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Formandsberetning for 2016
i Farup Forsamlingshus
Endnu et år er gået, og vi kan se tilbage på nogle gode arrangementer
i Farup Forsamlingshus. Samarbejdet med Kogehuset, Hans, fungerer
rigtig godt, og det skal han have stor tak for. Tak til alle de frivillige der
år efter år yder et stort stykke arbejde, det er vi meget glade for. Tak til
alle jer der benytter jer af vores arrangementer. Det er en udfordring, at
få et forsamlingshus til at løbe rundt. Derfor er det vigtigt, at vi alle bakker om om arrange-menterne, lejer huset til vores fester og indbetaler
de 200 kr. til medlemsskabet konto nr. 5093 1240290.
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Vi startede året med generalforsamling den 26. januar fælles
med Borgerforeningen. Vi startede som traditionen tro og efter
kaffe, kage og et indslag fra Landsbyfælledet, var det Borgerforeningens tur. Lisbeth og Sussi var på valg og de takkede ja til at
fortsætte. Tak for det.
Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 25. februar.
Den 10. marts var Bjarne og Betina til møde med Jyske Bank
for at drøfte fremtiden for Farup Forsamlingshus. Bjarne var forbi
igen i august, hvor de forlængede vores aftale. Vi har igennem
hele året holdt dem underrettet om Farup Forsamlingshus og den
stramme økonomi.
Den 17. marts var der koordineringsmøde i kirkehuset. Vi var en
lille forsamling, men vi fik styr på årets arrangementer og sluttede af med god hjemmebag. Fra bestyrelsen deltog Betina.
Den 9. april fik bestyrelsen gjort forårsrent i og omkring Farup
Forsamlingshus. Der er også blevet kigget på gamle ting fra Farup Forsamlingshus på Lene og Lauges loft.
Den 9. maj var det igen tid til bestyrelsemøde.
Den 20. maj havde vi et møde med Landsbyfælledet. Nogle misforståelser var opstået og de blev snakket igennem.
Menighedsrådet er blevet spurgt til evt. køb af Farup Forsamlingshus/grund, men har takket pænt nej tak.
Den 8. juni blev vi kontaktet af Trolle Advokatfirma vedr. en arv fra
afdøde Henry Nikolajsen. 26.000 kr. ca. Senere fandt vi ud af, at
vi ikke var afgiftfritaget. Sagen er endnu ikke afsluttet.
Den 11. august havde vi bestyrelsesmøde. Denne gang startede
vi lidt før end vi plejer, så vi lige kunne give udenomarealerne ved
forsamlingshuset en omgang.
Den 19.-20. august blev der igen afholdt landsbyfest. Noget
mange ser frem til. Preben og Morten var en del af festudvalget.
En masse arbejde ligger forud for denne weekend. Vi har bl.a
vores tombola som igen var sponsoreret med en masse dejlige
præmier. Stor tak til Ribe og oplands butikker og til de mange lokale, der også bakker godt op om dette arrangement. Ruth Hundebøll og Betina Vase er faste hjælpere med at stille op lørdag
morgen. I år var dog lidt hårdt efter en nat med OL håndbold. Tak
til alle jer der hjælper med at hente præmier, stiller op og køber
lodder. Det gav et flot overskud på 7.091 kr.
Den 8. september blev der igen fjernet ukrudt og fejet rundt om
forsamlingshuset.
Vi har ikke benyttet os af Landsbypedellerne i 2016, men vi er
i kontakt, og de kommer gerne ud, hvis vi har brug for det. Det
kræver dog en ny ansøgning, som går igennem Borgerforeningen. Vi tænker, at de gerne må komme i 2017 og hjælpe bestyrelsen med at passe udenomsarealerne.
Loppemarked den 8. oktober. Flot overskud på 10.000 kr. Det
er Ruth og Mogens, der styrer slagets gang, og det har de helt
styr på. De har forskellige teams, der hjælper med at køre alle
lopperne ned til forsamlingshuset. Nogle hjælper med at sætte
det hele frem, andre kommer og sælger, og til sidst er der dem,
der hjælper med at pakke det hele ned og kører det om til Lene
og Lauge igen. Det er bare sådan en hyggelig dag, hvor man får
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snakket med en masse forskellige mennesker og nogle kommer
ikke for at købe lopper, men mere for at nyde Ruths hjemmebag
og få en god hold snak. Tusind tak for det store stykke arbejde,
Ruth og Mogens og tak til Lene og Lauge for opbevaring af alle
lopperne og til de mange hjælpere.
Den 27. oktober. Brev fra Esbjerg kommune. De havde vedtaget, at eftergive forsamlingshusenes gæld/restgæld til Esbjerg
Kommune med virkning fra 1. januar 2017. Vi havde en gæld på
20.000 kr. optaget som rente- og afdragsfrit lån i 1961. Det var
vel nok en rigtig god nyhed.
Vi havde fællesspisning torsdag den 3. november. Der var tilmeldt
ca. 50. Vi startede med spil og borddækning. Senere serverede
Hans fra Kogehuset gode ben med tilbehør og islagkage til dessert. Vi sluttede af med kaffe og kage. Vi havde nogle hyggelige
timer. Tak for mad, Hans.
Den 16. november. Mail fra Gl. Ribe Amts Forsamlingshusforening. De skulle lave et interview og en film om et forsamlingshus. Vi skrev, at det havde vi interesse i, men valget faldt ikke
på Farup Forsamlingshus desværre. Der havde været mange om
buddet.
Juletræsfesten den 4. december var endnu en hyggelig dag i
Farup Forsamlingshus. Bestyrelsen mødte kl. 10.00 og pyntede
juletræet. Der blev dækket borde og gjort klar. Bestyrelsen mødte
igen i god tid og lavede kaffe, te osv. inden det hele gik løs kl.
14.00. Sørme om ikke julemanden igen i år havde fundet vej til
Farup Forsamlingshus og efter 3 forsøg med råb og skrig dukkede han op og med sig havde han sin kone og en stor sæk. Vi
dansede om juletræet og sang nogle sange. Bagefter fik alle børn
en slikpose. Der blev spist æbleskiver, pebernødder og drukket
kaffe, te og saftevand. Æbleskiverne med dyp var sponseret af
Hans fra Kogehuset. Tak for det.
Der har været nogle små reparationer i løbet af året, men det har
været i småtingsafdelingen.
Vi har valgt at melde os ud af foreningen bag forsamlingshuse.
Vi har fået lov til at afholde næste Running Dinner, som er på
programmet til foråret.

