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Program for Landsbyfesten 2017
FREDAG DEN 18. AUGUST
Kl. 18.00 Landsbyfesten 2017 starter
Kl. 18.00 Bod og bar åbner.
Kl. 19.00 Farup har talent, bootcamp samt aktiviteter i teltet for børn.
Kl. 20.00 Starter showet
Kl. 20.45 Lokalarkivet serverer kaffe og kage
Kl. 21.00 Hygge i teltet
Kl. ??.?? Så lukker vi for i aften,
vi ses i morgen tidlig
LØRDAG DEN 19. AUGUST
Kl. 9.30 Flaghejsning og morgensang v. Elin
rundstykker og kaffe ved Lokalarkivet.
Kl. 10.00 Bod og bar åbner. Tombola, kirkebod
(se omtale under kirkesiderne bagerst i
bladet) samt familieloppemarked – kom
og sælg ud fra jeres gemmer.
Kl. 13.00 Farmercup.
Kl. 13.00 Farmercup junior
Kl. 18.00 Teltet åbner, hvor der kan betales entré
til aftenens fest.
Kl. 18.30 Spisning i teltet med helstegt pattegris,
salat og dessert. Tilmelding se andet
sted her i bladet.
Kl. 20.00 spiller Roots in Suits op til swing om
på dansegulvet.
Kl. ??.?? Landsbyfesten 2017 sluttet, vi ses i morgen tidlig til en gang oprydning.
SØNDAG DEN 20. AUGUST
Kl. 10.00 Oprydning, ja det skal jo også til, så
kom gerne og giv en hånd, så vi kan
blive hurtig færdig. Det er nu så
hyggeligt alligevel.

Går du med et helt særligt talent, du
kunne tænke dig at prøve af foran hele
Farups befolkning? Så kan du tilmelde
dig ‘Farup har talent’
Sad du også og ærgrede dig, da sidste omgang ’Danmark har talent’ rullede over skærmen på TV2 i år?

Så er der håb forude...
I Farup kommer vores helt egen udgave af showet og
du kan være med.
Er du barn eller barnlig sjæl – har du måske lige
frem siddet og ønsket, at det var dig, der stod på
scenen og imponerede folk med dine særlige evner,
så skynd dig at tilmelde dig - det bliver vildt, forrygende og stort.
Tilmelding: Jette Tobiasen sms: 3063-5544 og skriv
hvad dit særlige talent er.
Showet foregår fredag d. 18/8.17 i byfesten.
Trine og Jette

Tilmelding til spisning ved
landsbyfesten
Tilmelding foregår fra hjemmesiden
www.farupsogn.dk, hvor du samtidig kan betale,
så du blot skal medbringe din billet til indgangen.
Har du ikke mulighed for at komme på internettet,
så kontakt Søren på 2026-1689, så finder vi også en
løsning på det.
Tilmelding skal være indtastet senest 11. august kl.
23.59

