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Affaldsindsamling. Sted: Farup skole
Påske for børn / klip og klister i kirken
Borgermøde i Forsamlingshuset
Tirsdagsklub i Kirkehuset
Åbent hus i Lokalarkivet
Running Dinner

Landsbyfest uge 33

Maj

Søndag d. 14. kl. 10.00

Juni

Onsdag d. 7. kl. 14.00

August

Onsdag d. 16. kl. 19.30
Weekenden i uge 33

konfirmation/ HUSK FLAGET
Sogneudflugt
Cohen i kirken !!!
Landsbyfest

INDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Ved indsamlingen søndag d. 12. marts i kirken og
sognet indkom der i alt 3558,50 kr.
MobilePay er ikke medtalt i det beløb
Tak til indsamlere og givere! EH

FASTE MØDER:

Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
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.
Bogbussen kører ikke i juli måned, mellem jul og nytår, 1. maj og Grundlovsdag 5. maj
l
l

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

FARUP SOGN
Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk

2

FARUP SOGNEBLAD

Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

Formandsberetning for
”Farup Landsbyfælled”, 2016
I arbejdet med etablering af ”Farup Kultur- og Aktivitetshus” er der ”ingen lette dage på kontoret”. 2016 har været
et rigtig godt og spændende år med rigtig mange udfordringer for Styregruppen. Det har været et godt år, hvor
vi er nået nærmere vort mål om et nyt fælles hus i Farup,
til glæde for alle i hele sognet.
Vi havde i marts og april indsamling af kontante midler
og arbejdsdage. Både for private og for erhverv. Samlet set
gav det ca. 430.000 kr i kontanter og over 700 arbejdsdage. En stor tak til alle, der har bidraget til dette og ligeledes
en kæmpe tak til det ”Ambassadør-korps”, der var rundt
og stemme dørklokker – uden deres hjælp havde det været
en kæmpe opgave for Styregruppen – tusind tak!!!
Mht. indsamlede midler, så har vi godt 1,2 mio kr på
kontoen. Der er samlet 1,4 mio kr ind, men der har været udgifter til arkitekter, ingeniører, etc., som allerede er
blevet betalt af de indsamlede midler.
Der har været flere møder med Esbjerg Kommune
omkring projektet. Både orienteringsmøder, hvor vi har
fortalt, hvor langt vi er og ligeledes møder omkring selve
huset og dets udformning. Særligt havde vi møder med
”Plan” fra Esbjerg Kommune, hvilket i sidste ende gjorde,
at vi måtte indsende en ansøgning om ”Landzonetilladelse” for selve huset. Ansøgningen gik fint igennem, men
der var en del arbejde omkring det. De arkitekter, vi har
brugt, var til stor hjælp, da der ”skulle lægges arm” med
Esbjerg Kommunes administration…
Der har været plads til sociale arrangementer i Farup
Sogn i 2016. Der var en fredag, hvor ”Farup Sogn cyklede rundt” – Running Dinner. Det var en rigtig hyggelig
fredag aften, hvor byen cyklede og spiste hos hinanden.

Super ide, der både gav lidt penge i Landsbyfælled Kassen
og ligeledes bidrog til det sociale liv i byen. Tak til dem
der arrangerede. Arrangementet vil blive gentaget i 2017.
Et andet socialt optrin var ”Tom Donovan i Forsamlingshuset” i efteråret. Igen en dejlig aften med musik, gas
og gøgl, hvor Tom Donovan underholdt. Tusind tak til
Marsk Music, der sponserede Tom Donovan. Hr. Donovan syntes ligeledes, at det var hyggeligt, og han vil meget
gerne komme til vores åbningsfest, når engang huset står
klar – så det ser vi frem til!
Et stort skulderklap fik Styregruppen, da vi ved Landsbyfesten sidste sommer, fik tildelt titlen ”Årets Farupborger”. Det var en dejlig tilkendegivelse, som styrker os i
troen på, at det er det rigtige, vi er i gang med, og at der
er opbakning til projektet. Tusind tak for det!
Aktuelt er vi i gang med at forberede os på et møde med
Esbjerg Kommune, den 16/3. Vi er ved at få tilbud hjem
fra alle de håndværkere, som har budt ind på opgaven. En
stor del af denne del af dette arbejdet er at få beskrevet,
hvor meget af byggeriet, som vi selv kan stå for og ud
fra dette få finpudset finansieringsplanen. Vi ser meget
frem til mødet med Esbjerg Kommune, da vi selvfølgelig
er meget opsatte på at komme i gang i år – altså opstart af
byggeri lige efter sommerferien.
Vi arbejder videre i 2017! I er altid velkomne til at ringe
eller skrive til os i Styregruppen, hvis I har spørgsmål eller
gode ideer. Følg os ligeledes på FaceBook.
Mvh Ole Rasmussen,
formand for ”Farup Landsbyfælled”

