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AKTIVITETSKALENDER
August
Onsdag d. 15. kl. 19.30 Koncert i kirken/ Villy Egmose og 
  Jeppe Smidt-Olsen Duo 
Fredag den 17. - lørdag den 18. Landsbyfest, området ved Farup Skole
Onsdag d. 22. kl. 19.30 Ekstraordinær generalforsamling i 
  Forsamlingshuset 

September
Onsdag d. 5.  kl. 19.00  Sognestivandring, fra kirken 
Søndag d. 16.  kl. 14.00  Have-høstgudstjeneste, Kirkehusets have 
Tirsdag d. 25.  kl. 14.30  Tirsdagsklub i konfirmandstuen

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

Persondataforordning (GDBR)
Som alle andre virksomheder og foreninger er vi, Farup Forsam-
lingshus, også underlagt de nye EU regler om GDPR, som trådte 
i kraft den 25. maj 2018.
Vi gør derfor opmærksom på, at vi har registreret navn på de af 
jer, som har betalt kontingent. 
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Det er godt gået venner…!
Sommeren og ferietiden er over os. Trods dette, arbejder 
både ”Onsdagsholdet” (de ældre herrer) og ”Torsdagshol-
det” (de unge drenge, under ledelse af Per Nissen Nielsen) 
videre og ligeledes arbejdes der i weekenderne. I skrivende 
stund er det spartling, vævsopsætning og maling, der er 
gang i og ligeledes sættes der Troldtekt-lofter op. 

Arealerne udenom huset begynder også at tage form. Un-
der ledelse af Kent Rygaard, skal der lægges fliser hele vejen 
rundt om huset, laves gangstier og ligeledes etableres et par 
områder, hvor der kan stå bænke og borde. Øst for huset, 
bliver der lavet en vej op til køkkendøren. Denne vej laves 
som græsarmering, altså betonelementer, hvorigennem der 
kan vokse græs op. Græsset, der vokser op på denne vej skal 
slås, som en almindelig græsplæne.

Tiden er snart inde for nedrivning af Farup Skole. Midt i 
september forventes arbejdet at gå i gang. Dette arbejde står 
Esbjerg Kommune for og vi skal ikke deltage i dette arbejde. 
Inden da har vi lov til at bruge det, som vi kan fra skolen. 

Ved Landsbyfesten, lørdag 18/8 kl 10-12, vil der være 
mulighed for at komme ind på skolen og give et bud på 
noget af det inventar, der er tilbage. 

Brug lejligheden til at kigge ind på skolen! Til festen lør-
dag aften, vil der være auktion over nogle af de mere spe-
cielle ting fra skolen…

Ved Landsbyfesten glæder vi os til at vise folk, hvor langt 
vi er nået med byggeriet. Der er et godt stykke vej igen og 
der bliver brug for alle mand – både til at arbejde og til at 
lave mad til dem der arbejder!

Reservation af det nye hus er allerede nu mulig. Vi har 
haft flere henvendelser og der er allerede nu reservatio-
ner. Der arbejdes på at få lavet en hjemmeside, hvor der 
vil være en kalender, så vi kan tjekke om huset er udle-
jet. 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.

De bedste sommerhilsner fra 
”Styregruppen for Farup Landsbyfælled”

Farup Forsamlingshus skal lukkes ned og sælges til an-
den side. I den forbindelse indkaldes der til ekstraordinær 
generalforsamling den 22. august 2018 kl. 19.30 i Farup 
Forsamlingshus, hvor dagsorden er som følger:
 
Lukning af Farup Forsamlingshus og salg heraf. 
 
Vi har fået bud fra Farup Kirke om køb af grunden. 
Er der andre interesserede købere af hus/grund, be-
des I henvende jer til undertegnede senest den 11. 
august. Kommer der bud efter denne dato, kan der 

ikke træffes en endelig beslutning til den ekstraordi-
nære generalforsamling den 22. august, men indkal-
des da til endnu en ekstraordinær generalforsamling 
den 5. september 2018 kl. 19.30. Ved salg til andre 
end kirken vil alle omkostninger afholdes af køber. 
 
Formand 
Jeanette Grøndahl Andersen
Præstegårdstoften 1
6760 Ribe
jgrondahlandersen@gmail.com

Indkaldelse til ekstraordinær general-
forsamling i Farup Forsamlingshus
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VELKOMMEN TIL 
LANDSBYFESTEN 2018

På Farup Fælled den 17. - 18. og 19. august
Kirken varmer op til Landsbyfesten med en koncert i kirken onsdag den 15. august kl. 19.30.

