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Det bliver et fedt og flot hus,
men der er en del arbejde endnu…!
Der er gang i den på Byggepladsen. En stor del af tømrerarbejdet er nu ved at være tilendebragt og det store arbejde
med at spartle, pudse og male skal nu i gang. Lofterne sættes først op, efter at der er malet første gang. Sidste gang
maling foretages efter, at lofterne er sat op.
Gå endelig ned og se hvor langt arbejdet er nået!!! Der er
gang i weekenderne, ”Onsdagsholdet” (kl 9-15) og Torsdagsholdet (kl 18-21.30), så der er rig lejlighed til at være
med til at arbejde. Vi har meget arbejde endnu og vi har
brug for, at alle giver en hånd med. Vi bliver også nødt til
at bede jer om ikke at kigge på, hvor meget I har lovet at
komme ned i huset – kig i kalenderen og ring til Søren
Bendixen, 20261689, og meld jer til. Der er brug for alle –
arbejdet er ikke svært og der er altid folk, der står klar til
at instruere jer, om hvordan arbejdet skal udføres.
Området omkring den gamle skole, ”Farup Landsbyfælled”. Arealerne omkring skolen vil snart begynde at tage
form. I første omgang lige omkring huset med belægning,
såning af græs og så skal asfaltstien/-vejen fra Kærbølvej
og ned til præstegården asfalteres. Det sidste vil Esbjerg
Kommune stå for. Den beplantning, som er under planlægning, vil blive etableret næste vinter/forår, når det er
optimalt at plante. Det bliver Kent Rygaard, der kommer
til at stå for planlægningen af arbejdet og vi skal nok give
besked til jer, når der er brug for hjælp til arbejdet.
Serveringsteam. Når der fremover skal holdes fest i huset
og der bliver brug for serverings- og køkkenpersonale, så
bliver der etableret et ”Serverings-team”. Det bliver en
gruppe af personer, der kender huset, som vi kan hyre

til at hjælpe. Det skulle gerne gøre det let at arrangere en
fest, når der er etableret en sådan gruppe. Dette arbejde
er godt i gang.
Reservation af det nye hus er allerede nu muligt. Vi har
haft flere henvendelser og der er allerede nu reservationer.
Der arbejdes på at få lavet en hjemmeside, hvor der vil
være en kalender, så vi kan tjekke om huset er udlejet.
Huset har nu fået et telefonnummer, med hensyn til reservation. Det er 40448783. Det er Ulla Lassen, der står
for udlejning af huset og det er hende, der tager telefonen.
Sørg nu endelig for at gøre en masse reklame for stedet,
så vi kan få det lejet ud.
Priser for leje af det nye hus, incl. rengøring.
Store sal: 2.500 kr
Lille sal: 1.500 kr
Leje af huset til en børnefødselsdag, 500 kroner. Leje af
huset til børnefødselsdag vil ikke kunne bestilles tidligere
end 4 uger før, for at det ikke blokerer for udleje af huset
til andre større arrangementer. Denne udlejning er UDEN
rengøring og forudsættes at lejer gør rent efter sig, både
sal, toiletter og køkken.
Ved bestilling af huset vil der blive opkrævet et depositum
på 800 kroner. Betaling af depositum og leje af huset vil
kunne foretages via MobilPay på 37478.
Ellers ønsker vi jer alle en helt fantastisk sommer og vi
håber, at I har tid til at hjælpe med byggeriet.
De bedste hilsner fra ”Styregruppen for Farup Landsbyfælled”

Landsbyfest 2018
Har du allerede nu sat kryds i kalenderen til weekenden i uge 33, hvor vi afholder landsbyfest i området omkring Farup Landsbyfælled? Ellers se at få det gjort, for vi vil gerne se dig deroppe sammen
med alle de andre. Skal vi ikke se, om vi kan slå deltagerrekord i år, nu vi har fået landsbyfælleden
– det kunne være fedt.
På vegne af Farup Landsbyfestudvalg
Søren Høy Bendixen

