 
skabt kortæppet inde i Sct. Catharinæ kirke med den 
brændende tornebusk, har malet flere malerier, der skal 
forestille Jesus, også et opstandelsesbillede, meget antyd-
ningsvist – som et lys, der vælder ned bag en åbning, 
måske en gravhule. 

Kunstneren har fortalt, hvordan hun voksede op i et 
meget turbulent hjem, og hvordan troen som teenager 

blev hendes redning, fordi hun valgte at tro på, at der 
var en Gud over hende, også selv om alt stadig var kaos 
i hjemmet. »Netop i opstandelsen samles det hele«, har 
hun udtalt. »Der ved jeg, at der er noget, som jeg aldrig 
vil kunne forklare og kun kan gribe i glimt af dyb tro. 
Jeg kan kun røre ved en lille flig af opstandelsens myste-
rium, men det er nok. Det solglimt, siger hun, har jeg 
sagt ja til. Jeg føler en daglig påskemorgen. Hver dag er 
påskemorgen min ledetråd. Det gør, at nuet føles som 
en fredfyldt evighed. Jeg ved, Han er med mig.

Han stod op af graven for mig. Han står der stadig. Og 
Han flytter sig aldrig. Når vi rammes af ulykker, slutter 
hun, så er det ikke, fordi Gud har flyttet sig. Han står 
der stadig med sin kærlighed til os. At kunne leve i den 
tillid, det ændrer ikke på vore vilkår. Det tager ikke 
sorgen og savnet fra os. Men det åbner en sprække ind 
til opstandelsens mysterium. Det sender et solglimt af 
lyset fra den første påskemorgen ind over vort liv. Det 
åbner en sprække ind til den virkelighed, hvor Gud selv 
har tændt et lys, hvor mit lys er blevet slukket og taget 
fra mig. Så jeg kan få hjælp til at sige ja til en ny dag 
og det nye liv, jeg skal tage på mig og leve«. 

Som hun siger Maja Lisa Engelhardt: »Jeg ved, Han er 
med mig. Han stod op af graven for mig. Han står der 
stadig. Og han flytter sig aldrig«. EH

www.farupkirke.dk er for alle – men mest for dig/sognet
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I forbindelse med landsbyfesten er det traditionen, at 
borgerforeningen udnævner årets borger i Farup sogn, 
som er en eller en gruppe borgere, der har gjort en sær-
lig indsats for samfundet herude. Det bliver lagt ud til 
alle borger via sms-kæden, facebook-gruppen Farup og 
hjemmesiden www.farupsogn.dk, hvem man ønsker at 
indstille, og herefter tager borgerforeningen stilling til 
alle indmeldte forslag. Herefter udråbes årets borger i 
forbindelse med fællesspisningen om lørdagen til lands-
byfesten.

I år faldt udnævnelsen så på Styregruppen for Farup 
Landsbyfælled.

Følgende blev nævnt i forbindelse med indstillingerne 
på dem:
For indsatsen mod det kommende medborger og akti-
vitetshus. De gør et kæmpe stykke arbejde for at gøre 
Farup mere tiltrækkende for både beboere og mulige 
tilflyttere	og	turister.	Flere	timer	bliver	lagt	hver	uge,	og	
meget forskelligt arbejde som samarbejde med kom-
munen, indhente tilbud, samarbejde med håndværkere, 
arkitekter mm, inddrage lokalbefolkningen og meget 
mere!	Alt	 sammen	 for	 at	 skabe	bedre	 rammer	 for	 for-
eningslivet både nuværende og nye. Hele arbejdet bliver 
gjort udelukkende for ALLE i Farups skyld. Det fortje-
ner simpelthen et skulderklap at lægge så meget frivil-

ligt	arbejde	for	et	helt	sogns	skyld!	De	lægger	virkeligt	
mange timer i arbejdet med indsamling af penge, møder 
med kommune, beretninger til div. medier osv. Gruppen 
har gjort et kæmpearbejde og er kommet rigtig langt i 
bestræbelserne på, at gøre Farup til et endnu mere at-
traktivt sted for evt. bosætning. De gør og har gjort et 
kæmpe stykke arbejde for at få et fælles hus op at stå til 
glæde og gavn for alle borgere i Farup.

