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AKTIVITETSKALENDER
November
Tirsdag den 29. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i Kirkehuset

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
Tirsdag den 13. kl. 9.45  Dagplejere og børn i kirken
Onsdag den 14. kl. 17.00  Adventsaftensang i kirken
Onsdag den 21. kl. 17.00  Adventsaftensang i kirken
Onsdag den 28. kl. 16.00  Vi synger julesalmer

Januar
Tirsdag den 31. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub i Kirkehuset
Tirsdag den 31. kl. 19.00 Forsamlingshuset og FSBG generalforsamling

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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GENERALFORSAMLING 2017
tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00

Så er det endnu engang tid til at afholde generalforsamling jf. vedtægterne. Farup Forsamlingshus og Farup Sogns Borger- 
og Gymnastikforening afholder det tirsdag den 31. januar 2017 i forsamlingshuset. Forsamlingshuset starter med deres 
generalforsamling kl. 19.00. I pausen mellem generalforsamlingerne, vil Keld fra Marsk Kaffe komme og holde kaffesmag-
ning med chokolade fra Temper Chokolade, Ribe, og vores sædvanlige kagebord. Når vi har tygget af munden, starter 
borgerforeningens generalforsamling. 

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

Har du et bestyrelsesmedlem gemt i dig, eller vil du foreslå et medlem, så hører bestyrelserne naturligvis gerne fra dig.

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

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

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

Selv om der er kommet flere betalende medlemmer, siden vi skrev sidst om 
manglende opbakning – mangler en del endnu! 

Medlemsskabet af FSBG dækker både aktiviteter og de 30 kr. til en del af 
bladets udgivelse. 

Vi håber at se dig på medlemslisten, så M&M fortsat kan udgives 6 gange 
om året. Se listen på www.farupsogn.dk

Marsk & Mulds økonomi »knager« stadig
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Hej alle i Hillerup og Farup

Stille og roligt er Hillerup og Farup ved at komme i julestemning 
og det samme er vi i Styregruppen. Vi håber, at I hygger med 
hinanden…

Efter at vi i styregruppen i juni måned havde et møde med 
Esbjerg Kommune, hvor vi blev præsenteret for kravet om en 
»Landzone-tilladelse«, har vi arbejdet på at få den igennem. Det 
er nu lykkedes, med det udseende af huset, som vi havde planlagt. 
Det var godt, for ellers skulle vi måske have hele projektet regnet 
igennem igen, via arkitekter og ingeniører – godt for det. Esbjerg 
Kommune er nu ved at udarbejde en byggetilladelse, som vi lige-
ledes forventer uden problemer.

Styregruppens primære arbejde er nu at søge fonde, banker og 
andre, som kunne tænkes at ville støtte vort projekt. Det skulle 
meget gerne give pote hen over vinteren. 

Et af de store tiltag, i forbindelse med at søge midler, er via 
RealDania – et projekt kaldet »Underværker«. »Underværker« 
er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre deres idéer til 
virkelighed. Frivillige projekter i det byggede miljø kan skabe 

lokal udvikling og fællesskaber. Projekt-søgningen sørger vi for, 
men vi får brug for jeres hjælp. Vi vil senere informere jer om, 
hvordan det foregår, men I vil blive bedt om, at »støtte projektet/
like projektet« via en hjemmeside. Men, som skrevet, I får mere 
information herom senere, via Farups hjemmeside og FaceBook – 
og så skal vi ellers bare hjælpe hinanden med at give vores støtte 
til projektet til kende. Jo flere der støtter op om projektet, jo større 
chance er der for at Realdania vil støtte projektet. Men – I får mere 
information senere.

Mht. opstart af byggeri, så forventer vi sommer/efterår 2017. 
Vi skal have økonomien på plads, så vi ikke bliver overraskede. 
Vi har nu ca 850.000 kr på kontoen og tilsagn om støtte fra Syd-
energis Vækstpulje på 250.000, så vi har 1.1 mio kroner. Vi er 
rigtig langt med økonomien og derudover tilsagn om over 700 
arbejdsdage fra jer borgere – det er fantastisk.