FARUP SOGNEBLAD

3

www.farupsogn.dk er for alle – men mest for dig/sognet

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv afholdt
deres årsmøde den 12. april 2018 - i år for
sidste gang i lokalerne på Farup Skole
Dejligt at 10 borgere mødte op og fik lidt informationer om årets gang i arkivet.
Lige nu bor vi jo i skolen, hvor der ikke er så hyggeligt pga en vandskade tidligere
på året. En del møder er blevet afholdt i Villys køkken pga fugt i lokalet. Vi glæder
os meget til at flytte over i det nye aktivitetshus her i efteråret.
Gruppen omkring arkivet er Ragna Weidinger, Ivan Jørgensen, Villy Lønne, Susanne Møll, Jens-Peter Knudsen og Lene Nielsen. Især Villy og Ivan er meget
aktive omkring at samle oplysninger og billeder af alle beboelser i Farup Sogn.
Disse vil blive gemt i en database og vil på et tidspunkt kunne findes under www.
arkiv.dk samt www.historiskatlas.dk. Ligger I inde med spændende oplysninger
omkring jeres hus/ejendom, er Villy altid klar til at modtage dem.
Vores næste projekt er kaffe/rundstykker/kage til landsbyfesten – her vil vi som
tidligere gerne have hjælp med leverancer til kagebordet fredag aften 17. august.
Meld meget gerne ind til Villy på mail vbl@bbsyd.dk eller tlf. 23908363.

Vores nye brandsikre rum – en del
af det lille mødelokale i aktivitetshuset

Vi gentager succesen fra de sidste år og afholder
Skt. Hans aften igen i år på Lauges mark fra kl. 18.
Indgang ved Kirkelunden.
Vi håber på lige så stor tilslutning som de sidste
år, og nu er det jo ved at være en tradition.
Spisning kl. 18 af egne grillpølser eller anden
medbragt grillmad. En grill står på pladsen 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.
Øl og vand kan købes!
Båltaler efterlyses! Ung som gammel kan bruges. Har du et budskab eller noget, du
brænder for og gerne vil indvi os andre i, er du mere end velkommen til at melde dig.
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 Skt. Hans aften den 23. juni kl. 18 ved Kirkelunden!
På vegne af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Søren Høy Bendixen, formand
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YES

– det lykkedes at overraske Mogens – og også Ruth – fredag
den 11. maj midt i arbejdet på
aktivitetshuset.
De skulle nemlig have overrakt
månedens skulderklap, som
uddeles af JydskeVestkysten
og Sydbank i fællesskab.

Vi havde indstillet dem pga deres store arbejde i forbindelse med vores alle sammens nye aktivitetshus – Mogens
som byggeleder og Ruth som bespisningskoordinator
samt deres loppemarkedsprojekt hvert år i oktober.
Både Ruth og Mogens er et stort plus for et samfund som
Farup – de er med til at samle folk om fælles planer og
altid gerne med til at udføre dem. Som Mogens udtalte: vi
er jo mange om projektet…. så er det trods alt et vigtigt
og stort arbejde de 2 har overblikket over. De fortjener
virkeligt et skulderklap fra os alle sammen.
Mogens havde vi styr på – havde læst på facebook, at han
var i huset alle 4 dage omkring Kristi Himmelfartsdag for
at sætte en masse folk i arbejde. Ruth blev lokket over i
huset for at se en overraskelse til gemalen– som hun så
selv blev en del af.
Vi fik ikke langt varsel inden overrækkelsen, men havde dog samlet en lille flok, der kunne være med til at hylde dem.
Og at dømme efter alle kommentarerne på FB siden Farup Landsbyfælled, er der mange der er enige i vores indstilling.
Hilsen Lene og Lauge Nielsen