Status Fundraising i Farup Landsbyfælled
Hermed en lille status på hvordan det går med fundraisingen til Farup landsbyfælled. Vi startede i foråret 2016 med
at søge fonde og har indtil nu søgt 14 forskellige fonde.
Vi har fået afslag fra de 9 af dem, vi har ved alle disse
fonde søgt til selve bygningen og det har vist sig at være
noget sværere at få tilsagn til selve byggeriet end til inventar.
Vi har således kun fået fra 1 fond til selve byggerier
nemlig fra SE vækstpulje, der har givet 250.000 kr.
Til gengæld har vi fået til inventar fra 3 forskellige
fonde.
Vi har fået 30.000 kr. fra Brandkassefonden Sydvest,
100.000 kr. fra Foreningen plan DK og 25.000 kr. fra Bevica fonden.

Vi har også søgt Sydbank, men her har vi ingen afgørelse
fra endnu.
Vi er rigtig glade for alle ovenstående bidrag, og vi er
bestemt på rette spor.
Men der er som bekendt langt igen og for at prøve
at sætte lidt mere skub i arbejdet, har vi aftalt med en
Fundraiser Else Andersen, som også tidligere er blevet
anvendt, at hun nu går i gang med at søge nogle af de
fonde, som hun kender til. Så vi håber meget på, at dette
kan være med til, at vi får yderligere midler samlet ind.
Dorte Pedersen
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Gymnastiksæsonen
2014/15
i Farup FSBG
Generalforsamling
i Farup
Sogns
Borger og Gymnastikforening tirsdag den
31. januar 2017
Hold

Dag

Tid

Ledere

1-3 årige forældre-barn
Mandag 16.30-17.15 Helene, Hanna & Pernille
4-6 årige puslinge
Torsdag
16.30-17.30 Elvira, Sofie, Marie & Inge
0.-1. klasse rytmepiger
Onsdag
16.30-17.30 Mie, Andrea & Helle
1.-4.
klasse
dansehold
*NYT*
Mandag
17.15-18.00
Maria brugerbetalingen og medlemskab.
Ad 1. Valg af ordstyrer:
det nemmere
at inddrive
2.-5. klasse rytme og spring
Tirsdag
16.15-17.15 Camilla, Jeppe & Nanna
Gert Vejlgaard
Søren Bendixen afslutter med at udtale, at der skal ske henRytmehold 4.-8. klasse
Torsdag
17.30-19.00 Julie, Katrine, Kathrine & Mia
Formaliteterne i forbindelse Ungdomsmix
med generalforsamlingen
er
vendelse
til bestyrelsen,
såfremt
medlemmer
16-25 år ***
Søndag
19.00-21.00
Line, Gitte,
Thomas,
Nikolaj m.fl.ikke ønsker
godkendt, og generalforsamlingen
deres navn
offentliggjort
på hjemmesiden i forbindelse med
Damerer* beslutningsdygtig in-Mandag
19.00-20.00
Karen-Marie
Onsdag
17.45-18-45
Elinor & Mike
den for bestyrelsens vedtægter.Cross fit
medlemskab
af foreningen.