Mange julehilsner fra Styregruppen
Ole Rasmussen
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Tom Donovan i Forsamlingshuset
Fredag den 23. september havde Flemming og Alma ved Marsk Music 
sponsoreret en hyggelig koncert med Tom Donovan med det formål 
at få en god aften, og samtidig lave nogle penge til Farup Landsbyfæl-
led. Det blev en stor succes. Lokale unge med et fan-lignede forhold 
til Tom Donovan deltog sammen med et bredt udsnit af Farup Sogns 
borgere og en del fans, vi ikke har set i huset før – 102 betalende gæ-
ster, herligt. Alle fik så rigeligt, hvad de kom efter: En stor musikalsk 
oplevelse blandet med en god portion humor. Tom Donovan var vel-
oplagt og fik os hurtigt til at synge med på omkvædene.

Man kunne købe spændende øl nøje udvalgt af Carsten, og havde 
man lyst til en Irsk kaffe kunne dette også lade sig gøre. Aftenen gav 
et stort overskud på over 16.000 kr. En stor tak til Flemming og Alma 
og Q-gruppen med ægtefæller, der havde arrangeret alt det praktiske. 
Virkeligt en oplevelse af de gode! På vegne af Farup Landsbyfælled, 
tak for en super god aften med et flot overskud til følge.

Mogens

Årets loppemarked endte med et overskud på lige lidt over 
10.000 kr. Vi er godt tilfredse med resultatet, da vi i år 
manglede omsætning i møbler. Normalt står møbler for 
ca. halvdelen af omsætningen. Sidste år og i år har vi sor-
teret kraftigt i vores møbler; det er vigtigt, at vi rydder op, 
så vores købere finder udvalget spændende og indbydende, 
hvis man kan sige det om lopper. 

Vi har efterhånden en god fornemmelse for, hvad der kan 
sælges på markedet, men bliver da glædelig overrasket gang 
på gang. Der kommer ca. 50 kræmmere og andet godtfolk, 
når vi åbner dørene præcis kl. 10.00, og de står nok for 70 
til 80% af omsætningen.

Vores mange hjælpere – ja uden dem går det ikke. Vi har 
slæbere, opstillere (nogle bruger en hel dag på dette), vi 

har sælgere, folk der kører på genbrugspladsen, hjælpere, 
der pakker ting ned, som måske kan sælges næste år, nye 
slæbere der slæber tilbage til Lauge og Lene. Ja så har vi 
netop Lauge og Lene, som har arbejdet med lopper hele 
året. Slæb og arbejdsindsats til trods er det vores indtryk, 
at alle hygger sig. Med den store opbakning fortsætter Ruth 
og jeg gerne flere år endnu.

Tak til alle der i årets løb har stillet lopper om til Lauge 
og Lene. For at få fat på endnu flere lopper, vil vi som  
noget nyt gerne være mere behjælpelige med at få lopperne 
om til Lauge. Hvis du synes, det er svært selv at komme 
med lopperne, kan du ringe til Ruth 21371798, så finder 
vi ud af afhentning.
                                                                                                                          
Tak for i år, Ruth og Mogens

Mange bække små...

I sidste nummer af Marsk og Muld skrev jeg om Fuglsang i 
Farup, og jeg citerede fra M.K. Sørensens beskrivelse af Fa-
rup Sogn fra 1881. Andreas Bruun fra den nu nedlagte Aal-
bygaard har reageret på mit indlæg og fortæller, at han som 
ung, ca. 1958 var inde for at sprøjte for ukrudt i en trekantet 
fenne, der lå ved enden af en vej, der fragik Tanderupvej 
til højre, tæt ved Hillerup skel. Der var usædvanlig mange 
rødstensbrokker i jorden, og A.B. spørger – kan Fuglsang 
have ligget der?  Det lyder meget sandsynligt.