Sommer - musikcafé i Kirkehusets have
den 16/6 kl. 14.30 - 16.30

I år har Q - gruppen været heldig og hyret en
duo bestående af far og datter - nemlig Bo Maimburg
og Isabella. De er vant til at underholde - såvel hver for sig som sammen
- og de kan sammensætte musik og sange til enhver lejlighed.
Isabella er 18 år og har sunget hele sit liv og har bl.a. haft en af hovedrollerne i musicalen
”Sound of Music”. Hun spiller og synger i mange forskellige sammenhænge, men er fast forsanger i et par
bands.
Bo er 50 år og har spillet musik det meste af sit liv. Var medstifter og musikalsk leder af Ribe Rockkor sammen med Poul Kristensen. Spillede en overgang i Ribe Bigband og i andre bands og har komponeret masser
af musik til cabaret’er og musicals!
Denne solskinsfyldte eftermiddag i det fri - forhåbentlig - kan vi glæde os til at høre alt fra jazz og evergreens
til pop og funk ledsaget af klaver, guitar og sang.
Traditionen tro er der et veludbygget kaffe - kagebord samt et par fællessange.
For hele herligheden: Underholdning/ kaffe/kage og frisk luft skal betales 80 kr. for voksne og 40 kr. for
børn. Øl og vand kan købes!
Gå ikke glip af denne dejlige eftermiddag, og sørg for, din nabo heller ikke går glip af den!!
Med venlig hilsen
Q - gruppen
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Farup ungdomsklub
Vi har i Farup ungdomsklub stillet nogle af vores medlemmer nogle få spørgsmål om, hvordan det er at gå i
klubben.
Hvad synes du om Farup ungdomsklub?
Jeg synes det er rigtig sjovt, vi laver altid en masse sjove
ting, og så er det rigtig hyggeligt. Jeg synes også, at det er
rigtig fedt, at det kun er os fra Farup, der er her, så vi har
et sted at mødes uden for skolen, og så lærer man også
dem fra de andre årgange i Farup at kende.
Hvad er det bedste ved at gå i klub?
Det er helt sikkert fællesskabet, selvom vi er på tværs af
mange årgange, kan vi alle sammen hygge os og have det
sjovt sammen. Jeg har selv fået mange nye venner herovre,
både nogle der er ældre og nogle der yngre, og det synes
jeg er mega fedt.
Hvad laver i på en almindelig klubaften?
Vi er for det meste oppe i hallen og spille dødbold, hockey,
basketball osv. Men når det er godt vejr, er vi ofte udenfor for at spille rundbold, levende stratego, eller antonius.
Somme tider er vi også uden for selve klubben. Vi har
f.eks. været i svømmehallen, Logitrans-hallen eller på skaterbane. Jeg synes at det er megafedt, at vi laver så mange
forskellige ting, så alle kan være med, og vi alle sammen
kan have det sjovt sammen.

Jernindsamling til fordel for ”Farup
Landsbyfælled” fortsætter.

Husk, at vi samler jern ind!!! Arbejdet med at samle
penge ind til Farup Landsbyfælled fortsætter. Står
du med jern, som egentlig skulle på genbrugspladsen, så aflever det i stedet for hos Lauge Nielsen,
Farup Kirkevej 18. Kør bag om bygningerne, hvor
der står en gul container, hvor jernet kan læsses i.

Kontingent til Farup Forsamlingshus

Har du større mængder jern eller mangler du bare
hjælp til at få det flyttet, så ring til Lauge Nielsen,
21645111 eller Ole Rasmussen, 21279342. Det vil
være en kæmpe støtte for Farup Landsbyfælled og
dermed for hele Farup Sogn!!

Det kan gøres via en overførsel til Jyske Bank reg.
nr 5093 og kontonr. 1240290 eller på www.farupsogn.dk - Kontingentet er 200 kr. pr husstand.

Mvh. Styregruppen for ”Farup Landsbyfælled”

6

Har du husket at betale dit kontingent
for 2018?

OBS Økonomisk støtte til Farup Forsamlingshus
skal gøres til Skjern Bank, se indlæg andet sted i
bladet.
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BESØG AF 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

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

JUNI

Søndag d. 3.
kaffe
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Søndag d 24.