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 Søren Høy Bendixen
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Senetensbehandling…..
hvad er det?
Nogen har måske lagt mærke til skiltet med rygsøjlen ved postkassen på
Kærbølvej 52 (Den gl. Brugs), og tænkt der stod noget mærkeligt noget på
det  Senetensbehandling…..hvad er det mon?
Senetensbehandling er en skånsom behandling af hele kroppen, hvor behandleren ved hjælp af strøg på musklerne og små tryk på senetilhæftningerne
skaber bedre betingelser for liv til musklerne, hvorved der opnås en afspænding af kroppen.
Hvorfor virker det?
Teknikken bygger på viden om den antimyotatiske refleks, som er en fysiologisk mekanisme i vores krop. Når man trykker på musklernes senetilhæftninger, vil nervesystemet sende besked til musklerne om at slappe af, således
at man efterhånden kan opnå mindre træk på knogler og led og derved få
følelsen af afspændthed, velvære og smertelindring.
Teknikken bruges ved smerter i hele kroppen og foregår i et aktivt samarbejde med klienten.
Vores krop er skabt til bevægelse uden smerter. Det betyder, at musklerne
skal være fri for inflammationer og ødemer.
Under normale omstændigheder vil musklerne passe på vores knogler og led,
men undertiden kan kroppen blive så belastet af forskellige påvirkninger, såsom forkerte arbejdsstillinger, stress, sygdom, uheld eller anden overbelastning, at musklerne mister deres smidighed og i stedet bliver spændte, ømme
og overaktive. Senetensbehandling er en effektiv måde til afhjælpning af en
række forskellige lidelser i bevægeapparatet.
Jeg har gode erfaringer med behandling af bl.a.:
- Discusprolapser
- Tennisalbue
- Skulderskader
- Stress
- Hovedpine samt følger af whiplash
Derudover kan behandlingen hjælpe mange med muskelrelaterede smerter i
lænd, hofte og knæ.
Ligesom behandlingen kan give lindring til mennesker med kroniske rygsygdomme som Mb. Scheuermann, Mb. Becterew og Scoliose.
Jeg er uddannet ergoterapeut i 2006, og i mit job som ergoterapeut følte
jeg ofte, jeg manglede et ”redskab” til at hjælpe folk af med smerter. Jeg
ledte længe efter ”noget”, hvor jeg også kunne bruge min ergoterapeutiske
viden om det ”hele” menneske. Jeg fandt Senetensbehandler uddannelse på
Eilbygaard, Børkop og blev færdig i 2011/12. Og har ikke fortrudt et eneste
sekund. Det er så skønt at opleve at kunne være i stand til at hjælpe folk af
med smerter!
Smerter i bevægeapparatet er meget belastende for vores fysiske, psykiske
og sociale situation og påvirker vores evne til at fungere optimalt i en travl
hverdag. Jeg vil ikke kun behandle symptomer, men også forsøge at finde
årsagen til smerterne.
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Mit mål med behandlingen er at skabe optimale muligheder, sådan at man
kan bevæge kroppen med velvære og være fri for smerter.
Da jeg blev færdig som behandler i 2012, indrettede vi ret hurtigt et behandlerrum i Brugsens gamle kontor/frokostrum og er nu også gået i gang med at
renovere rummet ved siden af, så vi kan få et kontor  (Det er skønt at bo
i en bygning med masser af plads)
I sommeren 2016 tog jeg orlov fra mit job som ergoterapeut ved Kraftcenter
Esbjerg for at få mere tid til klinikken og nyder nu hverdagen i min egen
klinik – Vadehavs klinikken.
Udover senetensbehandling kan jeg tilbyde:
Aroma Touch behandling kan kombineres med senetensbehandling
Access Bars behandling
Motivations analyse
Ergonomi vejledning
Ergoterapi
På hylderne i klinikken er der produkter fra:
Forever Living Products (myaloevera.dk/lotteerri)
VetCur (produkter med urter til hest, hund og kat)
Man er selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte mig på Tlf. 6174
8301 eller via www.lotteerri.dk
Man kan også læse mere om Senetensbehandling på
www.danskesenetensbehandlere.dk
Venlig hilsen Lotte Erri

Kunder udtaler:
Sænk skuldrene - op på tæerne, ned i knæ! Det er 2 af de øvelser, jeg har fået, siden jeg startede hos
Lotte Erri. Min læge anbefalede mig en omgang fysioterapi på grund af mange muskelsmerter, og da
jeg skulle finde ud af, hvem jeg havde mest lyst til at ”plage”, faldt mit valg altså på Lotte, og det har
været SUPER!
Til at begynde med var det noget mærkeligt noget med dufte af forskellig slags, men snart blev det rart,
også fordi man selv kunne være med i processen. Så tusind tak, Lotte!
Kærlig hilsen Mette Lind
Hvordan har senetensbehandlinghjulpet mig?
Jeg har bøvlet rigtig meget med spændingshovedpine/migræne i de sidste 8 år.
Blev påkørt bagfra i en bilulykke, som startede min hovedpine.
Jeg har haft rigtig mange spændinger i min nakke siden.
Efter at have prøvet forskellige ting for at afhjælpe min hovedpine fandt jeg endelig noget som hjalp.
Senetensbehandling får mine muskler til at slappe af. Det har virkelig hjulpet mig med min hovedpine
og ømme nakke.
Det får faktisk kroppen til at slappe af, og den får det bedre.
Det er med til at forebygge min hovedpine og har virkelig hjulpet mig.
Jeg bruger det ca. hver 1-2 mdr. for at forebygge min hovedpine.
Venlig hilsen Karina
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Båltale Sct. Hans aften 23/6 2017