Endvidere fortæller Andreas Bruun, at i gammel tid fragik 
vejen til Aalbygaard den gamle landevej tæt ved Kærbøl-
mark Skole, og overkørslen over banen var midt mellem 

Aalbygaard og Niels Straadts ejendom. Ca. 150 meter vest 
for banen svang vejen mod nord indtil den ved »æ Lejstej« 
drejede mod vest, og efter nogle sving mundede den ud 
i Hillerupvej over for Kresten Hansens ejendom. Navnet 
»æ Lejstej« hidrører fra svenskekrigene, hvor området blev 
anvendt som lejrsted. Ved et af svingene mellem »æ Lejstej« 
og Hillerup lå der en ejendom, som kaldtes »Poulskrog«. 

Navnet Poulskrog har altså ikke tilknytning til H. Hygums 
gård, som M.K. Sørensen foreslog.

I.J. Farup Sogns Lokalarkiv

Fuglsang igen
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Emma i Thailand, Australien, 
New Zealand og Fiji

På opfordring vil jeg fortælle lidt om min rejse i Austra-
lien. Lige nu sidder jeg godt nok i New Zealand, men det 
er altid rart at tænke lidt tilbage og lade tankerne vandre 
om gode minder. 

Efter vores helt fantastiske måned i Thailand landede vi 
i Sydney, Australien. Og det er en smuk by, hvor vi selv-
følgelig så det berømte Operahus og nogen fra vores lille 
gruppe var oppe og gå på Habour Bridge, hvilket er temme-
lig højt oppe! Eftersom vi kun havde en måned i Australien, 
måtte vi nøjes med »kun« at tage østkysten – fra Sydney 
til Cairns. Blandt vores stop var Arrawarra, hvor vi sur-
fede, Brisbane, hvor vi var ude og kramme søde koalaer og 
fodre kænguruer. Derudover var vi på Fraser Island, som 
er den største og måske eneste sandø. Og så var vi med 
en båd på Whitsundays, som var en helt fantastisk ople-
velse. Whitsundays er en øgruppe, som ligger lige i starten 
af Great Barrier Reef, hvilket gjorde at vi også var ude og 
snorkle og se koraller og skildpadder. Alt var smukt derude, 
både det blå vand og de smukke øer, som var beklædt med 
klipper og træer. Men det allerbedste ved at være på en båd 
derude, var den smukke nattehimmel, som vi selvfølgelig 
nød med et lille glas vin, imens vi lå og kiggede op på stjer-
netegn, vi ikke havde set før. Så kommer man lige i tanke 
om, at man er på den anden side af jorden. 

Herefter tog Rikke og jeg på eventyr, på jagt efter nogle 
af de mindre byer, som var mindre turistede, og det lyk-
kedes os, men desværre var der heller ingen lokale, da vi 

ankom til den lille by Babinda... det var nemlig søndag og 
alle havde været til høstfest dagen inden, så ALT havde luk-
ket og vores bus var kørt, og der kom først en ny efter syv 
timer. Så der sad vi og var ved at gå i spåner over, at vi ville 
komme til at kede os, men som altid så er der bare søde og 
imødekommende mennesker overalt, og inden vi vidste af 
det, havde vi fået et lift ud til et smukt sted, som hedder 
The Boulders, hvor folk badede og hyggede. The Boulders 
er kæmpe store sten, hvor vandet flyder igennem, det er 
svært at beskrive, så bare prøv at søg på det. 

Herefter endte vi med de andre piger igen i Cairns, hvor 
vi lavede forskellige ting, men vigtigst af alt var, at vi var 
ude på Great Barrier Reef og det var noget af det mest fan-
tastiske jeg har set! Her var fyldt med koraller og en masse 
fisk i alle farver, vi så en enkelt men stor skildpadde og en 
lille rokke på havbunden. Great Barrier Reef er svært at 
forestille sig før, man er der, og heldigvis fik jeg et billede 
af det, da vi fløj fra Australien og mod Cairns.  

Men nu vil jeg nyde den sidste del af min rejse, med de 
søde piger som jeg rejser med. Så selvom jeg glæder mig til 
at komme hjem og se familien og vennerne så glæder jeg 
mig ikke til at skulle sige farvel til dette fantastiske rejseliv 
med godt selskab! 
 
