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AKTIVITETSKALENDER
September
Gymnastik begynder uge 38
Tirsdag d. 25.  kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstue 

Oktober
Tirsdag d. 30.  kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

November
Fredag d. 2.  kl. 19.00 Alle helgen/græskar m.m. på kirkepladsen 
Søndag d. 11.  kl. 16.00 ”Små stemmer når himlen” i kirken!

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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Ekstraordinær generalforsamling 22-08-2018
Valg af ordstyrer
Gert

Valg af referent
Thomas Tranberg

Dagsorden
Lukning af Farup Forsamlingshus

1. Forudgående arbejde
  a. Ultimo 2017 begyndte bestyrelsen at undersøge lukning og nedrivning af forsamlingshus
  b. Lokalplanen blev ændret, således at der måtte være grønt område, på grunden
  c. Bestyrelsen har været i dialog med nærmeste naboer ang. muligheder for forsamlingshuset.
  d. Der har været indsamling fra Farup borgerne, Q-gruppen og Loppemarked.
  e. Der har været bred opbakning fra borgerne i Farup, unge som gamle.
  f. Der er indgået aftale om salg af inventar til Farup Fælled.
  g. Virksomhederne i Farup har også udvist bred opbakning i form af hjælp til nedrivning.
  h. Jyske Bank har også været en del af denne dialog, da en del af problemstillingen med lukning af stedet bunder i 
   en gæld til banken, som alle parter ønsker at få afviklet i størst muligt omfang.
 
2. Økonomi
  a. Gæld – 238000 kr.
  b. Nedskrivning af gælden – 100000 kr.
  c. Salg af grunden til kirken – 75000 kr.
  d. Salg af inventar – 50000 kr.
  e. Der er lagt en buffer på 10000 kr. ind.

3. Salg
  a. Grunden sælges til kirken, uden bygning.
  b. Inventar sælges til Farup fælled

Evt.
  a. Spørgsmål til jordbundsundersøgelse, og det er kirken, der vil sikre sig, at der ikke er forurenet i grunden.
  i. Der er borgere, der muligvis kan foretage dem, det undersøges.
  b. Spørgsmål til tallene til afvikling, om det er cirka tal.
  i. Vi har så vidt muligt fundet præcise tal. Dog er nogle ca. tal, da der kan komme uforudsete ting.
  c. Hvis der er nogen der har lyst til at sælge vinduer og døre og andet, er de velkommen til at tage kontakt til 
   bestyrelsen.
  d. Der er ikke kommet andre tilbud om køb.

5. Afstemning om afvikling af forsamlingshuset.
  a. Enstemmigt ja til afvikling af Farup Forsamlingshus

Farup Forsamlingshus er lukket
Der var til den ekstra ordinære generalforsamling fuld enighed om, at Farup Forsamlingshus lukkes ned. Dette sker øjeblikke-
ligt, dvs. det er ikke længere muligt at leje forsamlingshuset, ligesom de forskellige aftaler med vand, strøm m.m. lukkes ned. 
Dette gøres i overensstemmelse med Jyske Bank, da vores udgifter efteråret og vinteren over markant overstiger vores ind-
tægter. På nuværende tidspunkt mangler vi ca. 30.000 kr., for at få regnestykket til at gå op, men Jyske Bank, der også deltog 
til den ekstraordinære generalforsamling, var ikke afvisende overfor, at de er villige til at nedskrive gælden med lidt mere end 
de allerede aftalte 100.000 kr. Det gør, at vi i bestyrelsen tror på, vi kommer i mål. Samtlige borgere skal dog gerne støtte op, 
når Farup Fælled står færdig, og arbejdskraften da flyttes til Farup Forsamlingshus, så vi kan aflevere en tom grund til kirken. 
 
Formand Jeanette Grøndahl Andersen
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LOKALARKIVETS LANDSBYFEST 2018
Lokalarkivet serverede kaffe som vanligt både fredag aften og lørdag morgen efter flaghejsning og morgensang.
Vi havde i bestyrelsen mandefald på grund af ferier, så vi var utrolig glade for, at der var hjælpende 
hænder begge dage.
Rigtig mange havde bagt flotte og velsmagende kager til fredag aften, så det var et helt Sønderjysk 
Kaffebord, der blev stillet op.