På dette års generalforsamling er Morten, Preben og Betina på valg.
Morten og Betina ønsker ikke genvalg. Morten har siddet i bestyrelsen
i 2 år og Betina 8 år. Preben har ind til videre været med i 6 år og har
valgt at fortsætte. Tak for det og tak til dem, der har valgt at stoppe
deres frivillige arbejde i bestyrelsen.
Vores kasserer Bjarne har desværre også valgt at trække sig fra posten. Bjarne har været med i 10-12 år. Du kan bare det der med tal og
du har styr på det. Vi har nydt godt af dit arbejde og så kan du sætte
gang i et bestyrelsemøde. Tak for det.
Jeg vil takke bestyrelsen for det store stykke arbejde, de yder, og jeg
håber, at den nye bestyrelse vil få et godt samarbejde i 2017.
Dette var min sidste beretning fra Farup Forsamlingshus, nu er det tid
for mig at stoppe. Jeg har været glad for at være med og som tilflytter
til sognet har det gjort, at jeg har lært en masse at kende. Jeg stopper
i bestyrelsen, men jeg stopper ikke med at være frivillig. Jeg vil ønske
bestyrelsen alt mulig held og lykke i fremtiden.
Formand for Farup Forsamlingshus
Betina Doctor Jørgensen
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Gymnastiksæsonen 2014/15
i Farup
FSBG
FSBG formandsberetning
for
2016
Endnu et borgerforeningsår er gået. Det har været et år, var tændt op i grillerne, I kom og tilberedte jeres kød, og
hvor der har været lidt ro på Hold
vores aktiviteter og tiltag, daDagnød efterfølgende
det
ved de opstillede borde eller på græsTid
Ledere
vi gerne har villet synliggøre og
Farup Lands-Mandag
tæppet.16.30-17.15
Der var desværre
ikke nogen
fra bestyrelsen, der
1-3opprioritere
årige forældre-barn
Helene, Hanna
& Pernille
byfælled, så vi kan få det op at4-6stå.
havde 16.30-17.30
mulighed forElvira,
at deltage,
men&såInge
er det jo, Farup er
årige puslinge
Torsdag
Sofie, Marie
16.30-17.30
Mie,
& Helle
Logitranshallen lagde igen i0.-1.
år iklasse
martsrytmepiger
måned gulv til enOnsdag
det rigtige
sted at bo,
forAndrea
så træder
andre jo bare til og giver
klasse
dansehold
*NYT*
17.15-18.00
Maria
flot gymnastikopvisning, hvor1.-4.
vores
mange
hold viste
hvadMandag
en hånd.
Tak for det.
2.-5. klasse rytme og spring
Tirsdag
16.15-17.15 Camilla, Jeppe & Nanna
de havde øvet sig på vinteren igennem. Lederstaben Jytte
Landsbyfesten fandt som sædvanlig sted i slutningen af
Rytmehold 4.-8. klasse
Torsdag
17.30-19.00 Julie, Katrine, Kathrine & Mia
Knuden, Helle Hansen, Ulla Ungdomsmix
Nielsen og 16-25
Metteår Brink
fra
august,
og igen i årLine,
var Gitte,
vi tilsmilet
nogetm.fl.
helt fantastisk
***
Søndag
19.00-21.00
Thomas,afNikolaj
bestyrelsen gjorde, at alle de fremmødte
fik valuta for alleMandag
vejr. Fredag
aften Karen-Marie
stod på gymnastiktræning med Rikke
Damer *
19.00-20.00
Cross
Onsdag
17.45-18-45
Elinor
& Mike Efter træningen var der
penge. Stor tak til dem alle, der
gavfiten hånd med.
Vesterby
Hansen som
tovholder.
I starten af marts måned, havde vi arrangeret et pode- opvisning af ca. 30 børn og unge, der viste, hvad de netop
kursus 22 deltagere, hvoraf de 5 fik rabat, da de var medlem havde lært. Lokalarkivet var igen vært ved det kæmpe kageaf borgerforeningen. Det var et kursus,
der blev
til bord og med efterfølgende god musik. Lørdag stod den på
Sæsonstart
ugeudbudt
38
andre, og der kom deltagere fra Varde, Brørup, Rødding og hoppeborg og igen i år det helt store samtaleemne – Farmer
* træner i LogitranshallenCup. Jesper Tellund og hans »lille hjælper« Bjarne Schou
Fanø, mens 11 af deltagerne komBemærk
fra Farup.
i samarb.
Med Ribe,
70 og et
FSBG.
i Ribe
Fritidscenter. på benene.
En aften sidst i marts samledeBemærk
vi igen***
alle
foreninger
i Hviding,
havde i Kvik
år stablet
helt Træner
fantastisk
arrangement
Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.
kirkehuset, hvor alle medbragte kalender og egne arrange- Det var bare nogle rigtig fede discipliner der skulle dystes
menter, så vi kunne få den lagt i Efterårsferie
den fælles kalender, som
Uge 42 i – intet mindre end genialt. Til festen om aftenen leverede
Juleferie
og 1
findes på vores hjemmeside www.farupsogn.dk.
Det varUge
et 52 Kogehuset
ved Hans Rasmussen maden, som bare var rigVinterferie
Uge 7 tig lækker, og blev nydt af ca. 180 sultne borgere fra nær og
godt møde, hvor vi sørgede for ikke
at få planlagt arrangementer på samme dag.
fjern. I år havde vi i udvalget valgt, at der ikke skulle være
Gymnastikopvisning i Logitranshallen fredag den 6. marts 2015
Fastelavn blev i år afholdt på skolen, da forsamlingshuset live-musik eller fadøl, men der i mod musik fra en iPad og
Kontingent
børn godt,
(inkl. T-shirt)
250Det
kr. var lidt af et sats, men det blev taget fint i mod.
var udlejet til anden side. Det virkede
ogsåfor
rigtig
og dåseøl.
Kontingent for voksne
350 kr.
der blev slået katten af tønden i gymnastiksalen.
I forsam- Om det
bliver samme koncept til næste år, har vi endnu
Er du med på 2 hold koster det kun 100 kr. at deltage på det andet hold.
lingssalen var der efterfølgende kaffe
og fastelavnsboller, og ikke besluttet, men det kunne da ses på bundlinjen – til
ungerne kunne derefter lege/tumle i gymnastiksalen.
den gode side.
For ottende år i træk havde Danmarks
Naturfredningsoktober gikog
turen
for ottende
træk til via
Legeborg
Vi gør opmærksom
på, at alI tilmelding
betaling
igen i år
åriforegår
forenings opfordret til den årligehjemmesiden
affaldsindsamling
i
april
Varde.
Ca.
50
mand
havde
en
rigtig
fed
eftermiddag/aften,
www.farupsogn.dk senest den 11/11-14!
måned – i år med ca. 50 mand fra Farup og omegn, der hvor der blev brændt en masse energi af, hos både unge
havde fundet et par ledige timer denne dejlige søndags som ældre.
KOM
OG affald,
VÆR MED.
ER SJOVT,
SUNDThaft
OG ca.
FOR100
ALLE
forårsdag, hvor der blev samlet en
masse
som GYMNASTIK
ikke
Vi har
til gymnastik
børn og voksne, som i
hører hjemme i marsken i »Nationalpark Vadehavet«. Igen år var fordelt på 6 hold samt et Cross-fit hold. Jeg synes, det
i år var FSBG vært med morgenmad,
og efter
er flot, at vi kan samle så mange, selv om vi i år desværre
Vel mødt
til enindsamlingen
god sæson.
diskede Farup Jagtforening op med pølser, øl og vand. Et ikke kunne mønstre et barn-med-forældre-hold. Det vil vi
koncept som bare holder, og som vi gentager i 2017. Det forsøge at få op at stå igen til næste sæson.
Laila tlf. 28813735, Helle tlf. 20495264, Ulla tlf. 51838449 og Jytte tlf. 28451495
bliver den 2. april, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Alle disse arrangementer og tiltag har ikke kunnet bæBoldaften kunne igen i år samle folk til en omgang rund- re sig selv, hvis det ikke havde været for alle de frivillige
bold på sportspladsen, men i år havde vi valgt at afholde kræfter, der er blevet lagt i. Alle medlemmer af bestyrelsen
det en lørdag eftermiddag i stedet for en hverdags aften. har igen i år gjort en stor indsats for, at borgene i Farup
Det virkede for os som det rigtige at gøre, så flere havde sogn har kunnet nyde godt af arrangementerne. Ud over
mulighed for at deltage.
bestyrelsen så har mange andre også hjulpet til.
Sct. Hans blev afholdt på marken bag Kirkelunden. Der
Søren Høy Bendixen