Med i styregruppen er: 
Ole Rasmussen
Mogens Sørensen 
Dan Schmidt
Preben Sjælland
Ragna Weidinger
Dorte Pedersen
Anna Louise Siggaard.

Årets borger/initiativ 2016
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Ja, det er ikke en øl, men et stednavn. I Farup sogns 
kirkebog står der, at Joseph Christensen Pedersen var 
født den 18. december 1818 i Fuglsang Farup sogn. Han 
var søn af husmand Peder Thomsen Jørgensen og hustru 
Anne Margrethe Josephsdatter. Han blev konfirmeret 
1833 i Farup Kirke. Han var med i krigen 1848 og faldt 
i slaget ved Sundeved 29. maj 1848 og ligger begravet 
på Sottrup kirkegård. Hans navn står på mindestenen 
ved Skt. Catharinæ Kirke, og fra Kærbøl er nævnt Jeppe 
Therkildsen, faldet ved Fredericia 6. juli 1849. 

I Samlinger til Jydsk Historie og Topografi VIII. 

Bind 1880-81 er der en beskrivelse af Farup sogn ved 
M.K. Sørensen, Skolelærer i Allerup. Deri skriver han: 
»Af forsvundne Stednavne har jeg truffet Slukefter og 
Præsteværingen, som begge nævnes 1697, Indsted og 
Povlskrog, som nævnes 1777, samt Fuglsang 1815; men 
hvor de have ligget, er uvist, med mindre Povlskrog er 
der, hvor H. Hygums Gaard ved den gamle Landevej 
nu ligger. Fuglsang skal have ligget mellem Hillerup og 
Tanderup	og	være	afflydt	i	en	Stormflod«.

I.J. Farup Sogns Lokalarkiv.  

Fuglsang i Farup

Kirken foreviget en aften af Rita Ellegaard på hundeluftetur: 
nykalket og i aftensol  Så fås det vist ikke smukkere.
Se det i farver på www.farupkirke.dk

Det store lindetræ måtte lade sin enorme bladkrone samt en del af 
sit grenværk, da der snart skal skiftes strå på konfirmandbygnin-
gen. Efter en del timers knoklen fra Kent og Helges side, står træet 
nu ganske frit og meget skulpturelt.

Dagplejebørnene hjalp flittigt til, så præstegårdens æbler kunne blive til most. Der blev kastet og kigget og smagt. En dejlig formiddag 
havde vist nok både små og store.



Som noget nyt kan unge i 10. kl. - 18 år mødes hver man-
dag i klubben i deres eget lokale. Det er en god mulighed 
for at holde forbindelsen til de andre unge i Farup, som 
er spredt på diverse jobs og uddannelser. Det koster 150 
kr. for 1 års medlemsskab og man kan deltage i klubbens 
øvrige aktiviteter. Andreas, Mathias, Lasse, Jacob, Theodor 
og Peter har allerede benyttet sig af tilbuddet og været med 
til opstartsturen. Håber, I forældre vil være med til at støtte 
dette initiativ. Det styrker venskaber og fællesskaber i vores 
lille by.

Er du forældre til et barn eller ung i klubben kan du blive 
medlem af klubbens Facebook side. Her kan man følge med 
i klubbens aktiviteter. Herigennem gives alle informationer.

Farup Ungdomsklub

Endnu engang har vi kunne sætte et dreamteam af medar-
bejdere i klubben. Leder Emil Vesterby Hansen og klubmed-
arbejdere Mikkel Bertram Lassen og Cecilia Madsen.

Til hver tur er der efterhånden tradition for lidt ekstra »gour-
met lækkeri kage – noget«, og denne gang var ingen undta-
gelse.

Årets opstartstur i klubben bød på lasergame på skolen og 
bumberball på boldbanen i det smukke september vejr. 29 
børn og unge var tilmeldt og tilbagemeldingen fra alle aldre 
og køn var »Det her, det er bare sjovt«. Det var bestemt også 
sjovt at se på, og på facebook-siden for Farup kan I se en lille 
video fra en af bumberball kampene.