Tusind tak for det
Indtægten fra begge arrangementer er tilfaldet Marsk & Muld.

På bestyrelsens vegne
Ragna Weidinger

Tak til vores sponsorer
En stor tak skal lyde til de mange sponsorer, som har 
været med til at støtte op om Farup Landsbyfest med 
sponsorgaver til tombolaen og amerikansk lotteri. I år 
havde ekstra mange valgt at støtte op, hvilket vi er utro-
lig beæret over. 
Følgende har sponsoreret:
Aasted VVS, AP Jørgensen, Jernved Mejeri, DLG Gred-
stedbro, Ib Laursen, Ribe Camping, Salon MK, Ford 
Auto-Cramer, IDEmøbler, FTZ Autodele & Værktøj, 
Damhus Maskinværksted, Bosch Autoservice V/ Jes-
per Madsen, Forsberg Stenhuggeri, Superdæk, Special 
Butikken, Steel Partners, Leif Jørgensen Automobiler, 
Ribe Bilsyn V/Christian, VW Ribe, Nissan Ribe, Pava, 
Ribe El-salg, CB Auto Ribe, Toyota Louis Lund, Ga-
rant Tæpper, AR Jørgensen, Lyndahl Plast, Bagekurset, 
Vognmand Leth, Au2parts, Vestjysk låseservice, Nør-
remarkens EL-Service, Ribe-egnens Dyrlæger, Vester-
mark Anlægsgartner og Brolægger, Skovgrillen, Tøm-
rermestre H. Bruun & Søn, Grethe Pedersen, Vadehavs 
klinikken V/ Lotte Erri, Hans Tobiasen, Logitrans A/S, 
JP El-Service Ribe ApS, Gantech A/S, Emdal Handel 
ApS, Pvh Finer A/S, Simon Simonsen, Sydbank, Danske 
bank, Kop & Kande, Jyske bank, Ny Form, Louis Niel-
sen, Quedens Gaard, Maren Spliid, Pecani, Cut Line, Vi-
deo Kiosken, Beauty Boxen, Wagner, Ribes Broderi og 
Garn, Columbine, Postgaarden, Skjern Bank, Hårstudi-
et, Ribes Blomster, Profil Optik, Lasbo Foto, Salon Beck, 
Mogens Daarbak, Ribe Flaskecentral, Ragna Weidinger, 
H.Bruun & Søn, Salon Hårtotten, D.L Design, Skousen, 
Rema 1000 - Moltkes Allé, Rema 1000 - Nørremarken, 
Ab Catering, Burger king, Netto, Stark, Jysk, Pompei, 
Mongolian, Danhostel, Salon Chic, MR, Tip Top, Knæk 
og bræk, Peking Grill, Attitude, Den lille Ravbutik, Bu-
tik B, Young Hair, DL Design, Salon Tigo, Backhaus, 
Hotel Ribe, Pedaleksperten, Stark, Inger S, Flüger Ribe, 
Kvickly Ribe, Mama Mia, Frøs Ribe, Kogehuset, Murer-
firmaet Bundgaard Simonsen, Farup Smeden, Bodil og 
Filip Tychsen, Marsk Kaffe, Autoliften, Dinitrol, Gram 
Autolak, Naturplank

Formand for Farup Forsamlingshus,
Jeanette Grøndahl Andersen

GYMNASTIK I FARUP STARTER I UGE 38
Mandag kl. 16.30 - 17.30 4 - 6 årige

 Dameholdet udgår desværre 
 (måske der kan findes en ny leder??)

Onsdag kl. 16.30 - 17.30 Rytmepiger 10 - 12 år

 17.45 - 18.45 Crossfit

Torsdag 16.00 - 17.00  7 - 10 årige Spring og rytme
(man kan godt nå at komme med, selvom fod-
bold først slutter senere - så møder man bare 
op, når sæsonen er slut)

 Dans udgår pga. sygdom

Hvis nogen har en ide til et hold (det behøver ikke at vare 
hele vinteren), så giv et kald, og vi booker en haltid.