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
for Farup Ungdomsklub og Farup Landsbyfælled
Mandag den 27. februar
for Farup Ungdomsklub kl. 19.00-20.15
og i forlængelse heraf afholdes generalforsamling
for Farup Landsbyfælled kl. 20.15
i lokalerne for lokalhistorisk arkiv på Farup Skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Farup Ungdomsklub
og Bestyrelsen for Farup Landsbyfælled

4

FARUP SOGNEBLAD

Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

Fastelavnsfest i Farup
Lørdag den 25. februar kl. 10.30 til 12.00
Alle er velkomne denne lørdag formiddag på skolen,
hvor vi slår katten af tønden.
Kom gerne som bamse, kylling, forlæns og baglæns eller hvad du nu finder på.
Bedst udklædte voksen og bedst udklædte barn vil blive kåret efterfølgende.
Efter tøndeslagning og kåring af kattekonge og kattedronning, vil der blive serveret kaffe/te
til de voksne og saftevand og lidt guf til børnene – og selvfølgelig fastelavnsboller.
Igen i år afholder vi det på Farup gl. skole, indgang ad hoveddøren via skolegården.
Pris: 20 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksne.

Gymnastikopvisning
Endnu en gang inviterer Farup Sogns Borger og Gymnastikforening til gymnastikopvisning i Logitranshallen

fredag den 10. marts 2017 kl. 18.30
hvor den står på flotte gymnastiske øvelser, høje spring og sjove indslag.
Der vil være små og store gymnaster på gulvet og på tilskuerrækkerne inviterer vi hermed forældre, søskende,
bedsteforældre, onkler, tanter, venner, veninder, naboer og andre bekendte til at kigge på.
Program for opvisningen vil kunne ses på hjemmesiden www.farupsogn.dk,
i Farups facebookgruppe og på infoskærmen på skolen, når det er klar.

Dato for landsbyfesten 2017 er blevet fundet
Vi afholder det i weekenden i uge 33. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Nærmere følger her i bladet, på hjemmesiden www.farupsogn.dk,
infoskærmen på skolen samt Farups facebook-gruppe.

Gammelt jern
og dåser

Så har Lauge igen fået containeren tømt for gammelt jern. Den blev fyldt helt op på et halv år og
denne gang gav det 7.500 kr. til Landsbyfælleden, så kom endelig og fyld den op igen, DET NYTTER,
ligesom dåserne kan blive til »ædelt metal« i stedet for affald.

