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AKTIVITETSKALENDER
December
Søndag den 3. kl. 14.00-16.00 Juletræsfest i Forsamlingshuset
Tirsdag den 5. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Søndag den 17. kl. 19.00  Kor/musikaften i kirken

Januar
Fredag den 12.  Bal i Forsamlingshuset
Tirsdag den 30.  kl. 18.00 Fællesspisning i Forsamlingshuset
Tirsdag den 30.  kl. 19.00 Generalforsamling i FSBG
Tirsdag den 30.  kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Februar
Torsdag den 22. kl. 18.00 Fællesspisning i Forsamlingshuset

Marts
Fredag den 23.   Running Dinner

FARUP SOGN

FASTE MØDER:
l	 Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
l	 Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 på Farup Skole.
l	 Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.30-16.00.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk
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GENERALFORSAMLING med fællesspisning
I forsøget på at trække flere borgere med til generalforsamling for Farup Forsamlingshus og Borgerforeningen, starter 
vi i år med fællesspisning for alle – ung som gammel. Herligheden sker tirsdag den 30. januar 2018.

Prisen for børn til og med 12 år udgør 50 kr. og for øvrige 75 kr. Drikkevarer kan tilkøbes.

Vi starter med fællesspisning kl. 18 og sadler om til generalforsamling kl. 19.
Børnene er velkommen til at blive og lege, mens de voksne trækker i tilstødende lokaler og afholder generalforsamling.  

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

Har man ikke lyst til/mulighed for at deltage i fællesspisningen, er man naturligvis også velkommen til at blot at møde 
op til generalforsamlingerne, som starter kl. 19.00.

Vel mødt

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

Juletræsfest 
i Farup Forsamlingshus søndag den 3. december kl. 14-16
Julemanden kommer og danser om juletræet. 
Prisen er 25 kr. pr. person, for både store og små. 
Der vil være kaffe/the, saftevand og lidt lækkert til ganen.

Slikposer til 25 kr. kan bestilles ved Sussi pr. sms tlf. 28 71 54 24 
el. mail. sussidilaniknudsen@gmail.com

Tilmelding senest den. 27 november.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus 

Loppemarked i Forsamlingshuset
Den sidste lørdag i oktober afholdt vi det årlige loppemarked i Farup Forsamlingshus. Vi havde modtaget mange 
fine lopper i årets løb omme ved Lauge, så vi var godt tilfredse med vores ”lopper”. Rigtig mange kræmmere lagde 
vejen forbi Forsamlingshuset, og da vi lukkede, havde vi solgt for lidt over 8300 kr. 

Der var nogle fine ting, der ikke var blevet solgt til loppemarkedet, så i år har vi for første gang prøvet at sælge 
dem på nettet efterfølgende. Det har indtil videre givet 2000 kr. mere i kassen. Hele overskuddet går som altid til 
Forsamlingshuset.

Tusind tak for hjælpen ved loppemarkedet til alle jer, der trofast kommer, når vi kalder. Og også mange tak til jer, 
der afleverer lopper ved Lauge. Mvh Ruth og Mogens
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Fantastisk at se så mange til rejsegildet for ”Farup Kultur- 
og Aktivitetshus”, denne torsdag aften. Det var skønt at se 
jer alle. Det blev en rigtig dejlig aften, hvor 32 vimpler og 
2 kranse dansede på tagtoppen i den stride vind. Herligt!

Der var plads til ”bevingede ord” om det nye hus, sammen-
hold i sognet og om det kommende arbejde med huset. May-
Britt Andrea Andersen, lokal byrådskandidat, og arkitekt 
Steen Paarup Hansen havde skarpe betragtninger over det, 
at arbejde frivilligt og ”at få ting til at lykkes!” Steen Paarup 
sluttede talerækken af med at knuse en flaske mod et af spæ-
rene, med ordene: ”Gid dette hus må bestå i så mange år, som 
dette glas går i skår” eller nogenlunde disse ord… 

Mange af håndværkerne var også mødet op til rejsegildet 
og tak til dem. Dejligt at de kunne afse tid til at være med. 

Det betyder meget for os, da deres store arbejde er utrolig 
vigtigt for os.

En stor tak til Cindy fra Skovgrillen, der sponserede pøl-
serne og ligeledes en stor tak til Q-gruppen, der stod for det 
store kaffe- og kagebord. Tak til holdet bag pølse grilning 
– det gik strygende. 

En skøn aften, trods regn og rusk, hvor vi alle blev mindet 
om, hvor meget vi kan opnå, når bare vi hjælper hinanden. 
Det var en god optakt til denne vinters arbejde, hvor vi skal 
gøre huset færdigt. 