JULI

Søndag d. 1.
Søndag d. 8.
Søndag d. 15.
Søndag d. 22.
Søndag d. 29.

AUGUST

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

kl. 10.00 domkirkens børnekor /
ingen
kl. 10.00
kl. 19.00
kl.10.00
kl. 10.00
ingen
kl. 19.00 kaffe Kirkehusets have?
kl. 11.00 NB
kl. 19.00 Simon T. Stubkjær
kl. 11.00 Ruth H. Svendsen
kl. 10.00
ingen

KIRKEBIL

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

INDSAMLING

Påskedag blev der i kirken samlet ind til fordel for
KFUM & K i Danmark.
Der indkom 340 kr. Tak for det!

NAVNE OG TELEFONER

Formand Mona Vejlgaard
Farup Sønderby 5, tlf.75424441
Kirkeværge Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf.75423008
Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf.24604351
Sognepræst Elin Hjuler
Farup Kirkevej 6, tlf. 75 421612
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

FERIE

Sognepræsten holder ferie 30.7.-13.8. samt 20.-27.8.Henvendelse til sognepræsterne i Sct. Catharinæ: Simon T.
Stubkjær 75420232/Ruth H. Svendsen 40352815

DOMKIRKENS BØRNEKOR PÅ
BESØG

Søndag d. 3. juni får vi besøg af domkirkens børnekor.
Det er vores organist Camilla Darling Bunk, der leder
koret, som består af omkring 10 børn i alderen 3. – 5.
kl. De vil synge med og for os ved gudstjenesten, som
derfor bliver tilrettelagt som en enkel og ”let” sommergudstjeneste for alle aldre.
Søndagen markerer børnekorets afslutning på sæsonen. Der vil være kaffe/ saft efter gudstjenesten, hvorefter koret slutter i Legoland!
Børnekoret ved domkirken øver hver torsdag kl. 15,15-16
i Kannikegården og der synges et blandet repertoire af
danske og udenlandske såvel som rytmiske og klassiske
sange. Alle børn er velkomne. Også børn fra Farup!
Hvis nogen er nysgerrige/ interesserede, er der med andre
ord lejlighed til at opleve koret denne søndag.

SOGNEUDFLUGT

Traditionen tro, arrangerer Farup menighedsråd igen i
år en sogneudflugt.
I år hedder datoen onsdag d. 20. juni og turen går til
Fredericia.
Vi bliver afhentet på parkeringspladsen ved Farup Fælled kl. 14, af Ole Clausens bus, og kører herefter østover.
Første stop er Christianskirkens sognerum, hvor vi
drikker vores medbragte kaffe med tilhørende brød dette sørger menighedsrådet for.
Herefter rundvisning med guide i den efter sigende
fantastiske Christianskirke, hvilket tager en times tid,
hvorefter vi gerne skulle se lidt af Fredericias øvrige
seværdigheder. Pga tidspres og for at undgå for mange
strabadser, forsøger vi at få en guide fra turistkontoret
med i bussen, så vi kan få fortalt, om alt det, vi kører
forbi eller igennem.
Ca. kl 18 ankommer vi til Postgården, hvor vi får turens
sidste rundvisning/ fortælling om netop dette sted. Den
efterfølgende menu lyder på kylling og isdessert.
Herefter går turen igen hjemover - vi forventer at være
tilbage i Farup kl ca. 20!
Pris alt incl. er 200 kr. pro persona –
tilmelding senest en uge før, dvs. d. 13. juni på mail
alma.oesterlund@gmail.com eller pr. sms/ telefon på
nr. 52191758.
ehs@km.dk/22993933
Vi håber på at se rigtig mange - og på at vejret vil være
en junidag værdig!
Farup menighedsråd
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De unge mennesker f. v. Oliver, Casper, Camilla, Gregers, Thomas, Magnus, Mikkel, Johannes