Godaften til Jer alle
Det er bålet, der fanger vores øjne her til aften, selv om
aftenen er lys endnu.
Vi samles om det, som vore forfædre har gjort i tusinder
af år, siden isen forsvandt fra vores breddegrader.
I en foranderlig verden ved vi dog, at de vigtigste ting i
tilværelsen de forandrer sig ikke. Vi, der er samlet her om
bålet i dag, har alle de væsentlige ting fælles med dem, der
stod og sad om bålet i tidligere tider. Her tændte man bål
for at varme og beskytte sig. Man tændte bål for at holde
de vilde dyr væk. Og man tændte bålet for at advare imod
fjender.
Bålet varmer. Det fortærer - og det udsletter til sidst sig
selv.
Det ligner på mange måder os mennesker og de livsfaser
vi går igennem - for der brænder også en ild i os. Der
tændes en gnist, når en lille ny træder ind i vores verden,
efterfølgende oplever vi at vi gennem livet kommer til at
brænde for forskellige ting - og til sidst brænder vi ud og
livets flamme slukkes.
I ethvert menneske brænder en ild. Hvis vi ikke brænder
for noget eller nogen, så vil livet ikke give mening for os
som mennesker.
Det har vi mange gode eksempler på - alene i vores lille
landsby herude på landet. Man fristes til at sige uden ildhu, tålmodighed og flid, så var vores kommende Landsbyfælled næppe blev til andet end blot tanker og drømme.
Takket være en gruppe ildsjæle, der har brændt for projektet og kæmpet for vores fælles mål, bliver det nu en realitet
og Landsbyfælleden kan snart se dagens lys. I har gjort en
enorm indsats for vores landsby og for at brænde os fast
på landkortet som en af de absolut mest familievenlige og
fremtidssynede landsbyer man kan bosætte sig i.
Ild kan være mange ting og symboliserer mange ting. Ilden i os, er både en kærlighedens ild, men til tider også en
hadets ild, desværre. Ild er også på mange måder symbol
på det, vi kalder kærlighed til fædrelandet. Man kan sige,
at både kærligheden og hadet kan brænde.
På et bål som dette her bag mig brændte man, længe før
vores tid, hekse – især på den tid, da Kong Kristian den
Fjerde levede i 1600-tallet. Kongen klagede over, at der
blev brændt for få hekse. Han ville fordrive alt det onde,
han mente heksene bragte ind i vores hverdag. Kongen
mente måske, det var heksenes skyld, når tragedier og sygdom ramte familier, og når han tabte alle sine krige – og
blev svigtet af sin elskede.
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Heksen var, på den tid, typisk en klog kone. Måske endda
en, der prøvede at helbrede andre med urter, og som
derfor levede et udsat liv, når medicinen ikke virkede. I
hvert fald var hun en ener. En der var anderledes, opførte
sig anderledes, så anderledes ud og levede anderledes.
Hun måtte på grund af andres frygt lade livet på bålet for
at genskabe tryghed i byen. Hun blev gjort til syndebuk.
”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde”. Det har
digteren Holger Drachmann i sin tid skrevet. Sådan er
det velsagtens stadig, det mener nogen i hvert fald, men
vi brænder ikke længere mennesker af kød og blod på
bålet, vi brænder i stedet heksedukker for at minde os
om tidligere tiders ugerninger.
Vi skal i vores tid finde plads til byens hekse og sognets
trolde - også i vores landsbysamfund. Vi skal skabe plads
til originalerne. For er det ikke dybest set dét, vi alle
sammen gerne vil være – en original? Hellere dét, end
en dårlig kopi.
I dag brænder vi ikke dem som er anderledes, eller de
som skiller sig ud, og som måske kan noget ganske særligt. Til tider kan det da godt være, at vi ser lidt skævt til
nogen af dem. Og nogle gange brænder vi dem måske
endda på Jantelovens bål, for ingen skal jo stikke alt for
meget ud, eller komme for meget frem i forhold til os
andre.
Lad os i stedet hylde vore hekse og trolde i den forstand,
at de er de originaler, som sætter tingene i gang i vores
lokalsamfund. Lad os glædes over, at nogen vil tage initiativ og ansvar. Det er det, som sikrer vi fortsat har gode
og aktive lokalsamfund som vores.
Nu skal vi først og fremmest glæde os her ved bålet.
Glæde os over vores herlige landsby og den herlige uforudsigelige danske sommer.
“Du danske sommer, jeg elsker dig” - også mere end andre og måske endda bedre somre andre steder i verden.
Men sommer er trods alt bedst, der hvor hjertet og kærlighedens ild brænder.
Vore muligheder er fantastiske. Lad os glæde os over det
og bevare ilden i os, mens ilden foran os brænder ned.
Rigtig glædelig Sankt Hans aften.
Skrevet af: May-Britt Andrea Andersen
Farup Kirkevej 9A
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GUDSTJENESTER I FARUP KIRKE