Referent: Anne Mette Baun Schmidt

Ad 4. Fastsættelse af kontingent:
Ad 2. Formandens beretning: Sæsonstart uge 38
Medlemskabet besluttes at fortsætte uændret kr. 100,- pr.
Søren Bendixen læser formandens beretning, som kan læses voksen person over 18 år i husstanden, hvoraf de kr. 30,i det seneste nummer af Marsk ogBemærk
Muld. * træner i Logitranshallengår til Marsk og Muld.
Kommentarer til beretningen: Bemærk *** i samarb. Med Ribe, Hviding, Kvik 70 og FSBG. Træner i Ribe Fritidscenter.
Øvrige hold træner i gymnastiksalen på Farup Skole.
Foreningen har haft 210 medlemmer i 2016. Bestyrelsen er af Ad 5. Valg af bestyrelse:
den opfattelse, at ”Place2book” har
en afgørende betydning
Efterårsferie
Uge 42 Søren Bendixen
Juleferie
Uge 52 Majken
og 1
for antallet af betalende medlemmer.
Fix
Vinterferie
Uge 7 Thomas Kierkgaard
Beretningen er godkendt.
Paw Simonsen
Gymnastikopvisning i Logitranshallen fredag den 6. marts 2015
Ad 3. Regnskabet ved Bjarne Schou:
Mette Brink
Kontingent
børn (inkl. T-shirt) Der vil
250i 2017
kr. ske en harmonisering af bestyrelseslængden –
Revisorerne har følgende bemærkninger
til for
regnskabet:
Kontingent forhvor
voksne
350atkr.
Ved aflæggelse af regnskab for arrangementer,
der kræ- således
der både er gamle og nye medlemmer I bestyrelsen
Er du med på 2 hold koster det kun 100 kr. at deltage på det andet hold.
ves medlemskab som forudsætning for at deltage, opfordres fremadrettet. Dette aftales i denne bestyrelse.
der til at registrere beløbene på forskellige konti.
I 2016 har der været et medlem, derVihar
valgt
at betale kr. 1,6. Valg af suppleanter:
gør
opmærksom
på,i atAd
al tilmelding
og betaling igen i år foregår via
kontingent, hvilket ikke skal konteres
under
medlemskaber
Tom
Viborg
hjemmesiden www.farupsogn.dk senest den 11/11-14!
i regnskabet.
Kristian Kyndi
Kommentarer til regnskabet:
KOM OG VÆR MED. GYMNASTIK
SJOVT,
SUNDT OG FOR ALLE
Ad 7. ER
Valg
af revisorer:
Fodboldherrerne opfordres til at udfylde holdkort, da det
Gert Vejlgaard
koster kr. 25,- pr. ikke udfyldt holdkort.
Ragna Weidinger
Vel mødt til en god sæson.
Forslag til at der i fremtiden medtages egne drikkevarer til
Sct. Hans arrangementet.
Ad 8. Evt.
Overskud fra arrangementet, hvorLaila
overskuddet
tilfalder
Fa-20495264, Ulla tlf. 51838449 og Jytte tlf. 28451495
tlf. 28813735,
Helle tlf.
Opfordring til at forsamlingshuset benyttes ved kommende
rup Landsbyfælled, skal ikke figurere på regnskabet. Dette
arrangementer. Til dette svarer Søren Bendixen, at forsamafklares med arrangørerne.
lingshuset ikke skal fravælges af økonomiske årsager, men
Vurdering af regnskabet:
nogle gange af praktiske årsager.
Alt i alt et overskud på kr. 35.886,90 – hvilket regnskabsmæs- Der stilles forslag til at indkøbe nye redskaber i form af en
sigt kan vidne om et fornuftigt år. Bjarne påpeger, at der er måtte til gymnastikforeningen. Søren Bendixen opfordrer
sket et væsentlig økonomisk fremskridt fra årene 2013 og til, at ønskerne sendes til Mette Brink, som også i 2017 står
2014, hvilket tilskrives brug af ”Place2book”, som har gjort for gymnastikken.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen i Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening sig således:
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Formand:
Søren Høy Bendixen

Kasserer:
Majken B. Fix

Gymnastikudvalg:
Mette Brink

Næstformand:
Thomas Kierkgaard

Sekretær:
Paw Simonsen

Suppleanter:
Tom Viborg
Kristian Kyndi
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Revisorer:
Ragna Weidinger
Gert Vejlgaard
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Gymnastikopvisning

Fredag den 10. marts blev der sunget, svunget og sprunget i Logitranshallen
for borger- og gymnastikforeningen afholdt traditionen tro den årlige gymnastikopvisning. Vinteren igennem havde alle holdene øvet sig og trænet
til denne opvisning, og det kunne man se. Det var en flot opvisning, der
blev startet med fælles indmarch med fanen i spidsen. Traditionen tro var
der budt op til medbragt kaffe og kage i kantinen, hvor der blev sludret om
aftenens præstationer.
Vi siger tak for tilslutningen til opvisningen til både gymnaster, dansere,
forældre og tilskuere. Tak til samtlige trænere og ledere, der uge efter uge
har trænet med de unge mennesker. Uden jer havde denne opvisning ikke
kunne finde sted. Der skal også sendes en tak til ungdomsklubben, som
stod for boden i de tilstødende lokaler, hvor der kunne købes lidt godt til
ganen og halsen.
Søren Høy Bendixen
Formand for FSBG

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 følge 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.

FARUP SOGNEBLAD
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Hej alle i Hillerup og Farup
- så er det til tasterne!!!
I vores lille by, Farup, er vi som bekendt i gang med etablering af et Kultur og Aktivitetshus på 700 m2. Det kræver
fondsmidler!
Derfor har vi brug for jeres hjælp i forbindelse med søgning
af en fond - det er pærelet og supervigtigt!!!! Det er ”Real
Danias - Underværker”.
I skal google ”Underværker Real Dania”. Gå ind på denne
side og søg - tryk på den lille lup øverst til højre – og skriv
”Farup”. Når «Farup» kommer frem, så tryk på billedet.
Så kommer der en side frem, hvor I kan klikke på ”Tommelfingeren”.