Af konfirmationstalen d. 13. maj 2018
---og jeg håber, I vil huske, at Gud altid holder jer i
hånden. Det har Gud gjort, siden I blev døbt, og Gud
slipper ikke, hverken her efter jeres konfirmation så lidt
som nogensinde.
Det kan godt være, I ikke altid synes, det mærker, som
Gud har hånd om jer. Det kan også godt være I jævnligt
spørger om alt det med Gud – hvordan – om det nu kan
passe – osv. osv.
Det er lidt ligesom med det spørgsmål, der nu om lidt lyder til jer hver især: vil du konfirmeres i den kristne tro?
Som vi talte om forleden dag, så handler det ikke om,
hvor vidt I nu tror på Bibelen og kan forklare trosbekendelsen og en hel masse andet. Hvis det gjorde det, var
ingen af os blevet konfirmeret. Det handler derimod om
Guds trosfasthed. Det handler om tillid til, at Gud står
ved det løfte, Han gav os, dengang vi blev døbt.
Vi har ikke – og får aldrig - en facitliste til det med Gud og
os. Vi har noget, som i grunden er meget bedre. Vi har det
løfte, at Gud altid vil holde os i hånden. Ikke så vi ikke kan
komme ud for noget hårdt og slemt. Og heller ikke, så vi
ikke selv kan komme til at gøre noget ondt og forkert! Men
uanset holder Gud os i hånden. Holder Gud jer i hånden –
og hvisker jer i øret hver især, de samme ord, som lød den
dag Gud i dåben slog korsets tegn for jeres ansigt og bryst:
Du er mit elskede barn! Du er mit dyrebare menneske! Det
skal du huske! Det skal du tro på!
Og endelig, til sidst, så vil jeg håbe, I må huske jeres
bibelord, det fine ord, I har valgt hver især og skrevet i
jeres bibel.
Kig på det engang imellem!
Det kan også læres udenad!
Så har I det altid med jer, i hukommelsen, men først
og fremmest i hjertet - et lille stykke af Guds rige, som
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minder jer om, at vi kan falde ud af meget i det her liv.
Guds hånd og kærlighed kan I aldrig falde ud af.
Kære konfirmander. Det har været sådan en fornøjelse
at være sammen med jer. At stå op onsdag morgen og
møde jer. Ikke altid lige vågne J.. …men så kom det.
Og stemningen, den har altid være positiv! Tak for det
og for i vinter.
EH

SJÆLESORG PÅ NETTET

Det er et tilbagevendende emne, at flere og flere mennesker i vores samfund oplever at blive stressede, plages
af præstationsangst, føler sig ensomme eller på anden
måde ramt i livet i et omfang, så det bliver en udfordring i dagligdagen. Mange har heldigvis familie og
venner at betro sig til og vende tingene med, men ofte
kan det være lettere at tale med en udefrakommende,
anonym person.
Folkekirken og dens præster har en lang tradition for at
stå til rådighed som samtalepartnere. At øve sjælesorg,
som det hedder, er blandt præstens fornemste opgaver.
Mange har nok den opfattelse, at man skal være i sorg
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og krise for at opsøge en præst. Men sjælesorg handler
ikke nødvendigvis om sorg – det kan det bestemt gøre,
om sygdom og tab og andre store livskriser - men sjælesorg er frem for alt omsorg for sjælen, hvordan vi har
det. Sjælesorg er en mulighed for at tale med et andet
menneske om lige præcis det, man går og tumler med.
Præsten har udvidet tavshedspligt og er en erfaren lytter. Ofte er det det, vi kan have brug for, at nogen vil
lytte og kan rumme os, som vi har det.