God december til alle 
 
Emma Vejlgaard

www.farupsogn.dk er for alle – men mest for dig/sognet
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

NOVEMBER
Søndag d. 27. 1.s.i advent kl. 10.00 Pigekor 
 og minikonfirmander medvirker

DEcEMBER
Søndag d. 4. 2.s.i advent kl. 10.00
Lørdag d. 10. kl. 10.00 
 År nul med stjernelys/dukketeater 
Søndag d. 11. 3.s.i advent kl. 19.00 
 kormusikaften/kaffe
Tirsdag d. 13. kl. 9.45 dagplejejul  
Onsdag d. 14. adventsaftensang kl. 17.00
Søndag d. 18. 4.s.i advent ingen 
Onsdag d. 21. adventsaftensang kl. 17.00
Juleaften d. 24. kl. 15.30
Juledag d. 25. kl. 10.00
2. juledag d. 26. ingen
Onsdag d. 28. kl. 16.00 vi synger julesalmer/kaffe 

JANUAR
Nytårsdag d. 1. kl. 16.00/indsamling Bibelselskabet/  
 vi ønsker godt nytår
Søndag d. 8. 1.s.e.Hellig tre konger kl. 10.00 
Søndag d. 15. ingen 
Søndag d. 22. 3.s.e. H3K kl. 10.00 
Søndag d. 29. 4.s.e. H3K kl. 10.00 Kyndelmisse,   
 konfirmander medvirker

FEBRUAR
Søndag d. 5. sidste søndag efter H3K kl. 10.00 
Søndag d. 12. septuagesima søndag kl. 11.00 (NB)
Søndag d. 19. ingen
Lørdag d. 25. kort fastelavnsgudstjeneste kl. 10.00/  
 katten af tønden på skolen

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. 

MENIGHEDSRÅDET
Med 1. søndag i advent begynder en ny fire års peri-
ode for menighedsrådet. Som det har været tradition 
i mange år, blev der ved efterårets valg til menigheds-
råd tale om aftalevalg. Fire medlemmer i det siddende 

råd fortsætter, mens Christina Johansson, som ikke 
ønskede genvalg, er blevet afløst af Vera Tønder. På sit 
første møde d. 16. november konstituerede rådet sig 
som følger: 
Anne Kortegaard, Lundgaardsvej, formand og kon-
taktperson
Jens Løkkegaard, Tanderup Digevej, næstformand og 
kirkeværge
Mona Vejlgaard, Farup Sønderby, kasserer
Alma Clausen, Farup Kirkevej, sekretær
Vera Tønder, Tanderup 
Viggo Mogensen, Spandet, regnskabsfører

Med denne periode tager menighedsrådet således 
afsked med Christina Johansson samt Solveig Christi-
ansen, som på grund af sygdom midt på året fik orlov 
fra rådsarbejdet. Menighedsrådet vil gerne takke 
begge for deres engagement og arbejdsindsats gen-
nem årene – og det gode samarbejde omkring kirken.  

NAVNE OG TELEFONER
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612  / ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

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 

DAGPLEJEJUL
Tirsdag d. 13. december kl. 9.45 mødes dagplejere og 
børn i kirken for at synge og høre om jul. Andre er 
meget velkomne, også voksne som har lyst til at synge 
med!

9 dejlige piger synger nu en gang om ugen sammen med 
Maja. F.v. Emma, Andrea, Runa, Mette, Andrea, Caroline og 
Lea. Sofie og Isabella hører også med.
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Onsdagene d. 14. og 21. december kl. 17.00 er der en 
halv time med læsninger, adventssalmer og musik i 
kirken. Adventsaftensangen er tænkt som en lejlighed 
til at sætte tempoet ned midt i  julemånedens tradi-
tionelt travle stemning... 

ADVENTSKOR
Når sognebladet kommer på gaden, er vi i fuld gang 
med at synge op til julemånedens kor-musikaften 
med lokale kræfter. Maja Haue sidder ved pianoet, 
når vi øver gamle og nye julesange. De to sidste øve-
aftener er som nedenstående. Man kan stadig hænge 
på. Vi mødes i KIRKEHUSET kl. 19-21 med en kaf-
fepause undervejs (medbring selv kaffe og brød). 
Mandag d. 28. november
Onsdag d. 7. december
Søndag d. 11. december kl. 19.00 er der kor-musik-
aften i kirken. Vi mødes allerede kl. 17.00 i kirken, for 
at synge op.