AUGUST

søndag d. 6.
8.s.e.trin. kl. 19.00 Simon T. Stubkjær
søndag d. 13.
9.s.e.trin. kl. 9.30 Ruth H. Svendsen
onsdag d. 16.
kl. 19.30 Cohen i kirken/landsbyfest
lørdag d. 19.
kl. 9.30 morgensang ved landsbyfest/
		kirkebod
søndag d. 20.
10. s. e. trin. kl. 19.00 /Kirkesang		bogen/kaffe
søndag d. 27.
11.s.e.trin. ingen

SEPTEMBER

søndag d. 3.
		
Søndag d. 10.
		
søndag d. 17.
søndag d. 24.
mandag d. 25.
		

OKTOBER

søndag d. 1.
søndag d. 8.

12. s.e.trin. kl. 11.00
Ruth H. Svendsen
13.s.e.trin. kl. 14.00 HØST i kirkehusets have / kollekt / kaffe
ingen
15.s.e.trin. kl. 10.00
kl. 19.00 arr. af ”gamle” drengekonfirmander og forældre.
16.s.e.trin. kl. 10.00
17.s.e.trin. 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.

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

COHEN I KIRKEN v/Landsbyfesten

Onsdag før landsbyfesten byder kirken på Cohen!
Vi skal i selskab med sognepræst Peter Danielsen på
Djursland høre Cohen – sange.
”Peter Danielsen er præst i Rimsø-Kastbjerg, Veggerslev-Villersø-Karlby og Voldby. Han har i over 15 år
optrådt med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange, som han i øvrigt har forsket i under sit teologiske studium i Århus. Der lægges vægt på lidenskab
og intensitet, kærligheden kan slet ikke kureres.” som
han skriver.
Vi håber denne aften i selskab med Cohen kan blive en
dejlig optakt til landsbyfesten den følgende weekend.
Der er fri entre, onsdag d. 16. august kl. 19.30 i Farup
kirke.

MORGENSANG v/LANDSBYFESTEN

Ved Landsbyfesten er der igen i år morgensang i skolegården lørdag kl. 9.30 med mulighed for at fortsætte
med kaffe og rundstykker. Se i øvrigt program for
landsbyfesten andet steds i M&M.
KORKORKOR… og så vil det igen være dejligt, hvis
nogle sangglade folk i alle aldre vil være med til at forberede et par sange til morgensangen. Vi øver i konfirmandstuen fredag d. 18.8. kl. 16.30. Ingen tilmelding.
Bare mød op!