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer! 
Mange hilsner fra Styregruppen.

Rejsegilde – tak for den store tilslutning
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Støttearrangement til fordel for forsamlingshuset
I skrivende stund er alle sejl sat til, for at fejre rejsegildet 
på sognets nye multihus!
Alle glæder vi os til, at det står færdigt, så vi kan komme igang 
med at bruge det til alle de aktiviteter der er I vores sogn!
Men sognet har også et andet hus, som har tjent os i - ja, 
hvor mange år er det mon egentlig? Jeg ved det ikke præ-
cist, men vi taler om mange generationer.
Huset har lagt rum til familiehøjtider - mange bryllupper 
er blevet fejret her og mangen omgang begravelseskaffe er 
blevet drukket i husets lokaler.
Høstfester, Fastelavnsfester, juletræsfester, dillettantaftner 
- alle festligheder, der har været med til at give rum for 
samvær og og dermed styrket sammenholdet i Farup sogn 
gennem årene, har huset lagt rum til.
Og generalforsamlinger for alle foreninger, gymnastikop-
visning, hvor springgymnasterne trodsede husets forholds-
vis ringe lofthøjde og SPRANG, for ikke at tale om de mere 
højtidlige arrangementer, hvor Huset lagde lokaler til valg-
møder og stemmeafgivelse...
Jo, Farup forsamlingshus har en lang historie bag sig og 
husets betydning som samlingssted har været enorm - om-
end mindre for os i dag, som for de tidligere generationer 

der havde en langt større grad af deres liv og virke lige her.
Snart er huset en saga blot, af den gode grund, at noget 
nyere og mere tidsvarende er på vej til at blive en realitet.
Men lad os nu lige holde en enkelt fest mere i Husets lokaler 
inden der lukkes og slukkes, til glæde for os selv og i respekt 
for husets historie og alle de gode oplevelser vi sikkert hver 
især har haft der!
Q-gruppen inviterer på en hyggelig aften i selskab med 
“One man Band”, en duo, der spiller Johnny Madsens 
musik, så selv mesteren bliver lidt benovet...
Som allerede annonceret løber arrangementet af stablen 
fredag d. 12. januar 2018.
Vi starter med en omgang tapas/ smørrebrød, forsyner os 
med øl fra baren og er så klar til at læne os tilbage i stolen 
og nyde koncerten. Hvis det kniber med at sidde stille, er 
man i midlertid
velkommen til at springe op og tage en svingom!

For nærmere informationer/ evt. ændringer bedes I orien-
tere jer på Facebooksiden Farup.

Q-gruppen

Ekstraordinær general-
forsamling i Farup 
Landsbyfælled
1. Velkomst ved Formand Ole Rasmussen

Ole gennemgik formålet med mødet, at ved-
tægterne skal ændres fra at samle penge ind 
til at drive hus.

 
2. Valg af dirigent

Gert Vejlgaard blev valgt.

3. Valg af referent
Dorte Pedersen blev valgt som referent.

 
4. Afstemning om vedtægtsændringer

Der stemmes med håndsoprækning.
Vedtægter blev gennemgået – det blev forslå-
et at ændre medlemmer fra at være borgere 
i Farup Sogn over 18 år til at være Borgere 
i Farup sogn eller med tilknytning til Farup 
Sogn. Dette tages med ved næste revidering 
af vedtægter.
Under paragraf 8 – henvises til paragraf 2, det 
er en fejl, skulle være paragraf 3.
Vedtægterne blev godkendt.

 
5. Evt.

Orientering ved forsamlingshuset om økono-
mien i forsamlingshuset.
 

Medlemskab af 
F.S.B.G. 
Ønsker man at deltage i de aktiviteter, som FSBG ar-
rangerer 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 arrange-
menter! 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.fa-
rupsogn.dk eller følg os i vores facebookgruppe: Fa-
rup, 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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ALLEHELGENS ARRANGEMENT ved kirken og kirkehuset

Endnu engang muntrede en flok børn og unge sig på og omkring kirkens område, i selskab med - hovedsaglig - 
deres fædre. Det er sjovt og tankevækkende at konstatere, at denne aften er fædrenes og børnenes...
Ved arrangementets start så det ellers lidt sløjt ud omkring græskarbordene, og vi quinder frygtede, at vores 
bange anelser bl.a hvad angik vejret, skulle komme til at holde stik. Men NEJ! Som sædvanlig var opbakningen 
stor og kort efter myldrede det med mennesker og andre sære væsner på pladsen. Aftenen var igang og den 
fortsatte på samme gode måde, som de tidligere år: efter græskarudhulning fulgte uhyggelige oplevelser i kirke-
lunden og som om det ikke var tilstrækkeligt, serverede Mikkel en gyselig historie under kaffen. Godt, man ikke 
har flere teenage døtre der skal på opdagelse i den store verden...! Og til allersidst stilhed og aftensang i kirken!
Tak for en dejlig aften til alle jer, der mødte frem, jer, der hjalp til med alt fra kagebagning, transport af borde, 
højtlæsning, ghostwalk osv.