Mette Brink

Brug af Logitranshallen for 
Farup-borgere 

Så er det tid til en ny sæson i Logitranshallen. Bor du i 
Farup, og vil du gerne benytte badmintonbanerne/mo-
tionsredskaber i Logitrans hallen i sæsonen 2018/2019, 
er du velkommen til det. 
Det koster 200 kr for en sæson, som starter i september. 
Tider samt betaling aftales med Dorte Pedersen tlf. 
30591652  eller dp@logitrans.com 
Det er et krav for at benytte hallen, at du er medlem af 
Farup Borgerforening. 
OBS: Har du haft en tid i 17/18 og fået udleveret en Chip, 
men ikke ønsker en ny tid i 18/19, spærrer vi din Chip 
fra 01.09.18 - og vi vil meget gerne have den tilbage igen, 
så vi kan genbruge den. Så aflever den venligst til mig. 
Dorte Pedersen 
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

SEPTEMBER
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

NOVEMBER
Søndag d. 4. alle helgen kl. 10.00/kaffe
Søndag d. 11. 24.s.e.trin. kl. 16.00 ”Små stemmer 
 når himlen” v. Maja + band/kaffe 
Søndag d. 18. ingen 
Søndag d. 25. sidste søndag i kirkeåret kl. 10.00

DECEMBER
Søndag d. 2. 1.s.i advent kl. 10.00 
 minikonfirmander afslutning

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. 75421612 
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826

kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

BESØG/SAMTALE med 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

FERIE 
Sognepræsten holder ferie 13.-20. okt. samt 16.-20.
nov. Henvendelse i oktober til sognepræsterne i Sct. 
Catharinæ: Ruth Svendsen, 40352815 / Simon Stubkjær 
75420232. I november til Simon T. Stubkjær.

BABYSALMESANG
En ny sæson med babysalmesang begynder slut oktober. 
Det foregår i Ribe, Sct. Catharinæ kirke 6 onsdage kl. 
10.00 – 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. 24. okt.  
Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding til Elin 
Hjuler, ehs@km.dk/75421612/22993933

MINI-KONFIRMANDER
Minikonfirmand er et tilbud til elever på 3. klasse-
trin i Farup sogn. Det foregår efter skoletid den sidste 
uge i november, med afslutning ved gudstjenesten om 
søndagen.
Eleverne hentes i bus ved skolerne i Ribe og køres til 
kirken, hvor vi går på opdagelse i kirkerummet og 
omgivelserne, synger og får bibelhistorie m.m. For-
løbet slutter med gudstjenesten om søndagen, første 
søndag i advent.
Det hele foregår i dagene d. 26. – 30. nov. + søndag 
d. 2. 12. kl. 10.00
Der vil i begyndelsen af november 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.

SANG I KIRKEHUSET
I efteråret byder vi ind til fællessang den første onsdag 
i måneden. 
Vi mødes i Kirkehuset (ikke konfirmandstuen som tidl. 
nævnt) og synger af Højskolesangbogen. 
Første gang er onsdag d. 3. okt. hvor Maja Morthorst 
sidder ved klaveret og kirkesanger Lene Nielsen er 
sangvært. 
Dernæst er det onsdag d. 7. nov. hvor organist Ca-
milla Darling Bunk sidder ved klaveret, Sangværten 
er på vej! 
Vi begynder kl. 19.00 og slutter 20.30. Man medbrin-
ger selv kaffe/te/kage. 
Man deltager, som man kan og har lyst – ingen tilmel-
ding. 
Velkommen til en hyggelig aften med gamle og nye sange.

TIRSDAGSKLUBBEN
Oktobermødet er Tirsdag d. 30. Da er Amish-folket 
på programmet. Ellen Josefsen, Darum, og Jette Clau-
sen, Vilslev, kommer og fortæller og viser billeder fra 
et spændende besøg hos det særprægede folk i Nord-
amerika. 
Novembermødet flyttes til den første tirsdag i advents-
måneden.
Dvs. tirsdag d. 4. dec., hvor der inviteres til advents- 
og julehygge.