KIRKEBOD v/Landsbyfesten

I anledning af jubilæumsåret for reformationen, hvor
kirke og tro så at sige blev ”hvermandseje”, vil menighedsrådet deltage i landsbyfesten med en KIRKEBOD.
Her kan man hente information om Luther, kirke og
tro. Eller som Luther, da han slog sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg, slå sine teser med kritik eller
ønsker om kirken op. ”Min drømmekirke” kunne være
et emne og meget andet. Eller man kan tage sin nabo
eller kæreste under armen, eller udfordre en og anden
i spillet: om at være menneske. Eller man kan slå sig
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ned i en blød stol og bladre i en af de mange bibler
og bibelhistorier og andre bøger, som handler om det
sidste tabu, vi siges at have i dagens Danmark, nemlig
Gud og tro. Eller … eller …
Der er også noget for børn at gøre, læse eller male i.
Kirkeboden åbner efter morgenkaffen.

KIRKESANGBOGEN

I foråret 2017 udkom Kirkesangbogen som et supplement til salmebogen. Dvs. Kirkesangbogen er ikke alene en salmebog med nye salmer – men en mellemting
mellem en salme og sangbog. Her finder man sange,
som allerede er i Højskolesangbogen samt nydigtede og
med nye melodier. Som redaktionsudvalget bag Kirkesangbogen skriver, så er man med Kirkesangbogen gået
nye veje for at imødekomme det 21. århundredes kirkeog kulturliv. Ambitionen har været at videreudvikle og
dermed styrke den helt særlige danske tradition for
kirkelig fællessang.
Vi vil tage Kirkesangbogen i brug ved to af sommerens
aftengudstjenester. Den første havde vi i juli måned.
Den næste bliver søndag d. 20. august kl. 19.00. Der
vil være mere sang efter gudstjenesten og dertil en kop
kaffe.

SENSOMMER – HØST - HAVE –
GUDSTJENESTE

MINI-KONFIRMANDER

Vi har i mange år haft minikonfirmander i Farup i et
forløb på et par timer efter skoletid, én gang om ugen
i 2-3 måneder. Det har med den nye skolestruktur vist
sig vanskeligt at få til at fungere. Derfor forsøgte vi os
sidste år med Ribe- modellen, hvor vi samler timerne
i et ugeforløb efter skoletid. Det fungerede rigtig godt,
så den model vil vi køre efter også i år. Nu hedder ugen
48, fra mandag d. 27. nov. til fredag d. 1. dec. og afslutning ved gudstjenesten d. 3. dec. (1. søndag i advent )
kl. 10.00. Vi sørger for, at børnene bliver hentet ved
skolerne og kørt til Farup kirke. Hjemtransporten finder vi ud af til den tid.
Der vil i efteråret blive sendt brev ud til børn på 3.
årgang om tilbuddet.
Og så tilbyder Ribe også minikonfirmander. For Riberhus privatskole og Valdemarskolens vedkommende vil
det ligge i foråret 18. Børnene er naturligvis velkomne
begge steder.

KONFIRMANDER

I skoleåret 17/18 er der tilmeldt 8 unge mennesker til
konfirmationsforberedelse i Farup, med start onsdag d.
6. sept.

MAJA HAUE og BØRNEKORET

Vi håber igen på dejligt vejr, så vi kan holde gudstjeneste i Kirkehusets have
søndag d. 10. sept. kl. 14.00. Menighedsrådet sørger
for en kop kaffe m. kage efter gudstjenesten. Medbring
selv en klapstol/ et tæppe.
Der er gående nadver og traditionen tro indsamling til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp/ Kirkens Korshær/
Danske sømands – og udlandskirker.
Og skulle sol og vind ikke ville, som vi vil, går vi indenfor i kirken.