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 2017 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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Hej alle i Hillerup og Farup
Godt nytår til alle i Hillerup og Farup. I Styregruppen forventer vi, at 2017 er året, hvor vi kommer i gang. Vi havde
forventet, at det skulle have været i 2016, »men ting tager
tid«. Landzonetilladelsen er gået igennem og nu arbejder
Esbjerg Kommune med en Byggetilladelse og den skal også
nok snart være på plads.
Der er ikke så meget nyt fra Styregruppen ud over, at
vi kæmper med at finde penge til projektet. Byens banker
er besøgt og der er nu givet tilsagn fra to banker om i alt
35.000 – herligt og der mangler svar på et par stykker! Det
er hårdt arbejde med at holde fanen højt og få gode idéer
– men vi bøvler på.
Husk vores generalforsamling mandag den 27. februar
kl 20.15, lige efter generalforsamling for Ungdomsklubben,
starter kl 19.00!
…og så har vi vores 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 hjemmesi-

de. I får mere information herom senere – det skulle gerne
være meget snart, via Farups hjemmeside og FaceBook. Jo
flere der støtter op om projektet, jo større chance er der
for, at Realdania vil støtte projektet. Realdania er nu i gang
med at evaluere projektet. Men – I får mere information
herom senere (det skulle gerne – næsten – være i gang, når
Marsk&Muld udkommer…).
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 Sydenergis Vækstpulje på 250.000, så vi har
1.1 mio kroner. Vi er rigtig langt med økonomien og har
derudover tilsagn om over 700 arbejdsdage fra jer borgere
– det er fantastisk.
Mange hilsner fra Styregruppen, Ole Rasmussen

Kalven i Nørre Farup
I Farup Sogn findes der, ligesom andre steder i små lokalsamfund, levn fra gammel overtro, der med tiden er blevet
en fast del af folketroen. I dag ved vi det nok ikke, men vi
skyder faktisk fyværkeri af med brag og bulder nytårsaften
for at holde det onde væk. Vi hænger faktisk en hestesko op
over døren, fordi passager og indgange er særligt vigtige at
beskytte mod hekse. Skoen betyder ikke noget i sig selv, det
er jernet, der besidder ondtafværgende kræfter og dermed
kan betragtes som lykkebringende.
Disse spor af folketro og overtro kan spores helt tilbage
til jernalderen, og der kan trækkes sammenligninger langt
op i 1800-tallet. I bondesamfundet havde mennesker et
naturligt behov for at sikre sig mod det uforudsigelige.
De var afhængige af naturen og vejrets skift og luner, og
slog høsten fejl eller blev kreaturerne ramt af sygdom, var
man truet på sit eksistensgrundlag. Overtro og magi blev
håndgribelige værn, som man kunne ty til frem for at føle
magtesløshed over det usikre i livet.
Brug af magi til at påvirke vejret var selvsagt meget udbredt. En af de ulykker, som man ville gøre meget for at
afværge, var lynnedslag, der kunne forårsage brandkatastrofer. Langt op i vores tid har man forsøgt at sikre sig
mod noget sådant ved at anbringe bestemte ting i sit hus.
I Nørre Farup bor en moderne børnefamilie på en ældre
gård. Da familien overtog ejendommen i 2003, fandt de
på loftet de indtørrede rester af en kalv. Tidligere ejere af
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huset har fortalt, at kalven en gang blev ramt af et lyn ude
på marken, og fordi man troede, at lynet ikke kunne slå ned
samme sted to gange, flyttede man kalven op på loftet, for
på den måde at undgå fremtidige lynnedslag. Det er uvist,
hvor længe kalven har ligget der, men den er blev håndteret
i nyere tid, da den i dag ligger ovenpå et lagt rockwool.
Selvom huset er renoveret, er kalven ikke blevet flyttet fra
sin plads, for som beboerne siger: »Det skader jo ikke at
lade den ligge!«
Troen på at lynet ikke rammer samme sted to gange, ligger også bag brugen af forstenede søpindsvin og blæksprutter samt forhistoriske stenøkser. Fossilerne findes af og til i
arkæologiske udgravninger. Etnologer har beskrevet, hvorledes folk troede, at sådanne sjældne sten var faldet ned
fra himlen, siden de af og til kunne findes frilagt på jorden
efter uvejr og regnskyl.
I næste nummer af Marsk og Muld vil vi kigge nærmere
på brugen af heste- og kalvekranier som ondtafværgende
midler i Farup Sogn.
Af Anna Louise Siggaard, museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer og bosat i Nørre Farup. Teksten tager
udgangspunkt i artiklen: »Om hugorme, dyrekranier og
tordensten – bygningsofre og andre skikke med rødder i
folketroen« fra tidskriftet »By, marsk og geest – 28«. Medforfattere: Morten Søvsø og Mette Højmark Søvsø.
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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 Jens Eg Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

Januar

Søndag d. 29.

Februar

Søndag d. 5.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Lørdag d. 25.
Søndag d. 26.

Marts

Søndag d. 5.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Søndag d. 26.

KIRKENS HJEMMESIDE
www.farupkirke.dk

4.s.e. H3K kl. 10.00 Kyndelmisse, 		
konfirmander medvirker

sidste søndag efter H3K kl. 10.00
septuagesima søndag kl. 11.00 (NB)
ingen
kort fastelavnsgudstjeneste kl. 10.00/		
katten af tønden på skolen
fastelavn kl. 19.00
rytmisk gudstjeneste/kaffe

1.s.i fasten kl. 10.00
2.s.i fasten kl. 10.00
sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
3.s.i fasten kl. 16.00 kaffe
ingen

April

Søndag d. 2.
Lørdag d. 8.
Søndag d. 9.

Mariæ Bebudelsesdag kl. 10.00
kl. 10.00 påske for børn
palmesøndag, korafslutning + 		
konfirmander
Skærtorsdag d. 13. kl. 11.00 NB tidspkt. / frokost
Langfredag d. 14. kl. 10.00 liturgisk
Påskedag d. 16.
kl. 10.00 påskegudstjeneste /
indsamling KFUM&K / kaffe
2. påskedag d. 17. ingen

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.

