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Farup match

19 personer deltog i årets Farup match på Ribe golfbane.
Dejligt vejr og godt humør gjorde arrangementet hyggeligt og spændende.
Efter kaffe og kage blev der spillet 18 hullers godt golf.
Resultaterne blev:
Damer:
Eva Nielsen
Ulla Jørgensen
Anne Kristine Pedersen

Herrer:
Mogens Tobiasen
Ulrik Andersen
Peter Nielsen- Knud Stenber
Nærmest hul på hul 13 Edna Tobiasen
På hul 17 Jens Michael Jensen
Dagen sluttede med hyggelig samvær og smørrebrød.
Næste år afholdes matchen lørdag den 21. april

Sct. Hans på
iksæsonen 2014/15 i Farup FSBG
Lauges mark
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Vi gentager succesen fra de sidste år og afholder Sct. Hans
Dagaften igen
Tid i år på Ledere
Lauge’s mark fra kl. 18. Indgang ved
Mandag 16.30-17.15 Helene, Hanna & Pernille
Kirkelunden.

Torsdag
16.30-17.30 Elvira, Sofie, Marie & Inge
Onsdag
16.30-17.30 Mie, Andrea & Helle
Vi håber
på ligeså Maria
stor tilslutning som de sidste år og nu
Mandag
17.15-18.00
Tirsdag
Camilla,
Jeppe & Nanna
er det 16.15-17.15
jo ved at være
en tradition.
Torsdag
17.30-19.00 Julie, Katrine, Kathrine & Mia
Søndag
19.00-21.00 Line, Gitte, Thomas, Nikolaj m.fl.
Spisning
kl. 18 af egne grillpølser eller anden medbragt
Mandag 19.00-20.00 Karen-Marie
grillmad.
En grill står
på&pladsen
Onsdag
17.45-18-45
Elinor
Mike og er klar til brug.

Ca. kl. 19 tændes bålet – igen i år forhåbentlig med en
heks i toppen. Vi synger »Midsommervisen«, kombineret
med andre af årstidens sange og evt. nogle børnesange.

i Logitranshallen
Øl og vand
marb. Med Ribe, Hviding,
Kvik kan
70 ogkøbes!
FSBG. Træner i Ribe Fritidscenter.
er i gymnastiksalen på Farup Skole.

NB: Båltaler efterlyses! Ung som gammel kan bruges. Har

Uge 42
Uge 52 du
og 1et budskab eller noget, du brænder for og gerne vil indUge 7 vi vi andre i, er du mere end velkommen til at melde dig.

NB-NB: Hvis du har brænde, du kan bidrage med til bålet,
må du gerne aflevere det hjemme hos Lauge. Brænde uden
søm modtages gerne!
Borgerforeningen glæder sig til at se alle til Sct. Hans aften den 23. juni kl. 18 ved Kirkelunden!
På vegne af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Søren Høy Bendixen, formand.

ng i Logitranshallen fredag den 6. marts 2015

rn (inkl. T-shirt)
250 kr.
ksne
350 kr.
old koster det kun 100 kr. at deltage på det andet hold.
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Generalforsamling i Farup Forsamlingshus
tirsdag den 31. januar 2017
Ad 1. Valg af ordstyrer:
Gert Vejlgaard

Ad 4. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Formaliteterne i forbindelse med generalforsamlingen er
godkendte, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig
inden for bestyrelsens vedtægter.

Ad 5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for medlemskab af Farup Forsamlingshus:
Det besluttes, at der fortsat betales kr. 200,- for et husstandsmedlemskab af Farup Forsamlingshus.
Evt. opkrævning via ”Place to book”, som borgerforeningen
benytter.