Det er vigtigt, at vi får så mange ”likes” som muligt og så
hurtigt som muligt. Men du kan kun bruge den enkelte pc
en gang, men har du tablet eller smartphone, så kan du også
bruge disse enheder til at ”like”. Brug både din hjemmemail
og din arbejdsmail!
Sørg ligeledes for, at alle dine naboer, venner og arbejdskolleger får ”besøgt og liket” denne side.
Bare kom i gang - vi vil være meget taknemmelige for jeres
hjælp.
Mvh Styregruppen,
Farup Kultur- og Aktivitetshus

Ligeledes er der en god beskrivelse af projektet og en del
billeder. Hvis du kører længere ned på siden, kan du ligeledes skrive en kommentar.

Borgermøde om Farup Landsbyfælled
og "Farup Kultur- og Aktivitetshus".
Torsdag 20/4-17 kl 19.30 i Forsamlingshuset.
Kom og hør hvor langt vi er med
projektet. Vi er så tæt på at være i hus
med økonomien og vi forventer, at
gravearbejdet starter midt i august.
Vi glæder os helt vildt, så kom og
vær med.
På gensyn, med venlig hilsen Styregruppen.

Støtte til Kultur og Aktivitetshuset fra Skjern Bank
I forbindelse med vort arbejde i Styregruppen med at søge
støtte til Farup Kultur og Aktivitetshus, har vi været i Skjern
Bank. De vil meget gerne støtte vort projekt, som de finder
værdifuldt for lokalsamfundet. Det vil støtte med 15.000
kr kontant!! Meget fornemt og tak for det til Skjern Bank.
Men derudover er de selvfølgelig interesseret i at høre, om
der er borgere i Farup Sogn, der kunne tænke sig at besøge
Skjern Bank for at høre om deres måde at arbejde på og
få et godt tilbud. Hvis der er det, og det eventuelt skulle

munde ud i et bankskifte til Skjern bank, så vil Skjern Bank
belønne os med 500 kr. ekstra pr. husstand.
Vi vil på ingen måde opfordre jer til at skifte bank, men blot
orientere om at hvis der er nogle af jer, der kunne tænke sig
at besøge Skjern Bank, så skal vi være velkomne til at tage
kontakt til dem. Bliver det aktuelt, så afklip nedenstående
og tag det med i banken.
Mvh Styregruppen

-------------klip------------klip-----------klip-------------klip-------------klip------------klip------------klip-----------Nedenstående er borger med kontakt til Farup Sogn.
Navn: _________________________________________		
Adresse: ___________________________________		
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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

APRIL

Søndag d. 2.
Lørdag d. 8.
Søndag d. 9.
Skærtorsdag d. 13.
Langfredag d. 14.
Påskedag d. 16.
2. påskedag d. 17.
søndag d. 23.
søndag d. 30.

KIRKENS HJEMMESIDE
www.farupkirke.dk

kl. 10.00 Mariæ Bebudelsesdag
kl. 10.00 påske for børn
kl. 10.00 palmesøndag, korafslutning + konfirmander
kl. 11.00 NB tidspkt. / frokost
kl. 10.00 liturgisk
kl. 10.00 påskegudstjeneste /
indsamling KFUM&K / kaffe
ingen
ingen
kl. 19.00 2.s.e.påske

BESØG/SAMTALE med PRÆSTEN
Man er altid velkommen til at kontakte mig for et
besøg/samtale
Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og naturligvis, hvis nogen ønsker at holde nadver. Jeg er ikke
på facebook, men mails kan jeg nås på..
Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale.
Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd.
Elin Hjuler

SALMESANG FOR SMÅBØRN

MAJ

søndag d. 7.
kl. 10.00
St. Bededags aften d. 11. kl. 19.30 / varme hveder
St. Bededag d. 12. ingen
søndag d. 14.
kl. 10.00 4.s.e.påske konfirmation
søndag d. 21.
kl. 10.00 5.s.e.påske +
guldkonfirmander
Kr. Himmelfartsdag ingen
Søndag d. 28.
kl. 11.00 NB tidspkt.

JUNI

søndag d 4. pinsedag kl. 10,00

KIRKEBIL

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

INDSAMLING FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP

Ved indsamlingen søndag d. 12. marts i kirken til fordel
for Folkekirkens Nødhjælp
indkom der 880 kr. Ved samme dags sogneindsamling
blev der givet 2678,50. Hvad der indkom på MobilePay
er ikke medtalt. Selv om indsamlerne ikke nåede hele
sognet, er det en lille stigning i forhold til 2016 Sådan
som indsamlingsresultatet også på landsplan kunne
opvise en lille stigning.
Tak til indsamlere og givere ! EH

Sidste gang med salmesang i kirken for dagplejere og
deres børn er i denne omgang onsdag d. 19.april kl.
10,00 i kirken.