Vi ses igen til næste år! Q-gruppen

FÆLLESSPISNING 
den 30. januar 2018 kl.18.00

og den 22. februar 2018
Pris. Voksne 75kr børn 50kr

 

VI GENTAGER SUCCESEN
Running Diner fredag d. 23. marts 2018

Sæt kryds i kalenderen
Mere info kommer i næste Marsk & Muld

 
Med venlig hilsen
Lisbeth Schmidt 

Forsamlingshuset

Brug af Logitranshallen for 
Farup-borgere 

Så er det tid til en ny sæson i Logitranshallen. Bor 
du i Farup og gerne vil benytte badmintonbanerne i 
Logitrans hallen i sæsonen 2017/2018, er du velkom-
men til det. 

Det koster 200 kr. pr. sæson, som starter i september. 
Tider samt betaling aftales med Dorte Pedersen tlf. 
30591652. 

Det er et krav for at benytte hallen, at du er medlem 
af Farup Borgerforening. 

Dorte Pedersen 
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

DECEMBER
Søndag d. 3. 1. s. i advent kl. 10.00 
  afslutning minikonfirmander
Onsdag d. 6. kl. 17.00 adventsaftensang
Lørdag d. 9. kl. 10.00 børn og jul 
Søndag d.10.  2.s.i advent kl. 10.00 
Torsdag d. 14. kl. 10,00 dagplejere i kirken 
Søndag d. 17. 3. s. i advent kl. 19.00 
  kor-musik-aften/kaffe
Onsdag d. 20. kl. 17.00 adventsaftensang
Søndag d. 24. 4.s.i advent/ juleaften kl. 15.30 
Juledag d. 25. kl. 10.00 
2. juledag d. 26 ingen 
Torsdag d. 28. kl. 16.00 vi synger julesalmer/ kaffe 
Søndag d. 31. nytårsaftensdag – ingen 

JANUAR
Mandag d. 1. kl. 16.00 Indsamling Bibelselskabet/
  Vi ønsker godt nytår 
Søndag d. 7. 1.s.e.hellig tre konger kl. 10.00
  Vi synger julen ud
Søndag d. 14. 2.s.e.h3k kl. 10.00
Søndag d. 21. 3.s.e.h3k kl. 16.00
Søndag d. 28. ingen

FEBRUAR
Søndag d. 4.  Fastelavnsgudstjeneste før 
  tøndeslagning 

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

MENIGHEDSRÅDET
På grund af fraflytning fra sognet er formanden for 
menighedsrådet Anne Kortegaard udtrådt af rådet i 
november måned. I den forbindelse vil menighedsrå-
det rette en stor tak til Anne for engagement og med-
arbejderskab og dejligt samarbejde. 
Der vil blive indkaldt suppleant for Anne Kortegaard. 
Ligesom rådet  - på sit sidste møde inden det nye kir-
kegår begynder 1. søndag i advent   - skal konstituere 
sig med nyvalg til de forskellige poster. Herom mere i 
næste nummer af M&M. 

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

KIRKENS HJEMMESIDE
www.farupkirke.dk

BESØG AF PRÆSTEN 
Husk, det er altid muligt at kontakte mig for et be-
søg/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 

DAGPLEJEJUL
Torsdag d. 14. dec. kl. 10.00 mødes dagplejere og børn 
i kirken for at synge og høre om jul. Andre er meget 
velkomne, også voksne som har lyst til at synge med!

BØRN OG JUL
Kom og vær med til at pynte juletræ i kirken!
Lørdag d. 9. dec. kl.10.00 inviteres børn og familier til 
at lave julepynt. Vi begynder i kirkehuset og går bagef-
ter i kirken og snakker om, hvilke historier, der i grun-
den gemmer sig bag julepynten. 
Vi slutter med kaffe/saft 
Se kirkens hjemmeside!