Referent: Anne Mette Baun Schmidt
Ad 2. Formandens beretning
Betina Jørgensen læser formandens beretning, som kan ses
i det sidste nummer af Marsk og Muld.
Kommentarer til beretningen:
- På foranledning af et spørgsmål, svares der, at der er 19
betalende medlemmer/husstande i Farup, hvilket svarer
til kr. 3800,- Forsamlingshus har arvet ca. kr. 50.000,- af Nicolaisen
efter at afgifter er betalt.
Ad 3. Regnskabsberetning ved kasseren:
Bjarne Schou gennemgår regnskabet, som er godkendt af
revisorerne Jenanette Grøndahl Andersen og Hans Marten
Schmidt.
Kommentarer til regnskabet:
- Bankgælden på ca. kr. 284.000 kr. stammer fra renoveringen af forsamlingshuset i 2004. Gælden svarer til de
påløbne renter i 10 år.
- Før 2004 var det også svært for forsamlingshuset at
løbe rundt. Der har været forskellige tiltag – blandt andet ungdomsfester – hvilket ikke har været en økonomisk og nabomæssig succes.
- I 2017 tilføres arven til økonomien, hvilket betyder at
det kommende års renteudgifter minimeres med ca. kr.
18.000,- Medlemsbidrag, loppemarked og tombolaen til landsbyfesten er en forudsætning for at økonomien løber rundt.
- Opfordring til at flere borgere i Farup betaler medlemskab af Farup Forsamlingshus. Der stilles forslag til, at
den kommende bestyrelse evt. stemmer dørklokker for
at sikre flere medlemmer eller et samarbejde med borgerforeningen, som råder over et elektronisk system.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er medlemmer af bestyrelsen den kommende
periode:
Lisbeth Schmidt
Preben Sjælland
Thomas Tranberg
Sussi Knudsen
Jeanette G. Andersen
Ad 7. Valg af suppleant:
Anne Mette Baun Schmidt
Ad 8. Valg af revisorer:
Betina Jørgensen
Bjarne Schou
Ad 9. Evt.
Opfordring til at der udarbejdes budget for det kommende
budgetår.

Arv til forsamlingshuset
Advokatfirmaet Trolle har ved en fejl givetvis oplyst en
anden arvemodtagers arv fra Henry Nikolajsen til forsamlingshuset. Det korrekte beløb er 19.864,98 kr. efter afgift.
Vi er yderst taknemlige for betænksomheden.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Farup Forsamlingshus

SMS-ORDNING
Vi har en sms-ordning, som man som borger i Farup
sogn kan tilmelde sig. Når man er tilmeldt, vil man
modtage sms’er, når der sker noget i Farup sogn.
Ordningen er gratis og kan til enhver tid afmeldes.
Pt. benytter FSBG, Farup Landsbyfælled, Q-gruppen,
forsamlingshuset og Kogehuset ordningen.
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Vil du gøre brug af denne ordning, så kan du sende en
sms til 5076-9030 eller sende en mail til:
sms@farupsogn.dk
Det er både, hvis du ønsker at komme på listen for at
modtage besked om aktuelle ting i Farup Sogn, eller hvis
du har en sms, som du ønsker udsendt.
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Tak for en dejlig aften
For 2. år i streg blev der afholdt Running Dinner i Farup.
En rigtig hyggelig aften som startede med velkomstdrinks
i forsamlingshuset.
Herefter cyklede/gik 15 par rundt til de 5 værtsfamilier,
som havde sørget for en dejlig forret, hovedret og dessert.
Tak for det 

Lisbeth og Dan havde lavet planen for aftenen således, at
for hver ret kom man til en ny værtsfamilie og mødte nye
mennesker. Tak for det 
Måske dette tiltag bliver en tilbagevendende begivenhed i
Farup, hvor der også er plads til at flere familier kan deltage.
På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne sige tak til alle deltagende.
Farup Forsamlingshus
Jeanette Grøndahl Andersen

Aftenen sluttede af med kaffe og kage i forsamlingshuset.

Cykelture fra Nr.Farup hver onsdag aften kl. 19.00

Vi mødes ved kartoffelboden for enden af stien og de fremmødte aftaler, hvor turen går hen afhængig af vejrlig.
Hastigheden bestemmer den bagerste!
God sommer Gert m.fl.

Hjertestarter

Vi har i en del år haft en hjertestarter hængende i kantinen på Logitrans. Her var der kun adgang til den udefra, når fabrikken var åben. Nu har vi valgt at flytte den
ud i mellemgangen ved personaleindgangen og lave vores
låsesystem om, så den yderste dør ikke har lås på mere.

Derved kan alle borgere altid få adgang til hjertestarteren.
Den er registreret på hjemmesiden www.hjertestarter.dk.
Vi håber ikke, der er nogen, der får brug for den, men nu
er den tilgængelig 24 timer i døgnet.
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Musik-café i Kirkehusets have
lørdag d. 24. juni kl. 14.30 - 16.30

høj & Rune Barslund. Med sine bands har han to gange
opnået hæder ved DMA-folk for ”Årets Album - 2009”
og ”Årets Track – 2012”. i 2015 modtog han en personlig nominering som ”Årets Musiker”. Han har optrådt i
teaterforestillinger, på TV, medvirket på indspilninger og
udgivet flere albums. Andreas har turneret i Nordamerika
og halvdelen af Europa. Spillet er energisk og klangfyldt,
og de folkemusikalske stilarter er mange med en forkærlighed for dansk og amerikansk musik.