Fredag står i børnene og de barnlige sjæles tegn 
– gymnastik, ballebold/ bordfodbold og stemningsmusik.

Lørdag er der morgensang og rundstykker. Farmer Cup for både børn og voksne. Hoppeborg, 
tombola, kræmmermarked og masser af hygge.

Fællesspisning med helstegt pattegris – tilmelding til Lisbeth senest 11.08.18 på tlf. 30529855 eller mail bertie@mail.dk

Følg med på facebook.

Søndag er der fælles oprydning.

Kirken varmer op til landsbyfesten med en koncert i kirken 
Onsdag d. 15. 8. kl. 19.30 i selskab med Villy Egmose og Jeppe Smidt-Olsen Duo

Villy Egmose, piano, og Jeppe Smith-Olsen, kontrabas, er begge garvede og 
særdeles ansete musikere, der siden 1981 har været i samarbejde i mange 
forskellige sammenhænge, koncertsale, jazzklubber, kirker og mange an-
dre steder i ind- og udland. Begge er desuden kendt som foregangsmænd 
for rytmisk musik i kirken, herunder rytmiske salmer. 

Villy Egmose er tidligere mangeårig organist ved Skjern kirke. 

Villy Egmose Trio skal spille under Ribe jazz - festival d. 28. juli, men der 
bliver altså lejlighed til at høre/genhøre dem i vores lokale sammenhæng.

Vi håber, koncerten kan blive en fin optakt til weekendens landsbyfest.

Der er fri entre onsdag d. 15. 8. kl. 19.30 i Farup kirke 

?
?

?
??

?
?
???? 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 ?
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

AUGUST
Søndag d. 5. 10. s.e. trinitatis kl. 19.00 Simon T. Stubkjær
Søndag d. 12. 11.s.e.trin. kl. 11.00 Ruth H. Svendsen
Onsdag d 15. kl. 19.30 Villy Egmose og 
 Jeppe Smith-Olsen Duo 
Lørdag d. 18. kl. 9.30 Morgensang ved Farup Fælled 
Søndag d. 19. 12.s.e. trin. kl. 10.00
Søndag d. 26. ingen

SEPTEMBER
Søndag d. 1. 14.s.e.trin. kl. 19.00 
Søndag d. 9. 15.s.e.trin. kl. 19.00 Postkonfirmander inviterer 
Søndag d. 16. 16.s.e.trin. kl. 14.00 Sensommer/have/høst/kaffe
Søndag d. 23. ingen
Søndag d. 30. 18.s.e.trin. kl.10.00 

OKTOBER
Søndag d. 7. 19.s.e.trin. kl. 19.00
Søndag d. 14. ingen 
Søndag d. 21. 21.s.e.trin. kl. 10.00
Søndag d. 28. 22.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
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

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. Præ-
stegården 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

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

KIRKEN VED LANDSBYFESTEN
Koncert i kirken onsdag d. 15. august kl. 19.30 med 
Villy Egmose og Jeppe Smith-Olsen Duo. Der er fri 
entre. Se omtale andet sted.
Morgensang lørdag d.18. kl. 9.30. Først synges flaget til 
tops. Dernæst morgensang for de friske, inden rund-
stykker og kaffe kan købes i teltet. 
KORKORKOR… og igen vil det være dejligt, hvis nogle 
sangglade folk i alle aldre vil være med til at forberede 
et par sange til morgensangen. Vi øver i konfirmand-
stuen fredag d. 17.8. kl. 16.30. Ingen tilmelding. Bare 
mød op! 
Kirkebod Igen i år stiller menighedsrådet med en bod. 
Denne gang har vi været i gemmerne og bl.a. vil der 
være lejlighed til at gå på opdagelse i konfirmandbil-
leder fra de sidste 40 år. 

SENSOMMER - HØST - HAVE - 
GUDSTJENESTE
Vi håber igen på dejligt vejr, så vi kan holde gudstjene-
ste i Kirkehusets have
søndag d. 16. sept. kl. 14.00. Menighedsrådet sørger for 
en kop kaffe m. kage efter gudstjenesten. Medbring selv 
klapstol/ 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 in-
denfor i kirken.

SAMTALEGUDSTJENESTE / 
POSTKONFIRMANDER
De i maj måned konfirmerede unge mennesker, i fag-
sprog kaldet POSTKONFIRMANDER, står sammen 
med deres forældre for gudstjenesten SØNDAG d. 9. 
sept. kl. 19.00. 
De har taget stafetten fra sidste års konfirmander op og 
har forberedt en gudstjeneste med lejlighed til samtale 
om tro og kirke. 
De nye konfirmander og deres forældre bliver inviteret, 
men andre i alle aldre vil være velkomne, så vi kan få 
den samtale på tværs, som de unge gerne vil. Der er gå-
ende nadver – og en kop kaffe/sodavand efterfølgende. 