KOR-MUSIK-AFTEN
Søndag d. 11. december kl. 19.00 er der lagt op til en 
kor og musikaften i kirken. Børn og unge bærer lys 
ind i kirken. Adventskoret medvirker sammen med 
Maja, piano og Benjamin, bas. Og naturligvis skal vi 
synge advents- og julesalmer og sange. Efter en times 
adventsstemning i kirken byder menighedsrådet på 
kaffe i Kirkehuset. 

VI SYNGER JULESALMER 
Onsdag d. 28. december kl. 16.00 vil vi synge nogle 
af de mange julesalmer, vi ikke har nået denne jul 
eller gentage, dem vi holder mest af. Så mød bare op 
og lad os hjælpe hinanden med at synge os gennem 
nogle af de mange salmer, der handler om jul.
Der vil være en kop kaffe i kirken efter sangtimen. 

TIRSDAGSKLUB
Tirsdag d. 29. november Der står adventshygge på 
programmet den sidste tirsdag i sæsonen inden jul. 
Sidst på eftermiddagen satser vi på at få besøg af 
vores organist Camilla Darling, som vil stikke af fra 
Katedralskolen for at nå os med lidt musik!
Inden da opfordres tirsdagsklubbens deltagere til at dele 
ud af små fortællinger fra deres/vores barndoms jul. 
Tænk på, om der er en lille episode eller særlige jule-
traditioner i familien eller skolen eller... det kunne være 
fint at dele med andre. Med andre ord: Små tilbageblik 
på julen er på programmet denne eftermiddag på vej 
mod julen 2016. 

I november holder Tirsdagsklubben stadig til i Kir-
kehuset. Vi regner med at være tilbage i konfirmand-
stuen i det nye år. Men uanset, hvor vi mødes, koster 
kaffen 10 kr.  Snakken og hyggen ingenting. Alle er 
som altid velkomne, uanset om man nu anser sig for 
at være i Tirsdagsklub-alderen eller ej ! Og det er fra 
kl. 14.30-16.30.

Tirsdag d. 31. januar får vi endnu engang besøg af 
sognepræst Elise Balslev, Bramming, som efterhån-
den har gæstet os nogle gange med sin fortællekunst. 
Denne gang har Elise taget fat om en af klassikerne, 
når det drejer sig om at forstå Luther, som til næste år 
fejres landet over i forbindelse med 500 året for Re-
formationen. Se omtale andet steds. Elise genfortæller 
romanen »Angst - Mod«, om Martin Luthers barn-
dom og ungdom fortalt af forfatteren Jakob Knud-
sen. Vi følger Luthers oplevelser og følelser tæt fra 
barnsben i den lille mineby Mansfeld og hans senere 
klosterkamp, hvor han søger en nådig Gud. Vi skal 
HØRE en roman og føle, at vi selv er med i historien 
og kæmper ved Martin Luthers side!

På vej mod jul ...
Alt siger igen jul omkring os, i gadebilledet og indenfor. 
Det er ikke til at komme uden om, at vi er på vej mod jul. 
Med alt hvad det indebærer af noget, nogen af os ikke kan 
få nok af, og andre er trætte af, længe før vi når til juleda-
gene. Her er en historie om at vente eller frygte julen! En 
historie, der kan læses både forfra og bagfra, og som siger 
noget vidt forskelligt, afhængig af, hvor man begynder på 
læsningen.

Forfra lyder den således: 
»Det er jul igen
og jeg glæder mig allerede til
det bliver januar.
Jeg hader, når
juletræerne tændes på alle byens torve og terrasser
og
gågaden er pyntet og Frelsens Hær synger salmer.
Det bedste ved julen er, når
den er forbi, og juletræerne ligger i regnen og venter på 
skraldemanden.
Jeg frygter altid for de dage, hvor
vi samles med familie og venner for at fejre højtiden.
Jeg længes efter, at
vintermørket igen sænker sig over byen.
Det er det, jeg overlever på, når
det er jul

Jeg mener det virkelig
og ja
jeg ønsker dig en glædelig jul
men det kommer ikke fra hjertet.
Julen er en overfladisk forbrugsfest.
Ja, jeg siger også, at
julen ikke er andet end sentimental overtro og religiøst kitsch.
Det er patroniserende at påstå, at
julen er udtryk for en medfødt længsel,
der ligger dybt i os alle, ligesom
de fyldte kirker er bevis på en oprigtig tro.
Hvor ved de det fra?
Julen er et disneyficeret levn fra en død religion.
Det lader mig kold, når de siger, at
julen er hjerternes fest«.