Violinisten og folkemusikeren Andreas Tophøj kommer
og spiller og synger for os/ med os!
Gå ikke glip af denne livsbekræftende eftermiddag for
både unge og gamle!
Entre: 100 kr. incl. stort ”sønderjysk” kaffebord og topunderholdning.
Børn under 12 år gratis. Øl og vand kan købes
Med festlig hilsen: Q -gruppen / v. Borgerforeningen
NB: Hiv din nabo med  I tilfælde af regn går vi
indendøre
Lidt mere om dagens solist:
Andreas Tophøj er violinist og spillemand med rødder
i det sydvestjyske. Folkemusikken er hans hjemmebane,
hvor han kan opleves med Basco og duoen Andres Top-

Den musikalske opvækst i det sydvestjyske og flere lærerige
år på Fyn har i særlig grad præget musiker og spillemand
Andreas Tophøj. Musikken har, fra han var 7 år, været en
aktiv del af livet, hvor forældrene i det musikalske hjem i
Bramming tilskyndede spil og sang.
På den sydfynske efterskole for musik og sang i Ollerup
mødte Andreas folkemusikviolinisten Harald Haugaard.
Det blev startskuddet, der efterfølgende førte til flere inspirerende år i Ribes stimulerende musikmiljø. Det nærede for alvor ungdomsinteressen for folkemusik og førte til
en intensiv dyrkelse af vulkansk-eksplosive dimensioner
mod målet: optagelse på konservatoriets folkemusiklinje
i Odense.
Andreas er blevet en af de mest fremtrædende violinister
på den danske folkemusikscene, som er blevet den musikalske hovedvej, ad hvilken Andreas færdes, og hvorfra
han har gjort sig bemærket langt ud over folkemusikmiljøets grænser. Han nyder således anerkendelse i flere
forskellige musikalske og kunstneriske kredse og turnerer aktivt overalt herhjemme, i Skandinavien, det halve
af Europa samt Nordamerika. Dette foregår især med
kvartetten Basco www.bascoband.com og duoen Andreas
Tophøj & Rune Barslund www.andreasrune.dk.
Som folkemusiker har Andreas i en lang årrække arbejdet
med den danske tradition samt fordybet sig i amerikansk
oldtime- og bluegrassmusik. Han boltrer sig i flere genrer
og folkemusikalske stilarter, og hans spil er energiskt og
klangfyldt. Han har optrådt med alt fra akustisk pop/folk
i ZAR, over traditionel spillemandsmusik til folkrock for
fuld udblæsning i det hedengangne band Violinsvin.

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
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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.
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PINSESOLEN

kan vi, kanske, se danse pinsemorgen d. 4. juni. Men
sol eller ej inviterer menighedsrådet til morgenkaffe og
rundstykker pinsemorgen før gudstjenesten.
Det foregår i Kirkehuset søndag d. 4. juni kl 9,00. Alle
er velkomne – der skal nok være rundstykker og kaffe
til alle.

GUDSTJENESTER I FARUP KIRKE

JUNI

søndag d. 4.
pinsedag kl. 10,00 Morgenkaffe 9,00
2. pinsedag d. 5./ grundlovsdag
ingen
søndag d. 11.
trinitatis søndag kl. 10,00
søndag d. 18.
ingen
søndag d. 25.
2.s.e.trinitatis kl. 19,00
Menighedsmøde

JULI

søndag d. 2.
søndag d. 9.
søndag d. 16.
søndag d. 23.
søndag d. 30.