ADVENTSAFTENSANG
Onsdagene d. 6. og 13. dec. kl. 17.00 er der en halv time 
med læsninger, adventssalmer og musik i kirken. Ad-
ventsaftensangen er tænkt som en lejlighed til at sætte 
tempoet ned midt i   julemånedens traditionelt travle 
stemning... 

ADVENTSKOR
Når sognebladet kommer på gaden, er vi i fuld gang 
med at synge op til julemånedens kor-musikaften med 
lokale kræfter. Vi har i år 10 års jubilæum. Det har vi 
tænkt os at fejre med gode, gamle hits ! 
Maja Haue Morthorst sidder igen ved pianoet.  De to 
sidste øveaftener er som nedenstående. Man kan stadig 
hænge på. Vi mødes i konfirmandstuen kl. 19.00 – 21 
med en kaffepause undervejs (medbring selv kaffe og 
brød) onsdag d. 6. dec. samt tirsdag d. 12. dec. 
På selve dagen mødes vi allerede kl. 17.00 for at synge 
op til KOR-MUSIK-AFTEN.
Søndag d. 17. dec. kl. 19.00 er der i år forstærkning på 
musiksiden. Ud over Maja på piano og Benjamin Kir-
keterp på bas spiller Mikkel Möglich med på trommer. 
Børn og unge bærer lys og så skal alle naturligvis synge 
advents – og julesalmer og sange. Efter en times ad-
ventsstemning i kirken byder menighedsrådet på kaffe 
i Kirkehuset. 
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E VI SYNGER JULESALMER 
Torsdag d.  28. dec. kl. 16.00 vil vi synge nogle af de 
mange julesalmer, vi ikke har nået denne jul eller gen-
tage dem, vi holder mest af. Så mød bare op og lad os 
hjælpe hinanden med at synge os gennem nogle af de 
mange salmer, der handler om jul.
Der vil være en kop kaffe i kirken efter sangtimen. 

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben inviterer til før-julestemning tirsdag 
d. 5. dec. 
Der er lovet klejner til kaffe og Camilla kommer fra 
Katedralskolen og spiller til sangen. 
Sidste år fortalte et par af Tirsdagsklubbens medlem-
mer en episode/ tradition fra deres barndoms jul. Det 
vil jeg gerne opfordre til igen. Så tænk over, om der 
er en sjov, sød, tankevækkende lille historie fra skolen 
eller familien eller….. som det kunne være fint at dele 
med andre. Man er stadig velkommen uden historie!! 
Tirsdag d. 5. dec. kl. 14.30 i konfirmandstuen
 
I det nye år, tirsdag d. 30. jan. får vi besøg af klaver-
stemmer Ole-Peter Jørgensen, Vejle.
Ole-Peter Jørgensen er kommet her i Ribe-området i 
mange år. Bl.a. stemmer han jævnligt konfirmandstu-
ens klaver. 
Ud over at være klaverstemmer er Ole-Peter instru-
mentmager. Han har fået sin uddannelse i en tid, som 
er ved at være passe, bl.a. på grund af de elektroniske 
instrumenters indtog. 
Vi skal høre om klaverstemmeren og instrumentmage-
rens arbejde og hverdag, som er fuld af historier. Men 
dertil er Ole-Peter Jørgensen en sprudlende og livsbe-
kræftende fortæller! 
Og Tirsdagsklubben er stadig for alle interesserede – og 
i alle aldre! 
Den sidste tirsdag i måneden (normalt), kl. 14.30 -16.30 
i konfirmandstuen, Kaffe 10 kr.

PÅ VEJ MOD JUL...
Alt siger igen jul omkring os, i gadebilledet og indenfor. 
Vi har to julekrybber derhjemme: En, jeg har købt mig 
til, fra Madagaskar, fremstillet i sort ibenholt. Og en, vi 
har arvet, skåret af oliventræ fra Israel. Jeg glæder mig 
altid til at sætte dem frem, persongalleriet fra julenat-
ten: hyrderne, de fornemme fremmede med deres ga-

ver såvel som dyrene i stalden og et par får, der har set 
deres snit til at smutte med. Jesus barnet naturligvis, så 
bitte lille og hans mor Maria, der knæler ved krybben.
Og hvert år står jeg og studerer figurerne, drejer dem 
lidt for at se, hvem jeg mon har for mig. Og kommer 
endelig og endnu engang i tanke om, at Josef skal jeg 
ikke lede efter, for han er der ikke. Josef mangler, Sådan 
som Josef også gør det på flere gamle illustrationer af 
julenatten.  Eller han står i baggrunden, som om han 
ikke rigtig hører med, hvad han jo strengt taget heller 
ikke gør, eftersom det ikke er hans barn, der ligger i 
krybben, men det er Guds og Marias søn. 
 