TIRSDAGSKLUBBEN

Tirsdag d. 28. marts kan vi glæde os til et gensyn og – hør
med Anna Louise Siggaard, Nr. Farup, museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer. Anna Louise har tidligere
været i kirken og Kirkehuset for at fortælle om udstillingen De kristne vikinger på Vikingemuseet i Ribe.
Denne gang vil vi blive taget med til et foredrag om
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 bid 2 i den lille folketro-serie af ALS her
i M&M : Kraniet i Kærbøl
Tirsdag d. 25.4. Kommer Ernst Jürgensen, Cambodja, i
Tirsdagsklubben. Ernst Jürgensen og hans kone Anne
Mette har i 12 år boet og arbejdet i Cambodja med
Danmission som samarbejdspartner. De er denne sommer hjemme i Danmark og på møderejse. Tidspunktet
er ikke tilfældigt, men skyldes reformationsjubilæet. I
2017 planter Danmission træer i Cambodja som en del
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af kampagnen ”plant håb” sammen med Grøn Kirke.
Det kan Ernst, som bl.a. er involveret i kampen for den
cambodjanske regnskov Prey Lang, fortælle meget om.
Hvad træplantning og reformationsjubilæum har med
hinanden at skaffe, vil for den, der ikke lige kan se det,
blive ”afsløret ” denne tirsdag i konfirmandstuen.
Og stadig er Tirsdagsklubben åben for alle interesserede. Kaffen koster 10 kr.
Det hyggelige samvær er ganske gratis!

MIG OG MIN KIRKE

Vi følger herunder op på føljeton’en : Mig og min kirke.
Alma Clausen gav i sidste nummer af M&M stafetten
videre til Inge Nørby-Lassen, som her giver sit bud.
Og i øvrigt allerede har sendt stafetten videre, som det
fremgår.

MIG OG MIN KIRKE

En herlig eftermiddag i Tirsdagsklubben i selskab med
Snitte-Helge alias Trine Brander fra Skoletjenesten på
Quidens Gård.

PÅSKEN I FARUP KIRKE

Lørdag før palmesøndag er der påske for børn. Vi mødes i Kirkehuset kl. 10, og når vi har samlet en masse
små brikker til påske, synger vi en påskesang i kirken.
Vi slutter med påskeæggejagt i Kirkehusets have.
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 mørke. 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

LUTHER med samt VARME HVEDER

Her i Luther- reformations-året byder vi indenfor i kirken med salmer af Luther. Gamle salmer såvel som ny-
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formulerede – og på gamle såvel som nye melodier. Og
naturligvis slutter vi som sig hør og bør aftenen før St.
Bededag, med kaffe og varme hveder i Kirkehuset.
Så sæt kryds i kalenderen ved torsdag d. 11. maj kl.
19.30!

Det er torsdag eftermiddag i december måned. Klokken er 17, og jeg
sidder sammen med ca. 10 andre i
kirken. Kirken er oplyst med stearinlys, og der er dejligt varmt. For et
øjeblik er alt andet lukket ude, der
er kun en fornemmelse af de øvrige i kirken og følelsen
af ikke at være alene.
Vi synger adventssalmer, og med sangen tæmmes al
indre uro og indtryk fra dagen. Jeg synger ikke med på
alle vers, sidder ind i mellem og lytter og fornemmer
stemningen i kirken. Her er trygt og rart, og tanken
strejfer mig, at det måske er rigtig nok, at der er noget,
der er større end os alle….. Det føles i hvert fald sådan.
Eller også er det følelsen af at være en del af fællesskabet, selvom man ikke kender de andre, der er det
”større”, man oplever.
Jeg kan godt lide at komme i kirken, selvom det ikke
sker så ofte. Det er en mulighed for et øjebliks pause
fra hverdagen. At være tilstede i nuet uden at tænke
på, hvad der er sket i dag, og hvad jeg skal lave lige om
lidt. Samtidig er der også rum til eftertanke, og prædikenen giver ofte næring til sindet og sætter små dagligdags ting i perspektiv. Var det nu også det vigtigste
i verden, at børnenes sko og jakker ikke var kommet
på plads? - Dagligdagen er ikke hele verden, og det er
godt at blive mindet om, når man har stirret sig blind
på de små ting.
Jeg er både døbt, konfirmeret og gift i Farup kirke, og
der er flere slægtsled fra familien, der ligger begravet
på kirkegården. Man må sige, at jeg på flere måder er
knyttet til Farup kirke, men når jeg tænker på, hvad
min kirke er, så er det også mit forhold til min tro,
og det er ikke afhængig af stedet, kirken, hvor jeg er.
Nogle kirker appellerer mere til mig end andre, men
grundlæggende oplever jeg samme mulighed for ro og
et helle i alle kirker.
MEN Farup kirke er selvfølgelig noget specielt, og det
er den pga de mennesker, der arbejder der og gør den
til det, den er. De smukke velholdte omgivelser, værdierne bag formidlingen, og de aktiviteter der er. En
rummelig kirke, hvor man er velkommen.
Det er jeg taknemmelig for, så TAK for at I gør vores
kirke til netop det, den er.