AUGUST

ingen
4.s.e.trin. kl. 10,00
5.s.e.trinitatis kl. 9,30
6.s.e.trin. kl.19,00
7.s.e.trin. kl. 11,00

SOGNEUDFLUGT

Menighedsrådet inviterer i år på Sogneudflugt til Christiansfeld. Det bliver den 7. juni kl. 14.00.
Vi kører fra P-pladsen ved det kommende aktivitetshus
(tidligere Farup skole) Når vi er fremme i Christiansfeld begynder vi eftermiddagen med en kop kaffe i Det
gamle Apoteks have, forhåbentlig i dejligt vejr!
Derefter skal vi rundt i byen og høre om ” Brødremenighedens by” med en guide fra turistbureauet.
Måske nogle får købt sig lidt honningkage eller garn,
inden turen går videre til et godt spisested måske Den
gamle Grænsekro! Efter spisningen går turen hjem til
Farup, hvor vi regner med at være mellem 20 og 20.30.
Vi håber på en rigtig dejlig eftermiddag, velkommen til
alle som vil være med.
Pris pr. person 175 kr.
Menighedsrådet
Tilmelding til

Alma Clausen
Tlf. 75411758
alma.østerlund@gmail.com

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.

eller

Anne Kortegaard
Tlf. 75422406
annekortegaard@gmail.com

INDSAMLING

Som bekendt kan man ved alle menighedsrådsmøder
få indblik i rådets arbejde med kirken, aktiviteter, indhold og omgivelser. Men een gang om året er menighedsrådet forpligtet på at give en samlet orientering om
det forløbe år samt fremlægge planer og visioner for det
kommende. Det sker i indeværende år søndag d. 25.
juni efter gudstjenesten kl. 19,00. Traditionen tro vil
der blive serveret LAGKAGE ! Om det bliver LUTTER
LUTHER LAGKAGE vides ikke i skrivende stund!

søndag d. 6.

8.s.e.trin. kl. 19,00
Simon T. Stubkjær

KIRKEBIL

Ved indsamlingen påskedag til KFUM & K indkom der
635,50 kr. Tak for det.

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, tlf. 75422406
Lundgaardsvej 63
Kirkeværge Jens Eg Løkkegaard, 75423008
Tanderup Digevej 4
kirkens hjemmeside : www.farupkirke.dk

BESØG/SAMTALE med PRÆSTEN

Husk, det er altid muligt at kontakte mig for et besøg/samtale.
Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og naturligvis, hvis nogen ønsker at holde nadver.
Præstegården er ligeledes altid åben for en samtale.
Det vil være en god ide at kontakte mig på forhånd.
Elin Hjuler tlf. 75421612/ehs@km.dk

MENIGHEDSMØDE

FERIE

Sognepræsten holder ferie 31.7.-13.8. samt 27.8. – 3.9.
Henvendelse til sognepræsterne i Sct. Catharinæ:
Simon T. Stubkjær 75420232
Ruth H. Svendsen 40352815

KLOSTERRUTEN –

JUBILÆUMSVANDRING 2017

Har du lyst at vandre gennem historie og skøn natur,
så er en eller flere dage på Klosterruten måske noget
for dig.
Under overskriften ” Fra kirke til kirke gennem hele
Danmark ” fejrer foreningen Den Danske Klosterrute
i år sit 10 års jubilæum med en lang vandring på Den