Og så er det så pudsigt, som det er blevet efterhånden 
med den undfangelse ved Helligånden. Fra at den har 
været det store mysterium og noget, man kunne slå sig 
på, for det var dog for mærkværdigt,   så er der i vore 
dage så mange forunderlige måder at blive undfanget 
på, for nu at bruge det lidt højtidelige ord, som jo bare 
svarer til det under det er, hver gang et foster får liv, 
vokser og bliver født til verden. Josef er i vore dage bare 
far på en anden måde, en papfar er der dem, der vil 
kalde ham, Jesu jordiske far i vores sammenhæng. Det 
er Josef, der giver Jesus navn, opdrager på ham sam-
men med Maria, sørger for han som 12 årig kommer 
til templet i Jerusalem til en slags konfirmationsfejring, 
lærer ham at slå søm i og bygge huse, må vi formode, 
for han skulle vel være tømrer som sin far. 
 
Josef får ifølge juleevangeliet hos Lukas ikke lov at op-
leve nogen engel som Maria, men må nøjes med at tro 
Marias ord, at det barn, hun bærer på er Guds.  Han 
som skal blive verdens frelser. Det er Josef henvist til 
at tro på. Han får ingen åbenbaring. Ja, han får ikke 
engang en særlig plads altid i en julekrybbe.
 
Josef kunne have valgt anderledes. Det var ikke spor 
underligt, hvis han havde vist ansvaret fra sig i stedet 
for at tro Maria på hendes ord. Det var ikke hans pro-
jekt med det barn. Han kunne have trukket sig tilbage 
til sit tømmerværksted, være blevet fornærmet eller 
knust over sin elskedes svigt. I stedet tager han ansvaret 
på sig, den opgave, der bliver lagt hen til ham. Han væl-
ger at tro, at det nyfødte barn er Guds søn og verdens 
frelser. Han vælger at tro det, selv om det er for utroligt.   
 
Og er det måske der, vi også er og befinder os. Også vi 
er henvist til at tro. Også vi må vælge, om vi vil tro på 
julens budskab om fred på jorden i mennesker Guds 
velbehag. For det lyder utroligt, med al den julesorg 
og fortræd, vi kender til og kan få øje på så let som 
ingenting, hos os selv, rundt om hjørnet, ude i verden.
Når vi har sagt sygdom, terror og naturkatastrofer har 
vi nævnt blot nogle af de forfærdeligheder, der hærger 
verden. Hvordan skal vi dog kunne tro på fred og glæde 
under de forhold? 
 
Svaret er vel, at der skal tro til at tro på, at Gud er gået 
ind i verden, ikke for at skaffe fred som et fikst og fær-
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digt produkt, som uden videre kan tages i brug i ver-
den. Julens fred bliver ikke påduttet os ovenfra. Julens 
fred er en begyndelse. Den er en ny mulighed. Den er et 
håb, vi sammen må række frem efter i tillid til, at Gud 
taler sandt, når han siger, at sorg skal vendes til glæde, 
at freden er at finde midt i verdens ufred. 
For Gud har fundet vej til os, i det mest sårbare som 
findes, et lille skrøbeligt menneskebarn. For at være hos 
og med os, der lever sårbarhedens og skrøbelighedens 
liv her på jorden. 
Som Josef har vi ingen beviser på det. Vi kan føle os 
aldeles sat udenfor, uden betydning, uden nogen rolle 
at spille i livets sære spil, uden mening. Men vi satser, 
det er sandt. Vi vælger at tro på det umulige. 
 
Og Gud giver os ret, det skal vi huske. At det var til 
netop den, der kender til julesorg, det barn kom og 
kommer. Da drengen var vokset op og viste sig ikke 
alene at være en tømmers søn, men Guds - og med 
ord og under og liv som indsats rakte mennesker Guds 
tilsagn om freden, der trodser al verdens ufred   - og 
glæden, der aldrig kan mistes. Gud står bag med hele 
sit guddommelige liv, sin død og sin opstandelse. Det 
var derfor det blev jul den første gang. Det er der, det 
begynder. Det må vi tro på, og at engang føres det til 
ende, Guds mening med den verden, han har skabt … 
Det er på den baggrund, vi ønsker hinanden en glæ-
delig jul. 
Elin Hjuler