FARUP SOGNEBLAD

FARUP KIRKE

www.farupkirke.dk
Gør www.farupsogn.dk
er for alle – til
men
dinmest
foretrukne
for dig/sognet

Jeg har været så heldig, at Jeanette Ohrt Christensen
gerne ville modtage Stafetten om ”Mig og Min kirke”.
Jeanette bor med sin familie i Skrædderens gamle hus
(hvis man kan huske ham.) Hun har en blog, hvor hun
levende og velbegavet skriver fortællinger affødt af et
meningittilfælde.
Hilsen Inge Nørby-Lassen

KONFIRMATION
– HUSK AT SÆTTE FLAGET !!

Som bekendt blev Christiansfeld for få år siden udpeget
som verdens kulturarv.
Der vil som vanlig være kaffe og middag undervejs.
Hold øje med annonce i Ugeavisen slutningen maj.

DIALOG LYS / MØRKE

Ved en af vinterens gudstjenester havde konfirmanderne forberedt en lille dialog ud fra deres tanker om
lys og mørke:
Når jeg tænker på lys, så tænker jeg på sommer – og
ferie – på oplevelser
Når jeg tænker på lys, tænker jeg på gode ting – på
dag – på lykke og glæde
Jeg tænker på jul – og juleferie –
Og jeg tænker på skiferie - og på fodbold og gymnastik
Jeg tænker på fred på jorden – på kærlighed til venner
og familie
og godhed.
Jeg tænker på Gud og Jesus – og engle
Jeg tænker på himlen – på stjerner og engle – jeg tænker på at tænde et lys i kirken
Ja, lys kan være det lys, der gør, at det ikke er mørkt mere

Så nærmer vi os igen maj måned og dermed årets store
forårsfest for konfirmanderne og deres familie.
Der er 8 unge mennesker, der begynder festdagen i
Farup kirke søndag d. 14. maj. Desuden holder et par
unge mennesker fest fra kirkerne i Ribe.
Kirkehuset er åbent på konfirmationsdagen fra 9.3011, med mulighed for at aflevere telegrammer/ hilsner.
Følgende konfirmeres i Farup kirke:
Natasja Bech Andersen, Varde Hovedvej 9
Cecilie Bondesen, Kærbølvej 56
Tue Wittorff Brander, Farup Kirkevej 48
Frederik Caspersen, Hillerupvej 16
Peter Knudsen, Hillerup Engevej 7
Christina Sofie Kristensen, Hillerup Engevej 14
Sabrina Trøjborg, Hillerupvej 58
Christian Olesen Tækker, Hillerup Engevej 5
Sofie Damkær Ebbesen, Kærbølvej 4,
Sct. Catharinæ kirke d.12. maj
Jonas Rosén Paaskesen, Branddamvej 2,
Ribe domkirke d. 14. maj.
Og så er der i øvrigt GULDSKONFIRMATION søndagen efter, d. 21. maj.

SOGNEUDFLUGT

Onsdag d. 7. juni kl. 14,00 går turen til bl.a. Christiansfeld.

Og mørke! Hvad tænker du på, når du tænker på mørke ?
Jeg tænker på nat og mørke udenfor
Jeg tænker på døden – på dæmoner og ondskab
Jeg tænker på indbrud og ulykker
Jeg tænker på tristhed – på at være trist og ked af det
Når jeg tænker på mørke, tænker jeg på vinter og nat
og storme
Jeg tænker på krig og dumme folk, der dræber sig selv
for at dræbe uskyldige mennesker
Jeg tænker på snavs og ødelæggelse – på krig og terror
Jeg tænker på djævelen, på klovne og kidnappere
Når jeg tænker på mørke, tænker jeg på onde historier
og dumme mennesker og en bog vi er ved at læse i
dansk.
Jeg tænker på uvejr og torden – og vinter
Jeg tænker på månen – som lyser i mørket

HVAD BYGGER VI VORT LIV PÅ?