FARUP SOGNEBLAD
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Danske Klosterrute. Strækningen er over 2000 km, så
vandringen varer mere end 5 måneder. Den begyndte
2. påskedag, d. 17. april i Helsingør og slutter søndag d.
24. september i Abildgård kirke i Frederikshavn.
Klosterruten er en turist- og pilgrimsvandrerute
gennem hele Danmark med temaerne kirke, kunst,
historie og natur. Den forbinder bl.a. 50 af de steder,
hvor der blev bygget klostre i middelalderen. Ruten er
lagt, så den kommer gennem nogle af de smukkeste
landskaber i Danmark.
Med sin brede vifte af temaer og med en ruteføring
gennem afvekslende og smuk natur kan Klosterruten
bruges på flere måder. Ved at lade klostre og kirker bestemme vej og mål åbner Klosterruteprojektet en særlig
mulighed for at genopleve en gammel tradition for pilgrimsrejser, men omformet til meditative vandringer
på nutidens betingelser og efter moderne menneskers
behov.
Klosterruten bygger på den hovedtanke, at den indre
rejse ikke skal foregå i et tomrum eller skabes af ens
egen indre bevidsthed. Den indre rejse forudsætter en
ydre rejse med et tydeligt indhold. På den ydre rejse ad
Klosterruten møder man den kristne kirkes åndelige
og kulturelle arv. Den er også grundlaget for levende
fællesskaber, der samles i kirkehusene til gudstjeneste
og andagt året igennem.
Har ovenstående interesse, kan man læse mere på
hjemmesiden klosterruten.dk , hvor der også er et
link til planlagte vandringer rundt om i landet, herunder vandringerne i det sydlige Jylland. Nogle dage
er der tilmelding, andre dage kan man bare møde op.
Jubilæumsvandringen kommer omkring Farup lørdag d. 15. juli med mulighed for overnatning i Kirkehuset og gudstjeneste om søndagen kl. 9,30.
Klosterruten er beskrevet udførligt og tydelig i en række
guidebøger, (Forlaget Eksistensen) hvoraf den første omhandlede bl.a. Ribe med omgivelser, herunder Farup.
Jeg tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv. Amen
Hvad betyder det?
Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft
kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme
til ham. Men derimod, at Helligånden har kaldet
mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver,
har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom
han kalder, samler, oplyser og helliger den hele
kristenhed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus
i en ret tro. I den kristne tro forlader han mig og alle
troende dagligt alle synder, og på den yderste dag vil
han opvække mig og alle døde, og i Kristus give mig
og alle troende evigt liv. Dette er vor tro.
(Luthers lille katekismus om trosbekendelsens tredje artikel)
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Af konfirmationstalen 14. maj
Jeg har taget en lille ting med i dag – et målebånd. Da I
kom til verden blev I målt og vejet. Jeres forældre vidste
nøjagtigt, hvor mange cm. lange, I var og hvor mange
gram, I vejede. Ifølge Danmarks statistik er drenge i gennemsnit 52 cm og piger 51 cm ved fødslen. Statistikken
kan også fortælle, at et spædbarns hovedomkreds i gennemsnit er 35,5 cm. Og sådan kunne jeg fortsætte ….
Den første lange tid efter I var født, blev I jævnligt målt
og vejet og sammenlignet med diverse kurver – for at se,
om I nu voksede, som I skulle. Det fortsætter i børnehaven , hvor der tages stilling til, om I er egnede til at være
sammen med andre børn og komme i skole. Her er det
det samme , ustandselig bliver der målt på, hvordan det
går jer i det enkelte fag, om I nu når de mål, der er sat
, og om Danmarks børn og unge kan måle sig med dem
ude i verden.
Man kan blive ganske forpustet af alt det måleri og spørge sig ,om det nu også er så vigtigt.
Et målebånd kan være meget praktisk, men det dur ikke
til alting. Der findes ting, der ikke kan tåle at blive målt
og vejet og talt op. Der er ting, der går i stykker af at blive
målt. Ja, som rent forsvinder, hvis vi giver os til at måle
på dem. Det drejer sig om de allervigtigste ting i verden.
Som kærlighed. Som tilgivelse. Som tro.. ..
I er unge i en tid og fremtid, der ser ud til mere og mere
at bilde sig ind, det nytter noget at måle og veje , at det
er det, der betyder noget, hvad vi kan præstere , hvordan
vi ser ud ,om vi har det der x – factor.
I husker nok den lignelse, hvor Jesus fortæller om en vingårdsejer, der hyrer folk til at høste druerne på markerne.
Nogle bliver ansat tidligt om morgenen , og de bliver enige om en denar/ en normal dagløn. Vingårdsejeren går
med jævne mellemrum ud og får fat på flere arbejdere.
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Lasbo Foto/ Minna Øbum
”Morgen i maj når det grønnes”. Her sidder de unge piger f.v. Sabrina, Natasja, Cecilie, Christina
Og drengerækken Frederik, Tue, Peter, Christian
”I skal nok få , hvad I har fortjent” siger han hver gang.
Da det bliver fyraften og arbejderne skal have deres løn
udbetalt, kommer de sidste ankomne først, de får hver
en denar, så dem, der har slidt hele dagen kan slet ikke
få armene ned : hvad kan den løn ikke løbe op i ! . Men
også de får en denar!
Den historie gør op med det, vi forstår ved retfærdighed.
Gud måler ikke, som vi måler - med en millimeterretfærdig målestok. Gud måler i kærlighed. Guds målebånd
er et NÅDEBÅND, som faktisk slet ikke kan bruges til at
måle med, for det kan strækkes, laaaangt. Guds kærlighed til os er som elastik i metervis. Den er uendelig og
den gælder os alle - hver og en.
Det var det, Gud sendte Jesus til jorden for at fortælle os.
Gud er så aldeles uretfærdig retfærdig, at han ikke giver
os det, vi nødvendigvis selv synes , er det retfærdige. Han
giver os meget mere. Han giver os livet. Han giver os
hinanden. Han giver os troen. Han giver os håbet. Han
giver os kærligheden. Han giver os tilgivelsen.
I har valgt konfirmationsord, som har med netop det at
gøre, som ikke kan måles og vejes. Gode ord om lys og
fred – om tro og håb og kærlighed , sådan som vi skal
høre dem nu om lidt, når I bliver konfirmeret.
I ved godt, hvad der er vigtigt her i livet. Det har sam-