KONFIRMANDDRENGE og
FORÆLDRE

står for gudstjenesten MANDAG d. 25. sept. kl. 19.00.
Der står nytænkning omkring det at holde gudstjeneste på programmet, når dette års konfirmanddrenge og
deres forældre står for gudstjenesten en hverdagsaften
sidst i september. Der er gående nadver har de valgt –
og en kop kaffe/sodavand efterfølgende.

BABYSALMESANG

En ny sæson med babysalmesang begynder til oktober.
Det foregår i Ribe, Sct. Catharinæ kirke onsdage kl.
10 – 10,45
Der inviteres til en lille times tid med salmer og rytmer
for de mindste, o. 2-12 mdr. Derefter er der mulighed
for en kop kaffe/te.
Medbring gerne tæppe til barnet at ligge på.
Første gang er onsdag d. 4. okt.
Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding til Elin
Hjuler, ehs@km.dk/75421612/22993933
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Kirkesanger Lene Nielsen og undertegnede, Elin præst,
var så heldige at overvære børnekorets leder, Maja
Haues Bachelor – eksamen i juni måned fra Syddansk
Musikkonservatorium, Esbjerg. Det var en flot koncert,
der da også blev honoreret med et 10 – tal.
Vi håber meget, at det lille pigekor, som nu har eksisteret nogle år og glædet os med deres medvirken ved flere
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gudstjenester, kan fortsætte. PT har vi en spændende
mulighed i tankerne, som nuværende og potentielle
kommende korpiger vil høre nærmere om i sensommeren.

STIVANDRING

Vi har efterhånden været lidt rundt i sognet for at finde
og fortælle om gamle stier og steder. Kærbøl og Nr.
Farup var første år på programmet. Så gik turen til Hillerup og sidste år langs Kærbøl Grønnevej til Lundgaardsvej. Denne gang har det lille stiudvalg under menighedsrådet besluttet at retningen er Kammerslusen.
Og datoen torsdag d. 24. august.
Ove og Niels Tobiasen, hhv. Yder Bjerrum Vej og Nr.
Farup samt Villy Lønne og Ivan Jørgensen fra Lokal Historisk Arkiv har været samlet med vores graver, Kent
Rygaard og medlem af menighedsrådet Jens Løkkegaard
samt undertegnede for at lægge et program for aftenen.
Hvis man vil være med i en fælles cykeltur – eller
have kørelejlighed – så mødes vi på Kirkens P-plads
kl. 18.30. Kommer man selv, er det kl. 19.00 ved Yder
Agervej, hvor der er mulighed for parkering.
Og konceptet er som tidligere: frisk luft og lokale fortællinger, som enhver har mulighed for at byde ind
med. Desuden en kop kaffe ved menighedsrådet og en
sang, inden vi går hver til sit efter en forhåbentlig dejlig
augustaften.

”Den kristne tradition har mere at sige om mig,
end jeg har at sige om den. ”
Sådan siger forfatteren Jens Christian Grøndahl i et
interview. ( KD 2. 6.17) ” Der er en dør, der har
stået på klem hele mit liv – og det trækker hele tiden gennem den dør. ”Han levede i mange år med
et uafgjort mellemværende i forhold til kristendommen.. Med alderen har han valgt at lade sin tvivl
komme kristendommen til gode. En af kristendommens kvaliteter er,” fortsætter han, ”at han ikke bliver strøget med hårene, når han lytter til evangeliet.
Ordene åbner et rum, hvor man kan være med alt
det rod, man har i sig, og samtidig giver evangeliet
mig modstand. Det er, som om der bliver kastet en
bold tilbage til mig. ”