(Af en dåbstale ).
Det spørgsmål stiller Jesus en dag sine tilhørere. Bygger de på sandgrund eller på klippe, som han udtrykker det.
Spørgsmålet om hvad vi bygger vores liv på, er ikke
blevet mindre relevant i vore dage. Vi har utallig mange muligheder, og utallig mange stemmer byder sig
til med, hvad vi skal synes, sige, mene og gøre for at
finde sundhed og livslykke. Hvad vi skal bygge på, for
at sikre os en plads i tilværelsen. Det, som kan bestå,
når storme går over os.
Vi behøver kun kaste et enkelt blik på døbefonten i
kirken for at konstatere, at den er gjort af solidt materiale. Hugget ud af sten. Sat i Farup kirke for omkring

FARUP SOGNEBLAD
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FARUP KIRKE

www.farupsogn.dk
Gør www.farupkirke.dk
er for alle – men
til dinmest
foretrukne
for dig/sognet

800 år siden, da kirken blev bygget. Den har ingen sønderlige men af de mange århundreder. Ingen svage steder. Og rokkes med, det kan den ikke.
Den døbefont er det, vi i kirken bygger vort liv på. Den
dåb, vi her døbes med, er grunden under os. Den lover
os ikke medvind og lys og lutter lykkelige dage. Men den
lover os, at Guds kærlighed til os er urokkelig som stenen. Den holder om os og ud med os og slipper os ikke.
Det er det løfte, vi får med os i dåben. Det er det fundament, vi må bygge vores liv på.

Når liv og lykke er ude af vore hænder. Når vi ikke
magter det, vi gerne ville. Når vi fejler og falder,
så står Guds kærlighed urokkelig fast, i dag og alle
dage, indtil verdens ende. EH

KRANIET I KÆRBØL

„Øret af en sort kalv, kogt i sødmælk og sat på en tommelfinger, gør én usynlig“
En del overtroisk praksis lever endnu i dag i form af talemåder og handlinger. Sætninger som: „Jeg har endnu
ikke dumpet til en eksamen“ bliver som regel efterfulgt
af et „7-9-13“, man forsøger at tilbagetrække uheld over
spildt salt ved at kaste salt over sin venstre skulder, og
man slår korsets tegn for sig, hvis man er så uheldig at
ødelægge et spejl. Men begraver man i dag heste- og
kokranier ned under dørtæskler og gulve som beskyttelse mod ondt? Nok ikke, men det gjorde man en gang
af nøjagtig samme årsager som at kaste salt over skulderen og banke under bordet – afværge de onde kræfter
og undgå ulykker. Fra jernalder og middelalder kendes
eksempler på hunde, der er gravet ned ved ildsteder,
måske for at beskytte ilden, maden eller husets beboere.
Det er foreslået, at man i forhistorisk tid anbragte ofrene
for at holde sig på god fod med vætter, underjordiske
og andre væsner som befandt sig overalt rundt omkring
én, og som var en naturlig del af omgivelserne. I kristen
tid, særligt efter reformationen, ændrede baggrunden
for ofringerne tilsyneladende karakter, og disse væsener blev noget farligt, man skulle beskytte sig imod.
Begravelser af dyr som værn mod sygdom og ondskab
fortsatte langt ind i nyere tid, og både de arkæologiske
spor og etnologiske optegnelser viser, at disse skikke
har været helt centrale i den folkelige tradition gennem
århundreder.
„Dør bondens hornkvæg nedgraves i døren til fæhuset
en levende kalv“
Især dørtærskler og vægforløb går igen som fundsteder. Fra etnologiske optegnelser kender vi til, at disse
steder blev betragtet som kritiske passager omgivet
med overtro og ritualer. Her kunne man ved hjælp af
nedgravede bygningsofre og andre ritualer standse det
onde og forhindre det i at komme ind ad døren og skade