talerne med jer også vist. I er tænksomme unge mennesker, som har værdier med jer at gå ud i fremtiden med.
Dem skal I holde fast ved! Det er ikke altid det nemmeste i verden, når man skal finde sin plads, og tingene
ikke bare går, som man ønsker og drømmer om.
Men husk da på det vigtigste i verden, at I er elskede
med en uendelig kærlighed - af jeres familie og gode
mennesker omkring jer – og af Gud.
Uanset hvordan I siden vil blive målt og vejet , tror Gud
på jer, og på, at I kan gøre en forskel med det, I er hver
især – og det, netop I kan……EH

MIG OG MIN KIRKE

”Er du meget kristen”? Det
spørgsmål er jeg blevet stillet et
par gange i mit liv, udledt af et
lille kors-vedhæng i en halskæde.
Og altid efterlod spørgsmålet mig
i undren, for hvad betyder ”meget
kristen”? At gå i kirke hver søndag, at bede dagligt, at kunne bibelen udenad? Samtidig
blev spørgsmålet stillet med lige dele undren og skepsis, for hvor det i dag er helt normalt og legalt at hellige
sig palæo, detox eller ekstremsport, så tenderer man til
at være sær eller vidtgående, hvis kristen er et af de tillægsord, man bruger om sig selv. Tankevækkende. Jeg
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ved stadig ikke, hvad ”meget kristen” indebærer. Kirken
har ikke en iøjnefaldende rolle i mit liv - men den og
det, den står for, har altid været en naturlig del af mit
rodfæste.
Jeg er opvokset på den anden side af Ribe og er døbt og
konfirmeret i domkirken. Konfirmationsforberedelserne
forgik ved pastor Krarup, som fastholdt traditionen med at
terpe salmevers. Og salmevers er jo ingen døde af, men desværre bevirkede undervisningsformens strenghed, at hverken vers eller indhold fastgjorde sig i min hukommelse.
Men at Ribe Domkirke er prægtig, kommer man ikke
udenom. Storslået og smuk. Alligevel holder jeg mere af
at komme i kirken her i Farup. Her er en intimitet, som
pakker sig imødekommende omkring én. Med tre sønner har de forløbne års kirkegang dog mest handlet om at
opretholde ro mellem dem på kirkebænken, og prædikens
ord til eftertanke har haft trange kår, - derfor har diverse
børne- og aftengudstjenester været fine tillæg. Om end
jeg holder af at komme i kirken, kan jeg ikke prale af at
være flittig og fast kirkegænger, men af og til åbner jeg den
tunge trædør, udenfor kirketid, og smutter ind i det tyste
rum. Tænder et lys. Sidder lidt alene i stilheden. Tænker
en tanke eller to. Finder ro. Det er værdifulde små stunder.
For tre år siden blev jeg ramt af meningitis, hvilket har efterladt mange følgevirkninger og ændringer i mit og min
families liv, skønt det kan virke forholdsvist usynligt udefra set. Meningitten har kastet mange oplevelser og tanker
af sig, og har også påvirket mit forhold til kirken. Ikke i
den forstand at jeg er blevet hverken mere eller mindre
troende, - men troende på en anden måde end tidligere.
Ved første øjekast kan ændringen i min trosopfattelse sy-