INDSAMLINGER

Ved indsamlingen i julen til ofrene for konflikten i
Syrien, indkom der 945 kr.
Nytårsdags indsamling til Det danske Bibelselskab og
udbredelsen af Bibler til folk og lande under forfølgelse, indkom 580 kr.

Ferie

Jeg holder ferie i skolernes vinterferie, 13.-19. februar.
Der kan rettes henvendelse til sognepræst Ruth
Svendsen, Ribe. tlf. 75431156 / rhs@km.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

BABYSALMESANG

En ny sæson begynder onsdag d. 22. februar.
Igen i Sct. Catharinæ kirke, Ribe. Kl. 10.00.
Gerne tilmelding. Se evt. mere på kirkens hjemmeside.

SALMER OG SANSER

For dagplejere og evt. andre interesserede i Farup.
Farup kirke tirsdagene d. 21. og 28. marts samt 4.
april. kl. 10.00 i kirken.

Påske for Børn
Klip og klister i kirken

Lørdag den 8. april kl. 10.00.

PIGEKORET

Begynder en ny sæson med Maja efter skolens vinterferie. Første gang mandag d. 20. februar efter skoletid.
Nu foregår det igen i konfirmandstuen, Farup Kirkevej. Sæsonen slutter palmesøndag d. 9. april.

LUTHER I FARUP

Så er 500 året for
Luthers opslag på kirkedøren i Wittenberg
skudt i gang. De 95
teser fra Luthers hånd,
som var tænkt som oplæg til debat med pavekirken i
Rom, men som blev starten på den reformationsproces, som endte med kirkens splittelse og indførelsen
i 1536 af reformationen i Danmark og dermed den
evangelisk-lutherske kirke, vi i dag kender som Den
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danske Folkekirke. I den forbindelse inviterer menighedsrådet til tre aftener om Luther.
Første gang onsdag d. 25. januar, hvor vi skal se den
store Lutherfilm og få en fornemmelse af personen og
kirken i tiden.
Dernæst onsdagene d. 1. og 8. februar, hvor vi vil
læse Den lille Katekismus, som har dannet grundlag
for megen kristendomslæring førhen. Med den som
udgangspunkt og med udblik til nutidige katekismer,
bl.a. skuespilleren Hella Joofs katekismus, vil vi tage
en samtale om tro og kirke i vores tid og på vores
måde. Der kræves ingen forhåndsviden, blot interesse for sagen. 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!
Menighedsrådet sørger for kaffe og brød undervejs,
ligesom der vil være prøvesmagning på Ribe Stifts
Luther-øl, brygget på Ribe Bryghus.
Og i kirken vil vi naturligvis synge nogle af Luthers
salmer, også på nye melodier.
Blandt de mange forhold, reformationen satte skarpt
på, var sproget i kirken. Luther skrev salmer på
modersmålet og oversatte Bibelen til tysk, så alle selv
kunne læse Guds ord, følge med i kirkens gudstjeneste og læse i Bibelen derhjemme , danne sig en mening og tilegne sig troen. Bibelen blev hvermandseje,
så at sige. Og sådan er det også i dag! Det er op til os
hver især at læse og lære og gøre os tanker.
I den forbindelse vil der her i 2017 være en lille
klumme i M&M, hvor en person fortæller om sit
forhold til kirken. Alma Clausen i menighedsrådet
lægger ud og sender stafetten videre.

Mig og min kirke

Jeg har altid godt
kunnet lide at gå
i kirke! Allerede
som barn nød jeg at
komme der, f.eks. når
vi sammen med musiklæreren, fru Fribo,
havde skolekor-koncert i vores kirke, hvert år ved juletid. Også dengang
gjorde kirkerummet et stort indtryk på mig.
Jeg kom ved særlige lejligheder – jul, barnedåb og
bryllupper – i kirken sammen med mine forældre,
men gudstjenesterne og vores præst dengang affødte
en form for ærefrygt, som ikke just var befordrende
for glæden ved at være tilstede.
Men på koraftenen var det anderledes frit og festligt,
selvom vi til fulde var klar over, hvor vi var og hvilken opførsel det betød. Dette gjorde aftenen meget
højtidelig og betydningsfuld.
Min barndoms kirke er hverken særlig gammel eller
særlig bemærkelsesværdig. Det er mit voksenlivs kirke derimod. Når man sidder i den, kan man mærke
historiens vingesus og føle glæden ved at sidde her,
hvor så mange tidligere har siddet. Kirken bliver
på den måde som en tidslomme, et helle.
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Tidligere var fokus måske nok et andet sted end nu:
stærk tro, ydmyghed og taknemmelighed over det,
man var givet; men jeg tror også, vi allesammen har
siddet her, fordi vi har haft behov for at blive klogere
på os selv og det liv vi lever, set i et større perspektiv.
Selv oplever jeg i perioder, hvor der er meget på spil
i samfundet og verdenen omkring os, en tvivl og en
uro over, hvad der egentlig er meningen med det hele
og hvordan det hele skal gå. Så føles det dejligt at sidde der på kirkebænken i fred og ro og høre præsten
tage ord i sin mund, der viser, at hun tror på livet og
tager det alvorligt. Alvor og højtidelighed møder man
ikke i så forfærdelig mange sammenhænge i dag, men
i kirken gør vi og vi opfordres til at tage vores liv på
os, all inclusive!
Jeg er så glad for, at den kirke, jeg hører til er gammel
og har en historie, synes, den er den perfekte ramme
for det indhold, der her skal formidles og dejlig at
sidde og synge i. Og så er den smuk og enkel.
Jeg går ikke i kirke hver søndag – langt fra. Men når
jeg kommer der, giver det lige så meget mening at
være der en ganske almindelig søndag, som på en
helligdag. Det der er vigtigt er, at indholdet og ritualerne er velkendte og vedkommende.
Jeg går også i kirke andre steder – når jeg besøger
vore børn f.eks. For al min kirkegang gælder det, at
jeg bedst kan lide, når præsten bruger dagens tekst
som et springbræt og perspektiverer den i fht. vores
nutidige liv - det giver både teksten og tilværelsen
mere mening, synes jeg. Det er f.eks. fascinerende at
høre om, at mennesker til alle tider, under vidt forskellige livsbetingelser og forhold, har haft de samme
ting at slås med i samværet med hinanden. Faktisk
synes jeg, at man bliver ikke så lidt mere livsklog af
at gå i kirke! Dette var så mine ord. Herefter giver
jeg »stafetten« videre til Inge Nørby-Lassen. Inge er
barnefødt i Farup og aktiv i bl.a. Ungdomsklubben.
Jeg glæder mig til at høre om hendes forhold til det,
at komme i vores kirke. Alma Clausen