FRATRÆDELSE pr. 31.12. 2017
Graver Kent Rygaard skriver: 
Efter 15 års tro tjeneste har vores medhjælper/kirke-
tjener Helge Kristensen valgt at træde tilbage og lade 
nye kræfter komme til. Og selvom det på godt jysk er 
”træls og ubelejligt” har han vores fulde forståelse og vi 
glæder os over alle de år Helge har været hos os. Helge 
har udover de mere almindelige opgaver - som han har 
løst til vores fulde tilfredshed - altid været klar til andre 
specielle opgaver, så som om at deltage i kirkegårdens 
udviklingsplan, herunder håndtering af hundredvis af 
hjemfaldne gravminder, diverse anlægsopgaver, styning 
af store træer samt fjerne hundredemetervis af hække 
uden af kny, og da vi oprettede søjler til lågen ved ind-
gangen stod Helge klar med den store John Deere.

Helges omfattende lokalkendskab har været til stor 
gavn, både for de besøgende på kirkegården, men også 
for kollegaer, der har lyttet til mange gode lokalhisto-
rier, og det er ikke uden grund, at han kærligt er blevet 
kaldt ”google-Helge”.
 

Også fra menighedsråd og præst skal der lyde en stor 
tak til Helge Kristensen for alt det arbejde og ikke 
mindst engagement, han har lagt i medhjælperstillin-
gen og timerne ved Farup kirke. Ud over at passe kirke-
gården, har han haft kirketjeneste ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Og altid den samme tilsyneladen-
de urokkelige, rolige og imødekommende person. Og 
at Helge er et omvandrende lokalarkiv, det ved enhver, 
der kender ham. Vi kan vel komme steder hen i sognet, 
i yderkanterne, hvor Helge mener ikke at vide noget, 
men så dukker der alligevel et navn og en historie op! 
Tak for de mange års så gode samarbejde! 

Årets konfirmander i kirken 
en onsdag morgen: 

Bagerst: Oliver, Casper, Camilla
Forrest: Thomas, Magnus, Mikkel, Gregers og Johannes.

www.farupkirke.dk er for alle – men mest for dig/sognet
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MIG OG MIN KIRKE

Tak for stafetten, Jeanette.
Jo mere jeg gik og spekulerede 
over overskriften, des mere 
kom jeg til at tænke på, at jeg 
ikke bare har én kirke, som jeg 
kan kalde min, men mindst 
tre! Læs her, hvordan det hæn-
ger sammen..
Jeg er så privilegeret at jeg går i kirke hver dag. Jeg vil 
ikke undvære det. Det er her, jeg får mine vitaminer.
Jeg er ansat i folkekirken, i en virkelig god en af slagsen. 
Jeg er ansvarlig for alt, hvad man kunne kalde kirkens 
sociale arbejde. Lige fra babysalmesang til besøg hos 
gamle og syge mennesker. Jeg laver alle vore foredrags-
arrangementer, sangeftermiddage, udflugter og meget 
andet. For at kunne gøre det, går jeg naturligvis også 
til mange højmesser og gudstjenester. Der er her, jeg 
henter energi, kræfter og inspiration.
Jeg føler mig hjemme i alle kirkerum, jeg er umådelig 
glad for musikken, salmerne og ordene, som jeg bliver 
beriget af, så jeg kan give noget godt videre til andre 
mennesker. Det var min første kirke, min arbejdskirke.
Min anden kirke er den her i Farup. Her er halvdelen af 
mine børn døbt, alle er konfirmeret og en enkelt er viet 
her. Som familie kom vi, da børnene var små, til guds-
tjenester og andre arrangementer. Det, vi fandt her, var 
og er gode og seriøse emner at tale om og leve på. Vi 
fandt fællesskab med andre familier, der kom i kirken, 
og vores børn blev guidet ind i den kristendom, som 
til alle tider har været grundlaget for vores kultur og 
måde at leve på og sammen med andre mennesker. Jeg 
mener – og det er måske mere vigtigt nu end nogen-