Søndag d. 29. april indtog 9
konfirmander fra for 40 år siden Farup kirke

I takt med at flere og flere danskere i dag er på nettet, på
computer eller telefon, er der oprettet flere telefonrådgivninger og chat-tjenester. Også folkekirken tilbyder
nu en samtale med en præst på nettet. Det har været
muligt siden febr. 17, hvor biskopperne igangsatte et
tre-årigt forsøgsprojekt SJÆLESORG PÅ NETTET.
Ideen er som nævnt at det skal være muligt at chatte
anonymt med en præst om småt og stort, uden der stilles krav om præstation eller handling.
Tilbuddet er naturligvis åbent for alle, medlemmer som
ikke-medlemmer.
Indgangen til Sjælesorg på Nettet sker via Sjælesorg.nu

Vor kirke og mig

I 1970 kom jeg til denne
kant af Jylland. Dengang
var der i sognet bl.a. en
Brugs, en skole og et trinbræt ude ved baneoverskæringen på Kærbølvej.
Disse faciliteter er der
ikke mere. Selv den røde postkasse i landsbyen er forsvundet. Vi lærte hinanden at kende, når vi mødtes ved
Brugs og skole.
Der er stadig en kirke og en præstegård.
Kirken har stået her i ca. 1000 år, og det bør man glæde
sig over. Kirken og dens ritualer hjælper os med at takle
livets store begivenheder - de glade og de triste - og vi
forventer, at den og dens præst og kirkesanger, organist, kirketjener og graver er klar til at stå os bi. Det er
ligesom en selvfølge, at de er der.

Bagerst f.v. Chresten Christensen, Jens Frøsig, Nis Warming, Ole Hausted, Poul Erik Christensen, Lars Vase
Og forrest f. v. deres klasselærer Ivan Jørgensen, Inga
Boiskov Hansen, Susanne Høj Nielsen, Mai Britt Julius

Lørdag d. 5. maj samledes en
flok guldkonfirmander fra for
50 år siden. De blev konfirmeret
af pastor Knud Jakobsen

Jeg er glad for kirken. Den giver os mulighed for en
stille stund om søndagen med kloge ord og god musik
og tid til eftertanke uden forstyrrelser udefra, og mulighed for at synge en salme.
Jeg sætter pris på, at vores præst prøver nye tiltag og
bl.a. giver plads til andre musikformer og nye tekster.
Forandring skærper opmærksomheden. Mange initiativer, der styrker kontakten os imellem, udgår fra kirken og præstegården. Jeg ønsker, at det må blive ved
med at være sådan, og at vi vil stå sammen om det. Vi
ved jo, hvor hurtigt der bliver rationaliseret i disse tider,
når der kan spares penge.
Gitte og Christian Nielsen har sagt ja til at overtage
stafetten. Tak for det.
Susanne Møll

Det er bagerst f.v. Ejnar Nikolajsen, Preben Julius, Ove
Nissen Nielsen, Tage Hansen, Bendix Larsen, Poul Tobiasen.
Og forrest: Birthe Kristensen, Birgitte Laurberg, Tove
Andersen, Inga Tobiasen, Britta Mortensen, Anni Voigt,
Jette Pedersen.
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www.farupsogn.dk er for alle – men mest for dig/sognet

Farup match

Den årlige Farup golf match er afviklet på Ribe
golfbane.
16 deltagere havde en god eftermiddag, hvor
man startede med kaffe, inden holdene blev
sat, og man startede turen på de 18 huller. 4
timer efter var alle tilbage til præmieuddeling
og smørrebrød.

Formand Jeanette Andersen Præstegårdstoften 1
Tlf: 24 88 42 81
Mail: jgrondahlandersen@gmail.com

Vinderne blev Laila Tobiasen og Gunnar Nissen Nielsen.

Næstformand Preben Sjælland Farup kirkevej 35
Tlf: 21 99 96 30
Mail: mpsj@outlook.dk

Næste år er datoen fastsat til den 26. april.
Alle med tilknytning til Farup er velkommen til
at deltage.