TIRSDAGSKLUB

Forårssæsonen begynder tirsdag d. 31. januar, hvor
vi igen mødes i Kirkehuset. Vi får vi endnu engang
besøg af sognepræst Elise Balslev, Bramming, som
efterhånden 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 i indeværende år fejres landet over i forbindelse
med 500 året for Reformationen. Se omtale andet
steds. Elise genfortæller romanen »Angst – Mod« om
Martin Luthers barndom og ungdom fortalt af forfatteren Jakob Knudsen. 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!
Tirsdag d. 28.2. står der skoletjeneste og museumsformidling på programmet. Det er lokale Trine W.
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Brander, der fortæller om sit arbejde. Trine skriver
følgende: »I 2007 forlod jeg jobbet som folkeskolelærer og startede som butiksassistent på Museet Ribes
Vikinger. Indkøb til og indretning af museumsbutikken blev langsomt afløst af formidlingsaktiviteter og
i dag er jeg museumsformidler på fuld tid. Jeg vil
særligt fortælle om Skoletjenesten på Quedens Gaard.
Her formidler vi renæssance- og 1800 tals historie til
skoleelever og levendegør undervisningen gennem
rollespil og en masse praktiske gøremål og lege. Jeg
medbringer materialer fra formidlingen og har eksempler med, som vi sammen skal prøve. Jeg ser frem
til eftermiddagen sammen med jer.«
Tirsdag d. 28.3. står endnu en lokal museumspige
på programmet. Det er Anna Louise Siggaard, Nr.
Farup, museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer.
Hun vil indvie os i gammel folketro og ritualer, som
de har eksisteret fra oldtiden til nyere tid. »I bondesamfundet havde mennesker et naturligt behov for at
sikre sig mod det uforudsigelige. De var afhængige af
naturen og vejrets skifte og luner, og slog høsten fejl
eller blev kreaturerne ramt af sygdom, var man truet
på sit eksistensgrundlag. Overtro og magi blev håndgribelige værn, som man kunne ty til frem for at føle
magtesløshed over for det usikre i livet«. I foredraget
vil Anna Louise Siggaard fremvise eksempler fra bl.a.
Ribe og Farup…
Læs desuden artikel af AMS andet steds i bladet :
KALVEN i NØRRE FARUP
Tirsdag d. 25.4. kommer så en herre på besøg fra det
store udland: Ernst Jürgensen, som er udsendt til

Cambodja gennem Danmission. Han er bl.a. involveret i kampen for den cambodjanske regnskov Prey
Lang. Mere herom senere..
Og stadig er Tirsdagsklubben åben for alle interesserede. Kaffen koster 10 kr. Det hyggelige samvær er
ganske gratis!

PÅSKEN I FARUP KIRKE

Påskedagene har hver deres præg. Palmesøndag er vi
på vej ind i den stille uge. Det kommer vi med hjælp
fra konfirmander og pigekoret, som slutter forårssæsonen den dag.
Skærtorsdag er der efter gudstjenesten kl. 11.00!
frokost i Kirkehuset. Alle er velkomne. Tilmelding
ikke nødvendig.
Langfredag følger vi Jesus på vej til Golgata, gennem
læsninger, salmer og musik.
Påskedag synger vi de store opstandelsessalmer om
livets sejr over død og grav. Der er kaffe efter gudstjenesten.
Thi holder vi for livet fest,
som død har overvundet,
og priser kæmpen allerbedst,
som har den stærke bundet;
han sidder nu på ærens stol
og er for os den gyldne sol,
døds-natten hun er forgangen.
Halleluja!
Martin Luther 1524, dansk 1528, Grundtvig 1837
DDS 220

Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for forskellige interessegrupper i Farup sogn.

INVITATION
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til
Koordineringsmøde i kirkehuset, torsdag den 16. marts 2017 kl. 20.00
•
•
•
•
•

På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter, således at uheldige kollisioner kan undgås.
Drøfte nye udviklingsmuligheder.
Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem.
Udveksling af oplysninger mellem foreningerne mv.
Få nye (gerne vilde) idéer og finde ildsjæle (ikke nødvendigvis blandt de tilstedeværende),
der vil hjælpe med at udføre dem.
• Andet.

Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle idérige borgere er velkomne.
Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere repræsentanter.
Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til undertegnede,
der på bedst mulig måde vil forsøge at viderebringe disse.
Der udsendes referat efterfølgende. HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til
Søren Høy Bendixen på fsbg@farupsogn.dk eller 50 76 30 90
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Rejsen over Atlanten
Jeg tror aldrig jeg har været så nervøs, som da jeg satte foden ombord på et fly
mod USA. Uden mor, far og brødre, kun min mormor og jeg.
I oktober måned tog jeg til USA, for første gang uden mine
forældre. For mig var det utrolig grænseoverskridende.
Ærlig talt græd jeg næsten, da min mor og morfar sendte
min mormor og mig afsted gennem sikkerhedstjekket. Selv
når jeg tænker tilbage på dagen, mærker jeg en spændt
fornemmelse i maven. Selvfølgelig var det spænding, men
jeg var også nervøs.
På vej mod flyet, sagde jeg næsten hundrede gange til
mig selv, at vi nok skulle klare det. Jeg gennemgik om og
om igen hvordan flyet virker og hvilke udveje der er hvis
det skulle styrte. Når jeg tænker tilbage i dag, synes jeg,
det var synd for min mormor, som skulle have en nervøs,
næsten sur, teenager med over Atlanten.
Min nervøsitet forsvandt først da vores andet fly lettede
fra Frankfurt. I det fly sad min mormor og jeg ved siden af
en amerikansk dame fra Washington. Min mormor og jeg
havde følge efter hvert fly, som en aftale med flyselskabet.
Så lige da vi havde sat os i det andet fly, kom en lidt irriteret
stewardesse hen til os, for at snakke om vores følge. Hun
begyndte at snakke til min mormor, som ikke forstod noget
af det hun sagde. Jeg kunne ikke høre hvad stewardessen
sagde og blev ved med at få hende til at gentage det. Til sidst
tror jeg det lykkedes mig at forstå hende, og servitricen var
gået. Den amerikanske dame kunne se hvor chokeret jeg
var, og var begyndt at berolige mig. det sjoveste var dog,
at hun troede vi snakkede tysk og begyndte at snakke tysk
til os. Vi grinte en del, da vi fandt ud af at vi begge havde
misforstået hinanden. fordi den ene troede den anden var
tysk. Damen hjalp mig utallige gange på den flyvetur.
Jeg tror aldrig jeg har været så lettet da jeg landede i
North Carolina lufthavn, hvor min moster var klar til at
hente os.
Vi ankom sent lørdag aften, og mandag morgen, skulle
jeg med min onkel på arbejde som arkitekt. Det var vildt
spændende på arbejdet, jeg lærte alt muligt. Det var nogle
fantastiske mennesker som var der. Jeg synes det var nogle
sjove samtaler om design i USA og Skandinavien vi havde.
Det eneste jeg nok lavede var at sortere »sampels«, snakke
om design og drikke varm kakao. Det var luksus, også fordi
på den anden side af vejen lå et shopping center.

En dag da jeg var på vej over i centeret mødte jeg en
dame som stod med sin mor på den anden side af vejen.
Vi fulgtes hen til centeret sammen. På vejen fortalte hun at
hendes mor var 89 og hun var bekymret for sin mor, fordi
hun var bange for om hun kunne klare sig selv. Jeg fortalte
selv at jeg kendte følelsen og fortalte om min flytur her over
sammen med min mormor på 80. Det grinte vi en del af.
Den første uge gik hurtigt med arbejde, shopping og afslapning. Om fredagen kom en oplevelse som nok indtil videre
var det fedeste i mit liv, da jeg var i Highschool en hel dag.
Min moster har en aftale med en pige som kommer nogle
gange om ugen for at lufte deres hund. Pigen er på samme
alder som mig, så jeg fik lov til at tage med hende i skole om
fredagen. Vi skulle mødes senest på skolen klokken 7.30.
7.45 var der homeroom, og fordi det var en katolsk skole
havde vi morgenbøn. Efter hver time var der bøn, som jeg
ikke kunne følge med i. Min veninde havde meget sjov med
det, og sagde jeg bare kunne mumle. Jeg gav dog helt op i
spansk timen, hvor de sagde bønnen på spansk. Gennem
hele skoledagen havde min veninde og jeg sjov med at lære
de andre danske ord og sætninger. De fedeste var da, skolen
havde en »prep rally«. En prep rally er hvor hele skolen
samles, der er sang, cheerleaders og orkester. Grunden var
at der næste dag skulle være homecomming og om aftenen
skulle skolen spille en amerikansk football kamp. Efter det
tog min veninde og jeg på café, og det var hyggeligt. Resten
af tiden i USA gik hurtigt, turen hjem gik også let.
I dag når jeg tænker tilbage, kan jeg ikke lade være med
at smile. Jeg har altid været nervøs for nye ting, og jeg tror
det var derfor jeg var så urolig over for turen. Men jeg har
lært en vigtig ting af den tur. Selvfølgelig hvordan man kan
kommunikere på både tysk, engelsk og dansk samtidigt.
Men jeg lærte også at man ikke skal være nervøs før eller
efter, for det hjælper jo ikke på sagen. Nej, man skal bare
springe ud i det, sådan er livet.
Elvira Nørby-Lassen

Anden dag på arbejde, hvor vi var på en byggeplads.
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På tur med Klaus
med et skævt øje i Kinaland

På hike ved Den Kinesiske Mur, hvor man også kan se noget af den meget Smog.

Jeg er i gang med at læse kandidat i Neuroscience og Neuroimaging (Hjernevidenskab) i Beijing i Kina på University of Chinese Academy of Science (UCAS), som er et af
de mange (72) universiteter. Studiet er et samarbejde med
UCAS og AAU, kaldet SDC. Vi er ca. 110 danskere fordelt
på 10 uddannelser, der er startet i år. Vi var ude at se laboratorierne for min uddannelse, og mand der er mange
afdelinger, jeg kan komme til at sidde i. Der var specielt
centeret, hvor de arbejder med dyr, specifikt aber, som
var super interessant for mig. Her havde man anvendt en
metode, som involverede et stykke plastik, som kan måle
hjerneaktiviteten. Dette stykke plastik indopereres direkte
på hjernen. Det er svært at forklare, men det er et kæmpeindgreb, men det giver en dybere forståelse af hjernens
aktivitet. Efter besøget på laboratoriet kom vi på besøg hos
Novo Nordisk, som også havde gang i mange spændende
projekter, hvor min uddannelse nemt kunne komme i efterspørgsel i fremtiden #awesome.
I løbet af det sidste halve år, har jeg måttet omstille mig
til en helt ny måde at leve på. Bare for at tage et eksempel,
så er trafikken kaotisk og virker umulig at finde ud af de
første par uger. Man lærer dog hurtigt, at grønt lys ikke
altid betyder kan gå over i et lyskryds, og hvis der er rødt
lys, kan man til tider godt krydse tværs igennem. Nårh ja,
så er det ikke unormalt med spøgelsesbilister i den yderste
af de fire kørselsbaner, som er i hver retning. Derudover er
alt fra maden, studier, kineserne og hele kulturen hernede
meget anderledes. Lige meget hvor meget jeg forsøgte at
forberede mig til at leve på den anden side af kloden i 2 år,
fik jeg et kulturchok. Det har allerede nu efter et halvt år,
givet mig meget viden og livserfaring. Det er store oplevelser, som udvikler én.
Rejsen startede i Billund lufthavn, hvor Jens og jeg sagde
på gensyn til den nærmeste familie, hvorefter vi skulle igennem Sercurity check. Her glemte jeg min lille pose med
tandpasta i min taske, så vi måtte vente i 30 min., fordi de
ville tjekke min taske fra top til bund (fordi jeg tydeligvis
lignede en terrorist eller noget). Eftersom min taske var
clean, drog vi afsted til Frankfurt, hvor der ventede os en
45 min. lang gå tur i frisk march tempo/kampgang fra terminal 1 til terminal 3. Den 10 timer lange flyvetur til Hong