FARUP SOGNEBLAD6

Gør www.farupkirke.dk til din foretrukne

FA
RU

P 
K

IR
K

E ALLE HELGEN 
Den første søndag i november holder vi alle helgen 
gudstjeneste. En skik, som går langt tilbage i kirkehi-
storien, til dengang, man regnede nogle mennesker for 
særligt fromme og gode og derfor også særligt retfær-
dige i Guds øjne. Sådan tænker vi som bekendt ikke i 
vores evangelisk-lutherske kirke. 
Når vi i dag holder alle helgen, kommer vi for at mindes 
vore døde. Dem, der har haft betydning i vores liv. Som 
har formet og ændret det med det, de var for os. 
Måske vi tænker på mennesker, vi har mistet for længe 
siden. Måske vi kommer med en eftersorg – eller vi sid-
der med tab som et åbent sår. For nogle opleves døden 
som lindring efter stor smerte – eller fredfyldt efter et 
langt liv. For andre er døden en flodbølge, der truer 
med at tage alt med sig. Sorg og tab er ikke ens, så lidt 
som vore døde og vi er ens. 
Og dog er vi ens deri, at døden er vort fælles vilkår. 
Ligesom vi er ens i at blive mødt af det samme bud-
skab til alle helgen, som i grunden hver søndag i kir-
ken, at mørke, ondskab og død ikke skal få det sidste 
ord i vores og verdens liv. For vi er ikke kun vores egen 
historie fra fødsel til død. Vi er i dåben sat ind i en stor 
fortælling, Guds fortælling med verden og med os. I 
den fortælling er der mange kapitler - om svigt, sorg og 
død, men også om velsignelse og glæde. Og det vigtig-
ste og afgørende i Guds fortælling med os, er troen på, 
at det ender godt. Sådan som vi hører det i påskemor-
gens evangelium: Guds kærlighed i Jesus Kristus var for 
levende til at dø. Der, hvor døden er afslutningen for 
os og for dem, vi elsker og holder af, der finder vi og 
møder vi den opstandne Kristus, der tager imod os og 
omslutter os med sin nåde og kærlighed. Også vi skal 
opstå igen til evigt liv. Det må vi tro. 

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE
I løbet af alle helgen gudstjenesten vil navnene på de af-
døde siden sidste alle helgen blive læst op. Der vil som 
altid blive sendt brev ud til de berørte familier, men en-
hver er naturligvis velkommen til denne gudstjeneste. 
Siden sidste alle helgen er der på Farup Kirkegård, 
på sydsiden i nærheden af urnegravstederne, ble-
vet skabt et særligt sted med mulighed for at lægge 
blomster eller tænde lys. Der er desuden sat et par 
bænke, så man kan sidde der i stilhed. 
Vi vil i forbindelse med gudstjenesten gå ud og mar-
kere den lille mindeplads ved at tænde lys og dernæst 
bære lys ud på de grave, vi hver især har en særlig 
tilknytning til. 

Kirken sørger for lys. 
Og husk, at man den dag, som hver søndag, kan be-
nytte kirkebilen til gudstjeneste.
Der er kaffe efter gudstjenesten.
(Det er gravermedhjælper Karsten Nielsen, der er ”arki-
tekten ” bag den lille mindeplads og sammen med graver 
Kent Rygaard har stået for etableringen. Flere fotos kan 
ses på kirkens hjemmeside) 

”SMÅ STEMMER NÅR HIMLEN ”
Er titlen på den nodebog, Maja Morthorst sender på 
gaden midt november. Bogen er resultatet af Majas 
bachelor-opgave fra Syddansk Musikkonservatorium, 
Esbjerg, som hun afsluttede med en flot karakter. 
Bogen består af 7 rytmiske sange, med afsæt i pop, folk 
og gospel-genren, til brug for kor i folkekirken. Sange-
ne omhandler kirkens forskellige højtider og teksterne 
er enkle og letforståelige. 
Maja kommer til Farup og præsenterer sine sange ved 
en musikgudstjeneste søndag d. 11. nov. kl. 16.00. Hun 
får selskab af de to musikere, Benjamin Kirketerp, bas, 
og Mikkel Möglich, trommer, som vi tidligere har haft 
besøg af i forbindelse med adventskorarrangementet. 
Der vil ud over Majas egne sange være fællessalmer og 
konfirmanderne vil medvirke med bibellæsninger og 
refleksioner. 
Der venter os en gudstjeneste med usædvanlig dejlig 
musik, det kan Lene kirkesanger og præsten skrive 
under på, da vi overværede Majas koncert/eksamen i 
sommeren 17. 
Der vil være en kop kaffe/saft efter gudstjenesten.
”Små stemmer når himlen” udgives på forlaget Dansk 
Sang. 