sinde tidligere- at vi kender vores eget religiøse ophav, 
og at vi formidler det videre til de næste generationer. 
Jeg mærker og kan se, at det også gælder mange andre 
mennesker, at hvis vi kommer ud for noget, som vi ikke 
selv kan magte, så kommer der en trøst i at foretage sig 
noget, som har et skær af højtid i sig. F.eks. at tænde et 
lys, lægge blomster eller at finde sammen med andre. 
Og alt det har vi lært via kirken og kristendommen.
Mange gode - og nogle triste – minder er knyttet til 
det smukke, gamle kirkerum i Farup kirke. Her gør det 
godt at sidde i fred med sig selv og få styr på sin egen 
verdensorden.
Den tredje kirke er Rødding frimenigheds Kirke. Jeg 
er født ind i frimenigheden, døbt og viet her, ligesom 
nogle af mine børn også er. Min bedstefar var med til 
at grundlægge frimenigheden og mine bedsteforældre 
og forældre ligger begravede på vores familiegravsted. 
Her går jeg til gudstjeneste, når jeg har fri. Frimenig-
heden er knyttet meget op på Rødding Højskole, hvor 
jeg også er kommet fra barns ben. Det gør jeg stadig, 
til gode foredrag og kurser, som jeg bruger som men-
neske, privat som i mit arbejde.
Jeg har bemærket, at ”Mig og min kirke” hver gang har 
været skrevet af kvinder mellem ca. 30 og 60 år.
Derfor er det med særlig stor glæde og fornøjelse, jeg 
nu giver stafetten videre til en frisk, ung mand: Værs’go 
Tue Wittorff Brander.
Med ønsket om en varm og hyggelig december, en 
glædelig og velsignet jul og til sidst et lyst og lykke-
bringende nytår til alle Marsk og Mulds læsere, sendes 
mange hilsner fra 

Lisbet Marie Knudsen
Præstegårdstoften 7
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Inden for kort tid står Farup Landsbyfælled klar, og det vil 
komme til at summe af latter, hårdt trænende idrætsudø-
vere og festglade mennesker. Men det betyder samtidig 
et farvel til Farup Forsamlingshus. Et hus, som rummer 
mange minder – barnedåb, fødselsdage, konfirmation, 
mindesammenkomster, foredrag og meget mere. 
 
Da planerne for Farup Landsbyfælled blev skabt, var øn-
sket samtidig, at forsamlingshuset ikke blev glemt. For de 
fleste var det givetvis med en forventning om, at den gæld, 
forsamlingshuset har, skulle indfries med overskydende 
midler, der ville komme fra fonde til det nye hus. Desværre 
er der ikke kommet de penge, som der var forventet, og 
dermed er der ikke kapital til at indfri gælden. En gæld 
som blev skabt for år tilbage i forbindelse med renover-
ing af huset. I skrivende stund skylder vi godt 280.000 kr., 
og det kan stige yderligere frem til 1. juni 2018, hvor vi 
har deadline overfor banken. Der skal fortsat betales for-
sikring, vand, varme, strøm mm., men indtægterne halter 
voldsomt efter. Huset er stort set ikke udlejet, og det er de 

færreste, der betaler det årlige kontingent. Derfor står vi nu 
i en situation, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi kan bev-
are grunden i ”Farup-hænder”. Fra bestyrelsens side ser vi 
gerne, at huset rives ned ,og stedet omdannes til grønt om-
råde evt. med nogle parkeringspladser – en forskønnelse 
for lokalsamfundet.
 
Vi har været i banken for at finde en løsning, alle kan 
være tilfredse med. De har heldigvis været behjælpelige 
og vil se bort fra de sidste 100.000 kr., vi skylder, såfremt 
vi kommer med det resterende, og endvidere sat renten 
ned fra 8 til 5 %. 
 
Den sidste del skal vi selv finde. Farup Landsbyfælled øn-
sker at købe inventaret til 50.000 kr., hvilket begge parter 
får noget ud af. Vi vil ikke kunne indbringe tilsvarende 
ved auktion, og Farup Landsbyfælled har ikke økonomi til 
at købe nyt. Dernæst er Maria og Preben interesseret i at 
købe 100 m2 af grunden og er villige til at betaler en m2-pris 
svarende til den offentlige grundværdi.

Forsamlingshuset skæbne
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Kirken er interesseret i at købe grunden – uden hus, men da 
de ikke uden videre kan bruge af folkekirkens midler, er der 
ikke sikkerhed for, at dette bliver en realitet. Vi må derfor på 
nuværende tidspunkt tage udgangspunkt i, at kirken ikke 
kan hjælpe til trods for deres ønske. 
 
Lykkedes det ikke at indfri gælden, da vil banken alt an-
det lige overtage huset. Kommer vi i den situation er det 
helt ude af vores kontrol, hvad der kommer til at ske med 
huset, og hvem der køber. Vi kan da kun gætte os til det, 
og håbe det bedste, men frygte det værste. Måske en dejlig 
familie der skaber nyt liv, men det kan også være et nyt sted 
for rockere eller tilholdssted for pushere, så vi ikke længere 
trygt kan sende vores børn rundt i vores lille landsby.
  