Og bagfra: 
»Julen er hjerternes fest.
Det lader mig kold, når de siger, at
julen er et disneyficeret levn fra en død religion.
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Hvor ved de det fra?
De fyldte kirker er bevis på en oprigtig tro,
der ligger dybt i os alle, ligesom
julen er udtryk for en medfødt længsel.
Det er patroniserende at påstå, at
julen ikke er andet end sentimental overtro og religiøst kitch.
Ja, jeg siger også, at 
julen er en overfladisk forbrugsfest,
men det kommer ikke fra hjertet.
Jeg ønsker dig en glædelig jul
og ja,
jeg mener det virkelig.

Det er jul.
Det er det, jeg overlever på,
når vintermørket igen sænker sig over byen.
Jeg længes efter, at
vi samles med familie og venner for at fejre højtiden.
Jeg frygter altid for de dage, hvor
den er forbi, og juletræerne ligger i regnen og venter på 
skraldemanden.
Det bedste ved julen er,
når gågaden er pyntet og Frelsens Hær synger salmer
og juletræerne tændes på alle byens torve og terrasser.
Jeg hader, når
det bliver januar
og jeg glæder mig allerede til
det er jul igen« 

Ja, julen stritter i mange retninger, det er rigtig nok. Og 
heldigvis er det sådan, at det bliver jul uanset os. Heldigvis 
sendte Gud ikke en spørgeundersøgelse ud i verden, inden 
han besluttede sig for at komme til vores jord i skikkelse af 
sin søn. Heldigvis kom han bare, Gud, for at plante sin stæ-
dige kærlighed hos os sammen med håb og tillid – og troen 
på, at uanset hvad vi har at bære på og slide med, så er der 
stadig et liv at leve, passe på, undres og glædes over. 
Glædelig advents- og juletid. Elin Hjuler

Luther lagkage, Luther nudler 
og Luther øl, ja lutter Luther
Året 2017 vil overalt i den lutherske verden blive fejret som 
året for reformationens begyndelse. Den 31. oktober 1517 
slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wit-
tenberg, hvilket blev startskuddet til den reformation, vi i 
Danmark indførte i 1536, og som har haft verdenshistorisk 
betydning og især i Europa fik stor indflydelse på såvel 
kirke som samfundsliv. 500 år jubilæet vil blive fejret også i 
de enkelte stifter og sogne i Danmark.
Mandag den 31. oktober blev jubilæumsåret sat i gang her i 
Ribe stift, med en reformationsgudstjeneste, hvor dom-
provst Jens Thorkild Bak prædikede og borgmester Egon 
Fræhr, Vejen, og biskop Elof Westergaard holdt taler. For 
reformationsfejringen er ikke kun kirkens anliggende, men 
bakkes op af borgmestrene i stiftes kommuner. 
Fra kirke og kommunal side i stiftet er det blevet besluttet 
at afholde et FOLKEMØDE I RIBE  i dagene 12.-15. okto-
ber 2017. Der planlægges en mangfoldighed af aktiviteter 
for at udbrede kendskabet til reformationens betydning 
bredt betragtet – og ikke mindst give anledning til at 
overveje vores evangelisk-lutherske arv i en nutidssammen-
hæng. 
Gør det nogen forskel for mig på mit sted i dag, at Martin 

Luther satte gang i en reformationsproces i 1500 tallets 
kirke, ud over, at sproget i kirken blev dansk! 
Folkemødet i Ribe vil være en god lejlighed til at blive 
klogere på de sager. (Se ribestift.dk for information og 
inspiration). 