BABYSALMESANG
En ny sæson med babysalmesang begynder til septem-
ber.
Det foregår i Ribe, Sct. Catharinæ kirke 6 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. 5. september  
Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding til Elin 
Hjuler, ehs@km.dk/75421612/22993933
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Det er i god tid, men som orientering om minikonfir-
mander i Farup sogn. 
Et tilbud til elever på 3. klassetrin i et ugeforløb op 
til første søndag i advent. Eleverne hentes i bus ved 
skolerne i Ribe og køres til kirken, hvor vi går på op-
dagelse i kirkerummet og omgivelserne, synger og får 
bibelhistorie m.m. Forløbet slutter med gudstjenesten 
om søndagen.
Det hele foregår i dagene d. 26. – 30. nov. + søndag d. 
2.12.kl. 10.00
Der vil i efteråret blive sendt brev ud til børn på 3. 
årgang om tilbuddet. 
Og så tilbyder Ribe også minikonfirmander. For Ri-
berhus privatskole og Ansgarskolens vedkommende vil 
det ligge i foråret 19. Børnene er naturligvis velkomne 
begge steder. 

KONFIRMANDER 
I skoleåret 18/19 er der tilmeldt 12 unge mennesker til 
konfirmationsforberedelse i Farup, med start onsdag d. 
12. sept.  

STIVANDRING
Vi har efterhånden været lidt rundt i sognet for at finde 
og fortælle om gamle stier og steder. Kærbøl og Nr. 
Farup var først på programmet. Så Hillerup, dernæst 
Kærbøl Grønnevej til Lundgaardsvej og sidste år var 
det Kammerslusen. Denne gang er Mejlby målet, og 
datoen er onsdag d. 5. sept. Elsebeth Hansen og Vera 
Hansen, begge tidl. Mejlby, samt Ove Tobiasen og Villy 
Lønne og Jørgensen fra Lokal Historisk Arkiv på side-
linien har sammen med graver Kent og et par menig-
hedsrådsmedlemmer lagt et program for aftenen. 
Vi mødes på Kirkens P-plads kl. 19.00. Man kan cykle 
eller få kørelejlighed. 
Og konceptet er som tidligere: frisk luft og lokale fort-
ællinger, som enhver har mulighed for at byde ind med. 
Desuden sørger menighedsrådet for en kop kaffe, som 
vi denne gang har fået lov at indtage hos Lis Ingemann 
og Jens Bo Holm – Nielsen i Mejlby. 
Et par sange er der også på programmet, inden vi slut-
ter denne sensommervandring. 

SANGAFTEN
I efteråret byder vi ind til fællessang den første onsdag 
i måneden. Hvis d. 5. sept. i Mejlby er første gang, hed-
der de næste datoer d. 3. okt. og 7. nov.
Vi synger af Højskolesangbogen under ”ledelse” af en 
sangvært, men det skal absolut ikke afholde nogen fra 
at komme med gode forslag. 
Stedet er konfirmandstuen. Vi begynder kl. 19.00.
Og kaffe er der naturligvis undervejs.
Mere herom i næste udgave af M&M 

TIRSDAGSKLUBBEN
Til september tager vi hul på en ny sæson med sang, 
”folkeoplysning”, kaffe og hyggeligt samvær i konfir-
mandstuen i præstegården.
Vi begynder med den vante sidste tirsdag i september, 
d. 25. kl. 14.30 – 16.30. 
Denne eftermiddag får vi besøg af Randi Hundebøll, Es-
bjerg, som tager os med på pilgrimsvandring på den span-

ske Camino, på egen hånd og med rygsækken på nakken. 
En vandring i stilhed med Vorherre og med vandrere 
fra mange lande. En tur med vabler på fødderne og 
ømme skuldre. I Randis beretning og billeder vil der 
desuden være fokus på Spaniens kirker og klostre, fan-
tastiske natur og spændende herberger. 
D. 30. oktober får vi besøg af Ellen Josefsen, Darum, 
og Jette Clausen, Vilslev, som vil fortælle om et spæn-
dende besøg hos det særprægede Amish folket i Nord-
amerika. Mere herom senere. 
Og sidste tirsdag i november flytter vi igen Tirsdags-
klubben, så vi når frem til adventsmåneden. Dvs. tirs-
dag d. 4. dec. står der advents- og julestemning på 
programmet. 