TIRSDAGSKLUBBEN

Til september tager vi hul på en ny sæson med sang,
”folkeoplysning”, kaffe og hyggeligt samvær i konfirmandstuen i præstegården.
Vi begynder med den vante sidste tirsdag i september,
d. 26. kl. 14.30 – 16.30.
Denne eftermiddag får vi besøg af Else Højvang, som
er kommet tilbage til Danmark efter 27 år i Tanzania,
udsendt af Danmission. Hun har mange oplevelser og
overvejelser om ” Følgeskab med en selvstændig kirke
i Tanzania”.
I oktober og november flytter vi rundt på datoerne :
Den sidste tirsdag i oktober er d. 31. Og netop den
dag er det 500 års dagen for Luthers opslag af de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Det markerer vi med en
gudstjeneste kl. 17.00 og efterfølgende fællesspisning
i forsamlingshuset. Vi håber meget, at Tirsdagsklubbens brugere har lyst at være med i den sammenhæng.
Endelig har vi valgt at flytte mødet i november til den
første tirsdag i december, så vi får adventsstemningen
inden for også datomæssigt. Dvs. tirsdag d. 5. dec. kl.
14.30.
I foråret 18 vender vi tilbage til den sidste tirsdag i måneden!

FERIE

Sognepræsten holder ferie 31.7. – 13.8. samt 27.8.-3.9.
Der kan rettes henvendelse til sognepræsterne i Ribe,
Simon T. Stubkjær, tlf. 75420232 og Ruth H. Svendsen
tlf. 40352815 eller kordegnekontoret, Kannikegården
75420350 ( hverdage 9.00-12.30)

MIG OG MIN KIRKE
V. MARIA WEBER RASMUSSEN
Jeg er ikke en specielt troende person. Faktisk ved jeg
ikke, om jeg som sådan tror på kristendommen. Jeg er
imidlertid døbt, konfirmeret og selvfølgelig også gift
i kirken. Min søn er også døbt i kirken. I mit hoved
dækker kirken nemlig over noget større. Noget der gør,
at selvom jeg ikke er troende, så syntes jeg, at de store
begivenheder i tilværelsen skal ske i en kirke.
Kirken er samlingspunkt for store og små begivenheder, og det er ærgerligt, at jeg stadig ikke kommer
oftere, end jeg gør. Når jeg så er der, ja - så nyder jeg
det også.
Da min mand og jeg skulle giftes, skulle vi naturligvis
vies i Domkirken. At få en præsts velsignelse gør det
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hele lidt mere helligt, lidt mere ”rigtigt” om du vil. Som
sagt, en stor begivenhed kræver i mit hoved en kirke
til at fuldende den.
Tit har vi så travlt i tilværelsen. Vi skynder os, for vi
skal nå… jamen alt muligt, som reelt set nok kunne
vente. At komme i kirken til en gudstjeneste giver plads
til ro, til at lade tankerne fare og nyde, at lige nu skal vi
faktisk bare sidde stille og lytte til prædiken, lytte til salmerne og beundre, hvor flotte vores kirker er indrettet.
Når jeg, en sjælden gang, sidder til en gudstjeneste,
så bruger jeg meget af tiden på at kigge mig omkring.
Jeg elsker at kigge på alle de malerier, der hænger på
væggene, på vinduesdekorationerne og på Jesus, der
hænger på korset. Jeg bliver tvunget til at være rolig,
– og det er ingen skade til. Jeg lader tankerne flyve og
slapper helt af.
Jeg har som barn altid læst meget. Det er siden hen,
desværre, nærmest blevet en umulighed for mig. Jeg
har læst diverse former for udgaver af Biblen. Fra den

helt lette børnebibel til mine forældres arvestykke af en
mursten, der indeholder Det gamle Testamente osv. Så
jeg har læst Biblens historier flere gange i detaljerede
udgaver. Når præsten prædiker om noget fra Biblen, så
husker jeg, hvordan jeg forsvandt ind i bøgernes verden
og glemte alting omkring mig. Det giver mig minder
om noget, jeg savner – det giver mig minder om noget,
der gav mig ro, noget der var en kæmpe del af mit liv.
Oveni minder det mig om de moraler, jeg lærte, når
jeg læste Biblen.
Så selvom jeg ikke er troende, er det ærgerligt, at jeg
ikke tilbringer mere tid i kirken, end jeg gør – for jeg
kan jo faktisk godt lide det.
Et besøg i kirken tvinger mig til at tage det roligt og lade
tankerne slappe af eller flyve – i hvert fald for en time.
Stafetten er givet videre til Jeanette Grøndahl Andersen.