Og her i sognet vil vi i det små gøre os tanker i samme 
retning. Vi inviterer først på året til 3 aftener om Luther. 
1. Vi vil se den stort anlagte Luther-film, som uanset der 
er tale om filmkunst, dog kommer  tæt på den autentiske 
unge mand fra Eisleben, der gik i kloster og kæmpede for 
at finde den rette tro. Som siden gjorde op med samtidens 
kirke, blev dømt fredløs, begyndte sin enorme oversæt-
telses-, skribent- og salmedigtervirksomhed, blev gift med 
en bortløben nonne og ophavsmand til den kirke, vi i dag 
tilhører og kalder den luthersk-evangeliske kirke.  
2. Således informeret om Luthers liv og kampe vil vi gå om 
bord i hans lille katekismus, som flere i den ældre genera-
tion uden tvivl har lært fra i konfirmationsforberedelsen. 
Den lille katekismus er kommet i en ny oversættelse, og 
desuden har andre katekismer siden Luthers tid set dagens 
lys. Katekismer som ligesom Luthers forsøger at formulere 
den kristne tro til tiden. Dem vil vi også kigge på. Og lade 
os inspirere af til en snak med hinanden – og det er det 
vigtigste – at vi får os en fælles snak om den kirke og tro, vi 
er en del af, og hvad den siger os hver især. 
Altså: Vi kan ganske sikkert her i jubilæumsåret blive 
klogere på Luther og reformationen, og det er altid en 
god idé at blive klogere. Men vigtigere er, at vi bliver 
klogere på os selv og den kristne tro.
Så mød op og vær med i snakken. Ingen spørgsmål og 
kommentarer er dumme, skal jeg hilse og sige! 
Menighedsrådet sørger for kaffe og brød undervejs (»Det er 
kun Luther-år én gang i vores tid«, som en kommentar lød 
på et menighedsrådsmøde). 
Der bydes desuden på smagsprøver på Ribe Bryghus’ 
Luther-øl. Og måske en Luther-lagkage! Sådan en findes 
nemlig også på opskrift ...
Skriv X i kalenderen ved LUTTER LUTHER: Onsdagene 
den 25. januar samt 1. og 8. februar kl. 19.00-21.30. 
Der er ingen tilmelding. Og selv om forløbet er tænkt som 
en helhed, skal det ikke afholde nogen fra at komme og 
gå, som man kan og har lyst! Og så foregår det hele i en 
nyrenoveret konfirmandstue (satser vi på). 
Se også tirsdagsklubben den 31. januar om Luther! 

Der vil være mange aktiviteter i sognene rundt om os også. 
Det vil fremgå af Ugeavisen og en lille folder, som bliver lagt i 
kirkerne, på biblioteket m.fl. st. 

www.farupkirke.dk er for alle – men mest for dig/sognet
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I Wittenberg spiser de Luthernudler! Tja …
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Den gamle gartner udlært!
»Plante smil og plante solskin«, melodistumpen fra den 
gamle gartners sang kendes af de fleste, og kunne have 
været et af indslagene, da Jordbrugets Uddannelsescen-
ter i Beder den 26. oktober uddelte svendebreve.

Det var dog en anden sang, der indledte den festlige 
sammenkomst, hvor de nyudklækkede gartnere og an-
lægsgartnere fik beviserne. Blandt de nye unge svende 
var også en »ældre model«, nemlig vores graver Kent 
Rygaard, som efter 5 års uddannelse nu kunne sætte kro-
nen på værket med et flot resultat.

I 2011 aftalte menighedsrådet med Kent, at han kunne 
påbegynde en uddannelse på AMU-centret, som samlet 
set skulle strække sig over 40 uger. Da Kent i forvejen 
havde nogle år på bagen som graver og en mekaniker-
uddannelse i rygsækken, kunne han gennemføre ud-
dannelsen på en nænsom måde i forhold til graverjob-
bet, som jo også skulle passes. Heldigvis havde vi også 
Helge Kristensen til rådighed, som villigt trådte til som 
»vikar«, hvis Kents uddannelse kom på tværs. Uddan-
nelsen til anlægsgartner afsluttede Kent  med en 4 ugers 
sammenhængende periode, hvor teori og praksis til slut 
skulle gå op i en højere enhed ved svendeprøven.