HOLGER LISSNER 80 ÅR / 
NY NADVERBØN
Den tidligere præst og salmedigter Holger Lissner er 
netop fyldt 80 år. Han skriver stadig salmer og sange, 
som han har gjort det i adskillige år, for evangeliet skal 
have ord, udtryk og billeder, der taler til tiden. Flere 
af hans salmer er for længst indsungne og afholdte for 
deres enkle og lette tone. Digterpræsten har 15 sal-
mer med i den nuværende salmebog, egne såvel som 
gendigtede. En af salmerne fra hans egen hånd er af-
tensalmen: Nu går solen sin vej.., som blev skrevet til 
FDF´s landslejr ved Himmelbjerget i 1981, hvor den 
straks slog an, godt hjulpet af en dejlig melodi af Erik 
Sommer.
Holger Lissner har i øvrigt givet en meget enkel defi-
nition på, hvad en salme er: En salme er en sang, der 
handler om Gud. 
Ved siden af sine salmeudgivelser har Holger Lissner 
også skrevet kollekter, de bønner til hver helligdag i 
året, som bruges ved kirkens gudstjenester og desuden 
ved de kirkelige handlinger. I menighedsrådet er det 
for år tilbage besluttet at bruge netop Holger Lissners 
bønner. Med få undtagelser de forskellige søndage, for 
der er kommet andre til siden. 
 
I 2012 og 2014 udkom Gudstjenestens bønner I og II. 
Her står en redaktionsgruppe bag, bestående af bl.a. 
Ribe stifts biskop Elof Westergaard. 
I forordet præsenterer redaktionsgruppen sit arbejde 
med den begrundelse, at de er optaget af at arbejde 
med billedsprog og poetiske vendinger samtidig med 
at de bestræber sig på at benytte ord og vendinger, som 
indgår i den daglige kommunikation uden for kirkens 
rum. Det gælder såvel kollekterne til kirkeåret som nye 
bønner til dåb og nadver. 
Menighedsrådet har besluttet i en forsøgsperiode på 
et år at benytte en ny nadverbøn fra Gudstjenestens 
bønner I. En forenklet bøn i et mere ligefremt og nu-
tidigt sprog. Indstiftelsesordene og nadveren i sig selv 
er naturligvis den samme.
Menighedsrådet håber, menigheden vil tage positivt 
imod forsøget. 

 Nu går solen sin vej
 for at skinne på andre,
 for alle på jorden har brug for dens lys,
 og de håber og venter
 på dagen, du skaber,
 for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.
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 Nu går landet til hvile,
 og travlheden dæmpes,
 og hjemmene fyldes af aftnens musik.
 Vær med den, kære Gud,
 der må sidde alene,
 og den, der nu slider sig træt på fabrik!

 Nu er timen til stilhed,
 til bøn og til tanker,
 til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
 Kom og rør ved os, Kristus,
 så vi bliver åbne
 for glæden og livet og freden, du har.

 Nu er timen, hvor du
 dømmer alt det, vi gjorde,
 som vendte os bort fra vor næste og dig.
 Nu er timen, hvor du
 sletter alt det, der skiller,
 hvor du siger: Kom, og vær hjemme hos mig!

 Nu går solen sin vej,
 men vi er ikke ene,
 for du, Herre, lever og vender vor frygt,
 så når du er i mørket,
 er det ikke mørke,
 når du er iblandt os, da sover vi trygt.
(Salmebogen nr. 786)
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Forsamlingshusets skæbne 
- Huset lukkes ned
 
Siden sidst har vi fået svar fra Esbjerg Kommune vedr. 
spørgsmålet om at komme i betragtning til nedrivnings-
puljen og har desværre (om end forventet) fået et afslag. 
Det næste, vi nu forsøger, er, om vi kan blive fritaget for at 
betale et større beløb til ansøgning om nedrivning. 
 
I forbindelse med at opførelse af Farup Fælled tager længere 
tid end først antaget, har vi i bestyrelsen regnet på, hvad det 
vil koste at holde forsamlingshuset kørende året ud. Her 
har vi måttet konstatere at differencen mellem indtægter og 
udgifter simpelthen bliver for stor, og at sandsynligheden 
for at vi kan holde huset i Farup-hænder hermed mindskes. 
Vi kan derfor ikke finde det økonomisk forsvarligt at lade 
huset køre videre, hverken overfor de borgere, der har ydet 
økonomisk hjælp, eller overfor banken. Dette er grunden til, 
at vi vælger at lukke Farup Forsamlingshus ned fra midten 
af august 2018.
  