ADVENTSKOR 
I skrivende stund har vi endnu kun sensommertid.
Men det er ikke til at komme uden om: det går mod 
efterår og jul!
Derfor er det også tid til at melde datoer ud til endnu 
et års advents–kor-komsammen og musikarrangement 
i kirken den tredje søndag i advent.
Vi kan igen glæde os til, at Maja Morthorst sidder ved 
klaveret og guider os igennem dejlige advents – og ju-
lesange og -salmer. 
Det sker ved de obligatoriske fire øveaftener i konfir-
mandstuen. 
Vi begynder tidligt i år, da det ikke har været muligt at 
finde en dato den sidste uge op til koncertgudstjene-
sten. Se nedenfor.
Igen appellerer vi til sangglade og – lystne deltagere. 
Det kommer ikke an på at være sangvant, men det 
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er entusiasmen og sangglæden, der tæller. Unge som 
voksne og ældre er velkomne. 
Det er hver aften kl. 19 – 21 med indlagt kaffepause 
(medbragt kaffe og brød) og det hele kulminerer som 
sagt d. 16. dec. kl. 19.00. Den dag mødes vi allerede 
kl. 16.30! 
Der er ingen tilmelding. Kan man ikke være med alle 
gange, går det nok endda. 

Øvedagene er følgende: 
Torsdag d. 15. nov.
Torsdag d. 22. nov.
Onsdag d. 28. nov.
Onsdag d. 5. dec. samt
Kirken søndag d. 16. dec. kl. 16.30 / 19.00 

HØSTKOLLEKT
Ved høstgudstjenesten blev der indsamlet 1070 kr., 
som er fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens 
Korshær samt Danske Sømands- og Udlandskirker.

www.farupkirke.dk er for alle – men mest for dig/sognet
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STIVANDRING
Omkring 60 Farup-folk havde valgt at cykle/køre til 
Mejlby, hvor flere hidkaldte personer fortalte om stier 
og steder og alle havde lejlighed til at supplere. 

Tak til alle, der var med til at gøre det til en hyggelig og 
fin aften. Særlig tak til Elsebeth Hansen (nu Fanø) og 
Vera Hansen samt Jørgensen og Villy Lønne fra Lokal-
historisk arkiv for deres beretninger. Og til Lis og Jens 
Bo for kaffested og kig inde og ude!

Se evt. kirkens hjemmeside for flere fotos.

Her er de nye konfirmander samlet og friske onsdag mor-
gen. FV Morten, Oliver, Kennet, Sara, Signe, Johanna, 
Christian,Viktor, Christian E, Ralf, Anton, Jonatan og 
Andreas.
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ÅRETS BORGER 2018
Årets borger er en borger eller en gruppe 
af borgere, der har gjort noget særligt for 
Farup. Årets borger bliver indstillet af bor-
gerne i Farup og udråbt i forbindelse med 
landsbyfesten. Titlen som årets borger 
blev indført i 2006.

I år var valget faldet på 
Brian Mikkelsen
De sidste 12 års årets borgere har været:
2017: Ole Rasmussen
2016: Styregruppen for Farup Landsbyfælled
2015:  Villy Lønne
2014: Elin Hjuler
2013: Jytte & Henning Knudsen
 Lisbeth & Dan Schmidt
 Ulla Nielsen og Niels Tobiasen
2012: Henrik Villadsen
2011: Lauge Nielssen
2010: Jesper Tellund
2009: Ruth og Mogens
2008: Gert Vejlgaard
2007 Erling Pedersen
2006 Jytte Knudsen

Allehelgen 
i Farup

Så nærmer vi os igen november, og traditionen tro afholdes der 
Allehelgens arrangement i - og omkring - kirken og kirkehuset

Fredag d. 2. november kl. 19.00 - 21.15
Alt vil foregå som det plejer, til sædvanlige priser, så mød op på parkeringspladsen 

ved kirken kl. 19 og lad os få en (u-)hyggelig aften sammen, unge som ældre!

Skulle nogen have lyst til at bidrage med kage til det fælles kaffebord, 
modtages disse med glæde! Du kan evt. henvende dig til Alma på tlf. 52191758.

Vi håber, at rigtig mange igen i år vil møde frem og holde traditionen i live!

Q-gruppen/ FSBG