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

Erling

Sekretær Thomas Tranberg Farup Kirkevej 40
Tlf: 22 11 19 65
Mail: lillenielsen4@gmail.com

Status på økonomisk støtte til Farup
Forsamlingshus/byforskønnelse

Menig Sussi Knudsen Krovej 7
Tlf: 28 71 54 24
Mail: sussidilaniknudsen@gmail.com

Som tidligere nævnt har vi oprettet en konto i et andet
pengeinstitut end der, hvor vi har gælden. Her kan de af
jer, som ønsker at støtte op om at holde huset/grunden
i Farup-hænder overføre jeres bidrag. Vi har modtaget
støtte fra flere og er yderst taknemlige for enhver hjælp.
Kirken har jo heldigvis tilkendegivet, at de ønsker at
købe grunden uden hus, og det gør en meget stor forskel for økonomien. Vi er derfor forholdsvis tæt på at
være i mål, til trods for at vi er blevet opmærksomme
på nogle udgifter i forbindelse med lukning af forsamlingshuset, som vi ikke tidligere har budgetteret med,
herunder udgifter til lukning af gas, strøm, vand- og
spildevandsstik samt advokat.
På nuværende tidspunkt, april 2018, har vi modtaget
62.515 kr. Dette inkl. støtte fra Q-gruppen og Logitrans.
Vi har endvidere søgt Esbjerg Kommune om at komme
i betragtning til nedrivningspuljen, om end vi ikke har
de store forhåbninger om det lykkes, så er det et forsøg
værd.
Er der nogle, som har mod på at arrangere et støttearrangement, hjælper vi gerne til i det omfang, som er muligt I er velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.
Ønsker I at støtte Farup Forsamlings kan pengene overføres til: Skjern Bank reg.nr. 7780 kontonr. 874081.
Noter meget gerne dit/Jeres navn ved overførsel. Har I ikke netbank, da kontakt
kasserer Lisbeth Schmidt, Havevej 5,
tlf. 30 52 98 55
Formand for Farup Forsamlingshus
Jeanette Grøndahl Andersen
Præstegårdstoften 1
jgrondahlandersen@gmail.com
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Efter konstituering ser
Farup Forsamlingshus
bestyrelse således ud:

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. 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 2018 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 en fra bestyrrelsen.
Ud af de 100,- kr. går 30 kr. til dette fantastiske blad.
Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk eller følg os i vores facebookgruppe: Farup, hvor du er velkommen til at skrive kommentarer
eller lave nye opslag. Vi har lavet den, så vi lettere
kan holde kontakt med alle i sognet, så derfor er du
også velkommen til at invitere dine Farup-FacebookVenner.
Med venlig hilsen
Søren Høy Bendixen
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Hvem skal være
Årets Borger 2018?

Igen i år skal vi have kåret Årets Borger i Farup Sogn.

Hvis du har en kandidat til denne prestigefyldte
udnævnelse, så giv endelig bestyrelsen besked. Så hvis
du synes, at naboen, af uforklarlige årsager, har gjort sig
fortjent til udnævnelsen, så giv lyd fra dig.
Se på hjemmesiden, hvor du kan udfylde skemaet.
Det bliver også tilgængeligt i vores facebookgruppe
”Farup”, samt et link bliver rundsendt på sms senere.
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Søren Høy Bendixen

Running Dinner blev endnu engang en stor succes
Fredag den 23. marts var der igen Running Dinner i Farup.
De 7 værter bød på lækkert mad til de alt 42 spisende gæster.
Denne aften deltog også en journalist fra Uge Avisen, hvilket der kom en rigtig fin artikel ud
af, som bl.a. beskriver den hyggelige atmosfære og det sociale sammenhold, som sådan et
arrangement er med til at styrke i en lille by som Farup.
Den hyggelige aften indsamlede desuden et overskud på 10600 kr. til Farup forsamlingshus.
De positive tilbagemeldinger samt det flotte overskud gør selvfølgelig også, at arrangementet
overvejes gennemført igen på et senere tidspunkt.
Der skal lyde et stort tak til alle, der deltog.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Farup Forsamlingshus.
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Vi beklager forsinkelsen af nedenstående rejsebeskrivelse