Lukker vi huset ned i august 2018 med salg for øje til kir-
ken, mangler vi på nuværende tidspunkt ca. 30.000 kr. for 
at komme i mål. I dette regnestykke påtager Jyske Bank 
sig en yderligere nedskrivning på 13.000 kr., hvilket de alt 
andet lige har accepteret. Jyske Bank er naturligvis interes-
seret i, at vi sælger huset/grunden til højestbydende og del-
tager derfor til den ekstraordinære generalforsamling (se 
indkaldelse andet sted i bladet), for at høre om andre har 
et bud. Bestyrelsen i både Farup Forsamlingshus og Farup 
Fælled ønsker salget, som udgangspunkt, sker til kirken. 
 
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

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. 

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.farup-
sogn.dk ved brug af Dankort eller kontakt til en fra 
bestyrrelsen. Ud af de 100,- kr. går 30 kr. til dette fan-
tastiske 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

Det blev en smuk og bevægende koncert i Kirkehuset, da 
Q-gruppen havde arrangeret musikcafe lørdag d.16.juni
Bo Maimburg og datter Isabella havde sammensat et rigt 
og varieret program med kendte og mindre kendte numre. 
Det faldt i publikums smag !
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FANTASTISK TUR
Lørdag d. 2. juni kl. 09.30 mødtes en flok forventningsfulde unge 
mennesker (og voksne bestyrelsesmedlemmer) fra Farup Ungdoms 
Klub ved skolen - klar til den årlige afslutningstur. Vi havde på for-
hånd kontaktet to soldater fra Oksbøl Kasserne, som i fritiden dri-
ver firmaet ”Brug Tiden Godt”. Et firma som gør i teambuilding for 
unge og ældre. Det næste døgn var ukendt for alle. Dog vidste vi at 
vi skulle til Marbæk Plantage nordvest for Esbjerg. Efter at være blevet indlogeret i 
spejderhytter gik turen til stranden ved Varde å’s udløb i Ho bugt, hvor de næste 5 timer stod på 
alle mulige afskygninger af samarbejdsøvelser på tværs af alle aldre. En super fed start på dagen, 
som også bød på en dukkert i Ho bugt. 

Fra kl. 16 stod den på fælles madlavning, hvor menuen bestod af håndfangede ørreder, som i 
levende tilstand blev fanget i et stort medbragt bassin. Efter at have spist lækker aftensmad, stod 
den igen på små konkurrencer, og først kl. 22 var der tid til hygge i hytterne. 

Alt i alt et super fedt døgn hvor der blev rykket nogle grænser, og hvor de i forvejen fantastiske 
unge mennesker, viste helt nye sider af sig selv. Det var bare mega fedt.

På bestyrelsens vegne.
Jens Nielsen

Amerikansk fodbold
Jeg har gået til football i over 2 år og spillet alle positioner. 

Spillet går ud på at få bolden hen i modstanderens end zone, det kan man gøre på forskellig måde, 
f.eks at løbe med bolden eller kaste den.

Der er rigtig mange forskellige positioner som har forskellige kontakt niveauer og forskellige krav til krops-
bygning. 

Quarter back er kaptajnen og styrer hvornår spillet starter og hvem der gør hvad. En reciever løber en linje og er en potentiel griber af bolden hvis den bliver 
kastet frem. En corner back står mellem quarter back og reciever for at reducere chancen for at modstanderens reciever griber bolden og scorer.

Så lige meget om du er høj-lav-tyk eller tynd så er der altid en position der passer til dig. Fællesskabet i klubben og mellem spillerne er enestående, når vi 
spiller kampe, hjælper vi alle hinanden til diverse personlige problemer der kunne opstå. 
Udstyr, football er en voldsom sport, men det er ikke voldeligt som sagt før, men ligesom mange andre sportsgrene er der noget udstyr som man bruger til 
kamp og træning, det obligatoriske er en hjelm som beskytter hoved og mindsker de hjerne/hoved skader man får af sporten og så er der nogle skulderbe-
skyttere som er det bedste redskab en footballspiller har. 

Mange mener det er en farlig sport med masser af vold, men der er meget stramme regler for hvor man må ramme hinanden og hvad der er “ulovligt” og 
lovligt. Og der bliver holdt øje med det.

Jeg har endnu ikke fået nogle store og mere alvorlige skader. 

Hvis du er bange for at starte, så frygter du noget der ikke er der, hvis du ikke forstår noget kan du bare spørge en træner eller spiller og så får du det 
forklaret igen.

Hilsen Malthe Villadsen