nes som en konkurrent til kirken eller som noget, der ikke
har med religion at gøre. Og dog føler jeg mig ikke mindre
tilpas i kirken end tidligere. Jeg tror på flere indgange til
samme rum, på forening frem for adskillelse.
Hvis man graver dybt nok, synes det for mig som om,
at der eksisterer en essens, som er den samme, uanset
hvilken indgangsdør man vælger. Der er mange veje at
gå, og for mig er vejen mindre vigtig end essensen. Men
jeg tænker samtidig, at vi ofte leder efter noget, som rent
faktisk ligger lige foran os.
I vores protestantiske kirke forefindes ikke en mængde
love og regler, som det kræves, at vi overholder for at
”være med på holdet”. Ligesom gode gerninger ikke er et
middel til at opnå kærlighed. I den protestantiske kirke er
vi elsket og tilgivet og frelst på forhånd. Og netop derfor
kræves mere af os end at overholde regler: Også vi skal
elske ubetinget og tilgive. - Og netop fordi vi kun er mennesker, som ikke kan leve op til dette, er vi på forhånd
tilgivet. Men altid skal vi forsøge.
- I sin enkelthed er protestantismen så kompliceret og så
vedkommende. Uselviskhed, kærlighed og tilgivelse må
kalde på noget i enhver.
For mig handler det ikke om at bekende sig blindt uden
at tvivle. For mig er kirken og det, den indeholder, noget,
som både er med til at udvide og samle mig.
Stafetten ”Mig og min kirke” er nu givet videre til Maria
Weber Rasmussen. Maria er min nabo her på Kærbølvej og
har tidligere undervist i dans i Farup Gymnastikforening.
Jeanette Ohrt Christensen

Tumlingesalmesang
Dagplejen i Farup har her i marts/april været inviteret til tumlingesalmesang 3
formiddage i Farup Kirke med Elin Hjuler.
Det har været en rigtig god og stor oplevelse for dagplejebørnene og os dagplejere. Elin har en fantastisk evne til, med sin rolige stemme og få remedier,
at fange børnenes opmærksomhed. Vi starter med goddag-sang; bagefter
synger vi salmer og laver fagter dertil, hilser på en lilla struds, der kan
bevæge sig v.h.a. snore, vi går rundt i kirken og meget meget mere.
Til slut ligger alle børnene på et stort tæppe, mens Elin spiller
”Du Som Har Tændt Millioner Af Stjerner”, en smuk og bevægende
afslutning på 45 minutters salmer og leg.
Mange tak, Elin. Vi håber på en gentagelse
til efteråret...
M.v.h. William, Sidsel, Jeppe, Theo, Asbjørn,
Villum, Lasse og Maya
og dagplejerne Sussi og Ruth
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Jydepotten fra Hillerup
”„..de gravede hestehoveder ned både i deres lo og deres
dagligstue for at det skulle være klingert“
Et velkendt fænomen i det Sydvestjyske område er de jydepotter, som i en række tilfælde er fundet gravet ned under
gulve, ofte med bunden i vejret og altså uden indhold.
I nogle få tilfælde optræder jydepotter og hestekranier
sammen. Således i en gård i Hillerup nord for Ribe, hvor
der under gulvet i storstuen fandtes en jydepotte flankeret
af to hestekranier. Både fænomenet, hvor genstandene er
placeret symmetrisk, og hvor hestekranier og potter/gryder
optræder sammen, er repræsenteret i andre danske fund.
Folkemindeoptegnelser fortæller, at meningen med sådanne placeringer af jydepotter og hestekranier var at give det
overliggende plankegulv den helt rette klang, og at både
potternes og kraniernes hulhed skulle kunne frembringe
lyd, når de var placeret under gulvet.
Om der var nogen reel lydmæssig effekt af nedgravede kranier og potter under gulvet er dog tvivlsomt, og meget tyder
på, at motivet for denne skik også havde en ondtafværgende
baggrund, opnået med akustiske virkemidler. Det er karakteristisk, at det var i forbindelse med dans, tærskning eller
andre fysiske aktiviteter, man kunne fortabe sig i, at det
onde kunne få adgang, og at anbringelserne af de hule genstande som skulle give klang kædes sammen med sådanne
aktiviteter.
Men hvor langt er det muligt at spore skikken med at grave
potter ned med bunden i vejret i sit hus bagud i tid, og kan
man komme baggrunden for disse handlinger nærmere ved
at se på det arkæologiske materiale? Fra sidste halvdel af
førromersk jernalder indtil slutningen af ældre germansk
jernalder (ca. 250 f.Kr.–550 e. kr.) kendes mange danske
eksempler på miniaturelerkar nedgravet i huse, stolpehuller, vægforløb og andet. I nogle tilfælde findes de små kar
nedgravet i flere eller alle tagbærende stolper. Det er dog
tilsyneladende først i middelalderen, at potter placeret med
bunden i vejret begynder at optræde i fundmaterialet. De
er fundet ved udgravninger af middelal-derlige gårde, den
ældste fra omkring 1200, og det ser således ud til, at skikken