Solskin til de unge og gamle gartnere havde der ikke 
været meget af i de sidste dage op til afviklingen af sven-
deprøvens praktiske del. Men trods nogle dage i regn 
og smattet lerjord, var smilene fremme, og de mange 
projekter var et flot skue.

Kent havde, sammen med en kollega, anlagt en lille 
»have«, som indeholdt en række obligatoriske elemen-
ter: 3 niveauer, dræning, beplantning, græs osv., men 
ikke mindst sten og planker i massevis, som man kan 
se på billedet. Et godt stykke arbejde, som mageligt kan 
udløse adskillige klap på skulderen.

Menighedsrådet ønsker Kent til lykke med den flotte 
svendeprøve og vi kan nu her i sognet glæde os over 
en særdeles veluddannet graver, som kan give gode råd 
og vejledning vedrørende anlæg og pleje af arealer og 
gravsteder omkring Farup kirke.

Jens Løkkegaard

»År nul med stjernelys«
Dukketeater for alle. 
Både til børn og voksne op til 99 år!  

Linda Risbøl Hansen kommer med et sjovt teaterstykke med 
dukkefortælling.  

Stykket handler om Maria som er en almindelig pige, der oplever 
noget særligt. En dag får hun besøg af en engel der fortæller hende, 
at hun skal føde et særligt barn – en kongesøn fra himmelen! Maria 
synes, at det lyder helt vildt! Hendes ven Josef undrer sig over, at hun 
bliver gravid, når de endnu ikke har kysset! 

Dette er et rigtigt julestykke, som bestemt ikke er kedeligt.
Og hvem ved, måske kommer de tre vise mænd også på besøg i kirken. 
De tre vise mænd leder efter en særlig stjerne…

Dette er et stykke der er fuld af liv for både øjne og ører. 

Stykket tager 35 min. Så skal vi synge et par julesalmer. 
Det hele tager en lille time og foregår i kirken lørdag den 10. december kl. 10.00.
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Allehelgensaften ved kirken
Ved et møde forud for Allehelgens aften, faldt snakken i 
Q-gruppen på, i hvor mange år vi egentlig har har fejret 
Allehelgen i og omkring kirken. Ingen kunne huske det 
nøjagtigt, så svaret blev: mange år... 

Derfor var det også dejligt på selve aftenen at kunne  
konstatere, at der var mødt mange op – ja, faktisk var 
der nok lidt flere i år end de tidligere år. Det ser vi som 
et tegn på, at vi skal blive ved – at traditionen omkring 
fredag før Allehelgen er kommet for at blive!

Og som alle andre traditioner, var også dette års ar-
rangement skåret over samme læst som de tidligere år: 
Ungdomsklubben havde endnu engang fået stablet et 
drabeligt set-up på benene i Kirkelunden, så børn og 
barnlige sjæle kom lettere rystede tilbage til Kirkehusets 
trygge rammer, hvor der – også traditionen tro – var 
dækket op med kager, bagt af fantasifulde frivillige.

Det gav ro på – men dog kun for en kort stund! For 
i forbindelse med kaffen forvildede der sig endnu et 
mystisk og skrækindjagende væsen ind i kirkehuset, en 
HEKS, der gav os alle en indføring i, hvad der gemmer 
sig i en sådan kvindes lommer og poser... 

Det viste sig at være alt fra kæledyr i
form af en flagermus og diverse remedier til brug i hek-
sekunstens tjeneste. Den grumme heks viste sig bagefter 
at være Susanne Andreasen, tidligere lærer på Vitten-
bergskolen, der i sit civile liv er ganske fredelig!

Tak til alle jer børn, unge og ældre, som valgte at bruge 
denne fredag aften til (u-)hyggeligt samvær, og tak til 
alle kagebagere! Vi beklager, at det var et »gammelt« 
tlf.nr, der blev henvist til i annonceringen for aftenen 
– godt, at ingen lod sig slå ud af det, men kom med 
kage alligevel!

Q-gruppen