Men her fortæller Sofie og Sara (Kærbøl) fra Kina
Det er nu efterhånden 5 måneder siden, vi tog fra Danmark.
Vi begynder så småt, at kunne mærke tiden gå hurtigere og
hurtigere, og vores ophold nå sin ende. På trods af at der sker
meget i Shanghai, er det hurtigt blevet hverdag for os. Vi nyder det lidt varmere klima og efterårets smukke farver, som
stadig præger byen. Både sommer og efterår varer heldigvis
en del længere hernede, så vi har haft tid til at nyde efteråret
lidt længere end derhjemme. Dagene går med Sofies studie
og eksaminer, sightseeing i hele byen og nogle enkelte rejser

I slutningen af august rejste vi, Sofie og Sara, fra Danmark
for at udforske storbylivet i Shanghai, Kina. Sofie studerer
Kinastudier på Københavns Universitet og i forbindelse med
sin bachelor, havde Sofie valgt at tilbringe sit 7. semester på
udveksling i Shanghai ved Fudan Universitet. Hun har før
haft et semester i Beijing, og følte for at opleve en anden side
af Kina. På trods af fascinationen og kærligheden til Beijing,
valgte Sofie at rejse til det østlige Kina i stedet for. Shanghai
ligger ud til Østkinesiske hav, og er Kinas største by målt på
et indbyggertal på 24 millioner.
I midten af sit højskoleophold valgte Sara at tage muligheden
og tilbringe den sidste del af 2017 i Kina med Sofie. Sara har
haft et fantastisk halvt år på Vallekilde Højskole i foråret,
men søgte nye oplevelser og udfordringer efter opholdet.
Sommeren blev brugt på at spare op til flybillet, lejlighedsindskud og kost inden afrejsen fandt sted.

Vi tog af sted uden nogen idé om hvor vi skulle bo, hvem vi
kom til at bo med og hvad det næste halve år ville bringe.
Da vi kom til Shanghai, lørdag d. 26 august, havde vi booket
os ind på et hostel i en uge, hvor vi skulle bruge tiden på
at finde en lejlighed og se byen an. Allerede om mandagen
bevægede vi os ud i den bagende varme for at se på to lejligheder, og valgte at leje den ene af dem af et kinesisk bureau.
Dette krævede nogle lange dage med en masse besøg på deres kontor. Her skulle vi skrive under på kontrakten, hæve
penge til indskud og leje samt registrere os på den lokale
politistation. Da vi endelig havde overstået alt det praktiske,
kunne vi flytte ind i vores nye lejlighed i et fælles værelse. Vi
bor nu i et charmerende, lokalt område med en masse små
restauranter, kæmpe kinesiske shopping centre og lige ved
siden af Shanghais art district. Fra 16. etage har vi en flot
udsigt lige ned til Suzhou Creek, en af de mindre floder der
løber gennem byen.
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rundt i resten af Kina. Vi har blandt andet besøgt en lille
by, Tongli, som ligger halvanden times køretur fra Shanghai. Tongli er en lille ”vandby” fyldt med smukke kanaler
og gamle bygninger i hele byen. Det var en meget speciel og
anderledes oplevelse, som kun kan anbefales. Derudover er
vi lige nu, inden vi vender snuden hjem mod Danmark, ved
at pakke til at rejse til den sydvestlige del af Kina i ti dage.
Det er en rejse på tre timer i fly til byen Kunming, hvorefter
vi skal køre i tog i 6-7 timer til en mindre by, Dali. Her har
vi planer om at besøge et buddhistisk tempel i en uge, for
sammen med de munke der bor der, leve og træne Kung Fu.
Vi skal leve med og følge templets regler, som blandt andet
indeholder en kost bestående af vegansk mad, at stå op klokken 5.30 om morgenen til lyden af de buddhistiske klokker
og herefter seks timers træning hver dag. Vi glæder os til at
afslutte vores ophold i Shanghai med sådan en stor oplevelse.
Vores ophold er ved at nå enden, og vi glæder os efterhånden
også til at komme hjem. Men at have været i Shanghai i fem
måneder har været en oplevelse, vi aldrig glemmer. At stå
på egne ben på den anden side af jorden samt blive klogere
på verden og hinanden har været guld værd. Menneskene,
maden, byen og rejserne har gjort det hele til en helt fantastisk oplevelse.