kommer til i ældre middelalder. Det er fristende at se en
sammenhæng og dermed fælles motiv bag de nedgravede
omvendte kuglepotter og de senere jydepotter. Hvis vi vender blikket mod den religiøse arkitektur, kunne noget tyde
på, at fænomenerne rent faktisk er nært beslægtede.
Lydpotter – indmurede lerkar anbragt med mundingen udefter og i plan med murflugten – findes af og til i romanske og senere kirkebygninger i Danmark og mange andre
lande. Lydpotter kendes tilbage fra den klassiske oldtid og
omtales i det 1. århundrede f. Kr. af Vitruvius, og herefter
kendes spredte eksempler rækkende i tid frem til senmiddelalderen. De kendes både indmuret i vægge og enten
indmuret i eller placeret i murede underjordiske lydkasser
under korstole med mere. Selv om lydpotterne nok ikke har
haft en effekt, synes deres tilstedeværelse at have tilføjet kirkens lydbillede en særlig kvalitet, antagelig som symbolske
forstærkere af bønnerne og måske formidlere af hellig lyd
til de begravede under kirkens gulve? Hellig, ondtafværgende lyd er et bærende princip i kristendommens liturgi
og kommer til udtryk i både kirkeklokker, sang, musik og
arkitektur. Det kan her nævnes, at både potter og hestekranier kendes placerede under gulve og i bygninger både af
religiøs og verdslig art i England. Måske er det forestillingen om den ondtafværgende lyd, som ligger til grund for
at nogle af de hule genstande, kranier og omvendte potter
er anbragt under gulve.
Det var enden på overtro og magi i Marsk og Muld fra
denne gang med lokale eksempler. Kender I til andre eksempler på brug af overtro af forskellig art med specifik
lokal tilknytning, så må I meget gerne kontakte Sydvestjyske Museer.
Af Anna Louise Siggaard, museumsinspektør ved Billund
Kommunes 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.

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
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Så er vi i mål – vi starter i August!!!

Det er fantastisk – vi har nu finansieringen på plads og vi har fået svar fra Esbjerg Kommune
om, at de 3 mio kroner, som de har lovet os kan frigives. Vi kan derfor godt begynde at smøge
ærmerne op, for nu skal vi i gang!!! Vi starter i august efter sommerferien.
Selve financieringen for projektprisen på knap 5,7 mio kroner bliver derfor som følger:
Egen finansiering:
Indestående Frøs: indsamlinger, donationer, jernindsamling, etc.

795.320 kr

Indestående DGI

229.139 kr

Tilsagn fonde

490.000 kr

Likvider i alt:

1.514.459 kr

Værdi eget arbejde, 829 dage doneret

900.000 kr

Bevilget banklån, rente 4%

250.000 kr

”Farup Kultur- og Aktivitetshus:

2.664.459 kr

Esbjerg Kommune

3.000.000 kr

I alt til rådighed:

5.664.459 kr

Vi er i Styregruppen rigtig glade for, at finansieringen er på plads, så vi kan komme i gang. Det
har vi arbejdet hårdt på længe. Det er helt fantastisk. Vi har stadig flere fondsansøgninger ude
og vi håber selvfølgelig på, at der kommer flere penge ind ad denne vej.
Når selve arbejdet med byggeriet går i gang, bliver den næste store opgave styringen af de
frivilliges arbejde og styring af selve byggeriet. Styring af de frivillige vil blive foretaget af en
person, der er udpeget af styregruppen, mens selve byggestyringen foretages af hovedentreprenør H.Bruun & Søn. Det bliver en stor opgave, som vi alle skal i gang med, men i Styregruppen ser vi frem til det. Det bliver et projekt, der vil give os alle en masse oplevelser – både med
hårdt arbejde, men vi vil givetvis også møde hinanden i helt nye situationer, som vil binde os
mere sammen i sognet. Det skal nok blive godt!
Den fremtidige drift af huset vil fortsat være i regi af foreningen ”Farup Landsbyfælled”. De vedtægter, som vi har nu, bunder i, at vi ønsker at indsamle midler og bygge huset. Vi skal derfor på
et tidspunkt have en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vedtages nye vedtægter
for foreningen, så de dækker fremtidig drift af ”Farup Kultur og Aktivitetshus”. Det får I besked
om senere.
Ellers vil vi fra Styregruppen gerne hilse jer alle – vi er stolte af Farup Sogn og vi glæder os til
august!!!