Søndag d. 21. maj samledes en flok guldkonfirmander i kirken
Snakken gik livligt allerede inden kirketid og fortsatte på Gredstedbro hotel.
f.f.v. ses lærer Hansen, Niels Erik Haahr Pedersen, Holger Andersen, Tove Marie Petersen, Margrethe Lund Smidt,
Birthe Petersen, Grethe Haahr Andersen, Inge Ager.
b.f.v. Henrik Juhl Sørensen, Børge Christensen, Arne Boiskov Hansen, Bent Carstensen, Gunda Lorentzen, Henning
Storgård, Lilian Nielsen, Henning Boiskov Hansen, Gunner Pedersen, Jørgen Ager
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Så er vi i gang
– første spadestik er taget!!!

Det var helt vildt – 21. juni var vi godt 150 mennesker
samlet til ”Første Spadestik” til Farup Kultur og Aktivitetshus. Der var spader, skovle og små håndskovle fra
hele sognet. Børn, unge og ældre stod skulder ved skulder og gravede det bedste de havde lært – Ida og Hans
Tobiasen tog det store grej i brug med rendegraveren.
Ligeledes var der 7 medlemmer af Esbjerg Kommunal
bestyrelse, der havde fundet vejen til Farup – tak for
det. Som den mere officielle del af arrangementet, havde Anders Rohr Jørgensen, i hans egenskab af lokalpolitiker fået taletid. Fra SydEnergis Vækst Pulje, der
har doneret 250.000 til projektet, var Karsten Degnbol
ligeledes på talerstolen. Dejligt at de to ligeledes havde
tid til at deltage.
En stor gruppe af håndværkerne havde ligeledes afset
tid til ”gravearbejde og pølser”. Dejligt at se jer. Vi har
tidligere sagt det, men vi gør det igen: ”Uden jeres hjælp
var vi aldrig kommet i gang – tak for det!!!”
En stor tak til Farup Jagtforening, der havde sponseret pølser og brød til denne aften. Det var dejligt! En
særlig tak til Lauge og Annette, der fik sved på panden
med at vende pølser. Det er en dejlig stor grill, som er
landet i Farup – tak for lån og tak betjening!
Det var helt overvældende for alle i styregruppen, at
så mange havde taget sig tid til denne oplevelse. Det
er utrolig dejligt, at I mødte op – det viser, at opbakningen til projektet er bredt funderet og at I ser frem
til, at vi får gang i arbejdet. Det var med lidt kort varsel, at der var kaldt til ”Første Spadestik”, men flere af
håndværkerne og særligt Hans Tobiasen ville gerne i

gang med arbejdet, i stedet for at vente til august, hvor
høsten givetvis er i gang. Det er kun dejligt, at vi er lidt
”foran tidsplanen”.
I skrivende stund er beplantningen fjernet rundt om
den gamle håndboldbane og der er gravet muld af.
Derefter skal der køres sand ind og så går arbejdet i
gang med udgravning til fundament og støbning.
Inden så længe vil vi begynde at kontakte jer, når der
bliver opgaver, som skal vi skal i gang med. Det første bliver afretning af sand og udlægning af isolering
og rionet. En af de større opgaver bliver opsætning af
skillerum, der etableres ved hjælp af Multiplader. Vi
glæder os til at se jer…
Ellers vil vi fra Styregruppen gerne hilse jer alle
– vi er stolte af Farup Sogn og vi glæder os til at svede
sammen med jer!!!
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Stemningsbilleder fra
det “første
spadestik”