Kong gik hurtigt, da jeg så et par film, hvor en af disse var
»The Monkey King 2«, hvilket er en yderst underlig og fjollet kinesisk film, som virkelig prikkede til tanken om, hvad
jeg skulle opleve i det skøre Kina de næste to år.
Hong Kong mødte os med en sindsrivende flot udsigt,
skyfri himmel, høje skyskrabere og helt bagerst enorme
bjerge, som tegnede grænsen for, hvor stor Hong Kong er.
Efter vi boardede flyet, kom vi tilfældigvis i snak med et
par danske bagpackere, som havde mange fede historier at
dele fra deres par måneder i Sydkina. De inspirerede mig
til, at jeg helt sikkert også vil ud at bagpacke i et par af mine
ferier her på studiet.
Jeg deler en et-værelse med Jens. Den ligger inde på
Campus’ område, der nærmest er som en lille by. Det tager 10-15 minutter at gå fra den ene ende af Campus til
den anden. Der er en lille gang, toilet og stue, men ingen
køkken, hvilket er meget normalt. Rengøring er en by i
Rusland. Jens og jeg tog til Wu-mart, som er en fake udgave
af Walmart, der ligger 50 meter længere nede af graden –
Only in China copyright doesn’t exist ;). Efter vi kom hjem
igen med en bunke rengøringsmidler, forsøgte vi at gøre
det beskidte værelse rent. Gulvet og overflader blev uden
tvivl bedre, men væggen, jah.. svært at forklare, men den
blev langt værre. Heldigvis er der ingen kakerlakker.
Som intro skulle vi bl.a. lave et orienteringsløb rundt i
Beijing. Dette skulle vise sig at være lidt sværere end først
antaget. Metroen gik super godt. Det er et nemt og hurtigt
system at lære at kende. MEN at finde rundt i Beijings gader
er langt sværere, fordi byen er så enorm, at mange mindre
gader ikke bliver vist, så derfor tog det os flere timer at gå
hen til posterne fra de nærmeste metrostationer. Vi mødtes
alle til sidst for at spise fælles aftensmad i en gade hvor man
griller sit kød og får koldesalater til som tilbehør – Super
lækkert at prøve. De havde noget, som mindede om gode
ben. Man kan også spise stegte edderkopper og firben. Det
er meget salt og knasende. Det er ikke dyrt at spise i Kina.
Morgenmad kan fås fra 5,- dkr. og skal det være luksus,
koster det omkring 15,- dkr. Samtidig er der rigtig mange
fine spisesteder, og især deres sushi er jeg vild med, men
også kylling med mange stærke krydderier.
Søndag, dagen før første skole dag, havde vi allerede 80
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sider tung fysiologi for, så ja velkommen til en hård omgang. Omkring efterårsferien var der national ferie med
fri torsdag og fredag, men vi skulle så i skole lørdag og
søndag. Generelt er det helt anderledes at gå i skole i Kina.
De kinesere vi læser med, er ikke alle lige gode til engelsk,
så det kan være noget af en udfordring at kommunikere
med dem. Kineserne vil gerne lave noget socialt med os. Vi
spiller badminton, har basket-turnering og har været med
til at opføre en kinesisk sang med tilhørende militæruniformer. Vi fik en tredjeplads. Desuden har jeg også fundet
et klatrested relativ tæt på campus, der er nok 10 ud af de
50 SDC studerende som har klatret regelmæssigt før de tog
afsted, så der er super stor opbakning til noget klatring, så
jeg er i den syvende himmel ang. klatring!
Der er enormt mange markeder i Beijing, OG man skal
ikke give den pris, de forlanger først. Fx skulle jeg købe en
hat. Det samme gjorde nogle af de andre – jeg gav 15 RMB,

mens andre gav 80 og 240 RBM. Jeg har også købt en cykel.
Den var dyr 800 RBM, men så virker bremserne også , det
er nemlig ikke altid givet. 1 RMB svarer til ca. 1,- dkr.
Allerede nu er det blevet til mange ture og oplevelser.
Jeg har været i Shanghai, ved Den Kinesiske Mur, på en 18
km hike lige uden for Beijing, fået sugekopmassage, ved
Longmen Grotterne, hvor der er 10.000 små huller med
buddhaer, og besøgt Shaolin Templet. I min juleferie fra
studiet tog jeg et smut til Ha Long Bay i Vietnam, hvor
jeg tilbragte 7 dage i 25 graders varme #tiltrængt, hvor jeg
udforskede et af de syv naturvidundere i verden. I semesterpausen er der planlagt en tur til Sydkina, Indonesien og
Taiwan sammen med nogle medstuderende.
Nu vil jeg slutte denne blog, så jeg kan komme ud og
opleve flere fede eventyr.
Klaus Lundby

Hele holdet at studerende på Neuroscience and Neuroimagning.
På vej til grotterne med Buddhaer.

Nyt og gammelt i Shanghai.

Sangkoret med UCAS og mig i uniform.

En større og anderledes rundkørsel end i DK.