Det skal siges, at vi også har været i dialog med Home, men 
det er ikke en nem opgave at sælge huset/grunden, bl.a. pga. 
det er en trekantet grund, hvor det er svært at placere et 
hus og samtidig skabe ordentlig udenomsplads. En grund 
hvor man i forhold til prisen kan få flere og væsentlig bedre 
kvadratmeter til en lavere pris andet sted i nærområdet. 
 
Vi kan gøre noget nu, Ikke bagefter – lad os hjælpe hin-
anden.
 
Vi appellerer derfor på det kraftigste til hjælp fra hver og én. 
Vi er meget ydmyge omkring dette, da vi godt ved, at rigtig 
mange allerede har grebet til lommerne for at skyde i Farup 
Landsbyfælled - og nogle af flere omgange. Men vi ser en 
vigtighed i at holde huset/grunden i ”Farup-hænder”, og vi 
tror på, projektet her også lykkes.
  
Betaler hver husstand i Farup Sogn blot kontingentet for de 
sidste 2 år svarende til 400 kr., da burde det slå til. Så ved 
vi godt at ikke alle føler en tilknytning til huset. Nogen har 
boet i Farup i lang tid, andre i kort tid, nogle bor tæt på, 
andre langt fra, og nogle har brugt stedet mere end andre, 
men vi har et fælles ansvar og må stå sammen og yde en 
samlet indsats for,  at det kan lykkes. Vi har gjort det før, og 
vi kan gøre det igen. 
 
Det er ikke muligt at få pengene tilbage senere eller 
opnå fradrag. Bidraget skal betragtes som investering i 

by-forskønnelse for Farup. Vi har oprettet en konto i et 
andet pengeinstitut, end der hvor vi har gælden. Hertil 
kan pegene overføres: Skjern Bank reg.nr. 7780 kontonr. 
874081.
Noter meget gerne jeres navn ved overførsel, så vi har 
mulighed for at finde tilbage til de af jer, som har hjulpet.  
Har I ikke netbank, da kontakt kasserer Lisbeth Schmidt, 
Havevej 5,  eller afvent til I får besøg af ungdomsklubben 
som har lovet at hjælpe os. De vil i nær fremtid gå rundt til 
de enkelte husstande og dele sedler ud med reg.nr og kon-
tonr. til vores konto i Skjern Bank og/eller tage imod Jeres 
donation. Tag godt imod dem. Lykkes det ikke at finde 
alle pengene, og vi må kaste håndklædet i ringen, da kan 
I efterfølgende rette henvendelse til bestyrelsen og få Jeres 
penge retur. Hører vi ikke fra Jer vil pengene gå videre til 
Farup Landsbyfælled. 
 
Kommer vi i mål med projektet, da har Hans Tobiasen 
været så utrolig betænksom og tilbudt sin hjælp med at 
fjerne brokker, beton, sokkel og efterfølgende regulere med 
muld. Det kræver da, at vi skal have alt ryddet ud af bygnin-
gen dvs. tag, gulve, spær, isolering, vinduer og døre. Her har 
vi brug for jeres arbejdskraft. Tidspunktet kender vi af gode 
grunde ikke endnu, da vi opretholder forsamlingshuset in-
dtil Farup Landsbyfælled står færdig for at sikre, at vi altid 
har et festlokale i Farup at udleje. Når vi kommer tættere 
på, skal vi finde nogle, der kan stå for dette og få arbejdsop-
gaverne fordelt.
 
Husk at støtte op om de arrangementer der kommer den 
næste tid til fordel for forsamlingshuset. Som fx Q-grup-
pen, der i samarbejde med Marsk Music inviterer til ”bal” 
den 12. januar og Running Dinner den 23. marts. Andre er 
også mere end velkommen til at sætte andre arrangementer 
i gang.
 
Lad os støtte op om forsamlingshuset og lukke det ned på 
en ordentlig måde. Ikke kun for naboernes skyld, ikke for 
bankens skyld, men for vores alles skyld.

 
På bestyrelsen for forsamlingshusets vegne 

Formand Jeanette Grøndahl Andersen
Præstegårdstoften 1 

Regnestykket er dermed som følgende:

Bankgæld 280.000 kr.  

Pris for ansøgning om nedrivning af huset ca.  8.000 kr. 

Samlet gæld 288.000 kr. 

Nedskrivning af gælden 100.000 kr. 

Salg af inventar 50.000 kr. 

Salg af 100 m2 13.000 kr. 

Mangler 125.000 kr. 



Billeder fra ungdomsklubbens 
opstartstur, som gik til 
Gorillapark i Vejle. 