10

huset og dets beboere, mennesker såvel som dyr. I ældre
tid måtte man ikke træde på dørtærsklen, så ville man
træde kødet af kreaturerne, og man måtte ikke stå i en
åben dørkarm med en hånd på hver karm, det ville gøre
kreaturerne syge. Der er mange eksempler på kilder til,
at heste- eller kokranier indmuret i døråbninger beskyttede mod ondt, og at de under ingen omstændigheder
måtte fjernes. Både i middelalder og nyere tid har det
været ret almindeligt at grave heste- eller kokranier ned
under gulve i både beboelseshuse, staldbygninger, lader
og loer.
I 2015 udgravede Sydvestjyske Museer i Lustrup dele af
en storgård fra 1100-1200-tallet, som dengang tilhørte
Ribe-bispen. Bispen opførte først i 1200-tallet en stor
lade på 34 x 10 m. Dele af den store bygning havde
båseskillerum, og i dette område fandtes et nedgravet
kranie fra en ko placeret i en grube, som ikke havde
plads til meget andet end dette. Samme offerskik kendes
fra en senere kontekst i Kærbøl. I 2006 udgravedes en
velbevaret gård fra 1500-1600-tallet. Hovedbygningen
havde kraftige jordgravede stolper og var antagelig en
bindings-værkskonstruktion. I øst lå beboelsesdelen,
salshuset, mens stalden lå i den vestlige del. Centralt
i stalden fandtes i en dyb grube et nedgravet hestekranium, hvor kun tænderne var bevaret, men undersøgelser viste,at tænder fra både over- og underkæbe fra
begge sider af kraniet var til stede, og igen var hullet
ikke meget større end hestens hoved. Endnu senere er to
eksempler fra Varming Vesterby syd for Ribe, hvor der
på to nabogårde bygget lidt før eller omkring år 1800 i
forbindelse med renovering i nyere tid fandtes rester af
hestekranier gravet ned under gulvet. I det ene tilfælde
var fundstedet i den del af bygningerne, der tidligere
havde været stald.
De mange eksempler på nedgravede hestekranier viser altså, at det har det været et almindeligt udbredt
bygningsoffer. Etnologiske optegnelser dokumenterer,
at hestekranier generelt blev anset for at have en særlig
ondtafværgende effekt. For eksempel kunne et hestekranium anbringes i Skt. Hans bålet, så kunne heksene
nemlig ikke komme forbi, men måtte gå ind i bålet!
I næste nummer af Marsk og Muld vil jydepotten fra
Hillerup blive diskuteret som ondtafværgende lydeffekt.
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.

FARUP SOGNEBLAD
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Farup Forsamlingshus Konstituering af
bestyrelsen 2017
Formand
Jeanette Grøndahl Andersen
Præstegårdstoften 1
jgrondahlandersen@gmail.com
24 88 42 81

Kasserer
Lisbeth Schmidt
Havevej 5
bertie@mail.dk
30 52 98 55

Revisor
Bjarne Schou
Farup Kirkevej 23
moselykken@hotmail.com
24 98 16 04

Næstformand
Thomas Tranberg
Farup Kirkevej 40
lillenielsen4@gmail.com
22 11 19 65

Menigt medlem
Preben Sjælland
Farup Kirkevej 35
mpsj@os.dk
21 99 96 30

Revisor
Betina Jørgensen
Præstegårdstoften 3
betinadoctor@hotmail.com
61 55 89 85

Sekretær
Sussi Dilani Knudsen
Krovej 7
sussidilaniknudsen@gmail.com
28 71 54 24

Suppleant
Anne Mette Schmidt
Havevej 2
baun.schmidt@familie.tdcadsl.dk
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Landsbyfesten 2017

Har du allerede nu sat kryds i kalenderen til weekenden i uge 33, hvor vi afholder
landsbyfest i området omkring Farup gl. skole? Ellers se at få det gjort, for vi vil
gerne se dig deroppe sammen med alle de andre.
Vil løfter lige sløret for noget af det, du kan forvente i år:
Stor åbningsarrangement, Spis din aftensmad i teltet, Knallertringridning og udstilling, Få en
makeover og bliv klar til landsbyfesten, Farup har talent, Kaffe og kage, Morgensang, Rundstykker, Tombola, Havetraktorringridning, Farmercup junior til og med 15 år, Farmercup, Spisning i
teltet & Amerikansk lotteri.
På vegne af Farup Landsbyfestudvalg
Søren Høy Bendixen

Affaldsindsamling 2016
Søndag den 2. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. På
denne dag afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende
affaldsindsamling. Lignende arrangementer er blevet afholdt siden 2010, hvorfor
det med rette kan kaldes en tradition. Det er svært at finde grunde til ikke at
møde op!!!
Mød op kl. 09.30 og deltag i et godt arrangement, hvor den står på frisk luft ad
libitum, og hvor du kan blive opdateret på den seneste sladder.
Mødested: Farup Skole i skolegården.
Søren Høy Bendixen
Formand FSBG

LOKALARKIVET

Kære alle!
Lokalarkivet holder åbent hus
torsdag den 27. april fra kl. 19.
Formanden aflægger beretning og kassereren
aflægger regnskab for det forløbne år.
Derudover bliver der forhåbentlig også tid til at
se billeder og besvare evt. spørgsmål.
Vi byder på lidt godt til ganen. Alle er velkomne!
Med venlig hilsen
Lokalarkivet, bestående af:
Ragna Weidinger
Susanne Møll
Ivan Jørgensen
Villy Lønne
Mette Lind

Medlemskab af Farup
Forsamlingshus 2017
- I kan nå det endnu...
Vi har brug for jeres støtte til forsamlingshuset, så derfor kan I stadig nå at få et
medlemskab til forsamlingshuset ved at
indbetale 200 kr. på konto nr. 5093 1240290
Det er med til at holde gang i forsamlingshuset
sammen med alle de andre ting, vi laver.
Venlig hilsen
bestyrelsen for
Farup Forsamlingshus

