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AKTIVITETSKALENDER
December
Tirsdag d. 4. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Torsdag d. 6. kl. 17.00 Adventsaftensang i kirken
Lørdag d. 8. kl. 10.00 Tante Andante i kirken
Søndag d. 16.  kl. 19.00 Advents-kor-musikaften i kirken
Torsdag d. 20.  kl. 17.00 Adventsaftensang i kirken
Søndag d. 30.  kl. 16.00 Julesalmer i kirken 

Januar
Søndag d. 6.  kl. 15.00 Lutter renæssance koncert i kirken
Tirsdag d. 29. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen 
Tirsdag d. 29.  kl. 19.00 Generalforsamlinger i FSBG og 
  forsamlingshuset i Kirkehuset

Februar
Tirsdag d. 26. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Marts
Torsdag d. 21. kl. 20.00 koordineringsmøde i kirkehuset
Tirsdag d. 26.  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
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Vær velkommen, Farup Fælled...!
Vi er så glade i Styregruppen, over det store 
arbejde, der lægges i huset, Farup Fælled. Der 
spartles og males under styring af Brian, mens 
Mogens holder tømrer-folket i gang, i særde-
leshed ”Onsdagsholdet” og ”Torsdagsholdet”. 
Køkken og grovkøkken tager sin form under 
ledelse af Mona Vejlgård. I skrivende stund er 
ungdomsklubbens rum på første sal og lige-
ledes den store sal ved at være færdige, mht. 
tapetsering og maling. Det er vildt godt – det 
nye hus skal være så velkommen…!

Udenfor er græsset blevet grønt igen på bold-
banen og der er udlagt græsarmering/kørefli-
ser øst for huset. Det er meningen, at der skal 
sås græs mellem græsarmeringen, og græsset 
kan derved slås, som var det en almindelig 
græsplæne. Det bliver lettere at holde end et 
grusareal, der skal rives og luges, og samtidig 
får området et lidt mere rustikt udseende, der 
passer til området mellem huset og Kærbølvej. 
Foran huset skabes et område, der kommer til 
at ligne digeområdet ude i marsken – bl.a. med 
en lille græsvold! Det bliver godt…

Huset har allerede været brugt to gange til stør-
re arrangementer. Landsbyfesten blev afholdt i 
den store sal, hvilket var den første ”trykprøv-
ning” af huset. Det virkede til, at folk følte sig 
hjemme. Fremover bliver der med de mange 
rum mulighed for, at hvis musikken bliver for 
høj, ja så kan man sætte sig ind ved siden af 
og få snakket sammen. 

Ligeledes blev der afholdt loppemarked i no-
vember måned. Der var masser af gode lop-
per og salget gik rigtig, rigtig godt. Stor tak 
til alle dem, der hjalp til, og særligt til de to 
styrmænd, Ruth og Mogens. Det bliver et hus 
med mange muligheder!

Farup Skole er nu snart en saga blot! Midt i no-
vember blev sanering af huset for giftige ma-
linger og andre farlige byggematerialer påbe-
gyndt. Midt i januar forventes dette afsluttet, 
og derefter starter nedrivningen. Hele nedriv-
ningsprojektet står Esbjerg Kommune for. Det 
er aftalt med Esbjerg Kommune, at området 
afleveres som en grusbelagt parkeringsplads. 
Det ser vi frem til.

Reservation af det nye hus er allerede nu mu-
lig. 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 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. 

Med dette lille skriv vil vi fra Styregruppen øn-
ske jer alle en glædelig jul – vi glæder os til at 
indvie huset i 2019. 
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Dagsorden for Farup Forsamlingshus
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskabsberetning ved kasseren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingentets størrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Evt.
 
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

Vel mødt

Generalforsamling 
tirsdag den 29. januar 2019 
kl. 19.00 i Kirkehuset

Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for 
forskellige interessegrupper i Farup sogn

INVITATION
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til

Koordineringsmøde i KIRKEHUSET
TORSDAG D. 21. MARTS 2019 kl. 20.00

• På mødet vil det være muligt at koordinere akti- 
 viteter, således at uheldige kollisioner kan undgås.
• Drøfte nye udviklingsmuligheder.
• Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem.
• Udveksle oplysninger i mellem foreningerne mv.
• Få nye (gerne vilde) ideer og finde ildsjæle (ikke 
 nødvendigvis blandt de tilstedeværende), der vil 
 hjælpe med at udføre dem.
• Andet.

Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle iderige bor-
gere er velkomne.

Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere 
repræsentanter.

Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplys-
ninger gives til Søren, der på bedst mulig måde vil 
forsøge at bringe disse.

Der udsendes referat efterfølgende.

HUSK! Medbring kalender over alle planlagte akti-
viteter.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommenta-
rer kan rettes til Søren Høy Bendixen på 5076 3090 
eller fsbg@farupsogn.dk

LOPPEMARKED
Lørdag d. 3/11 18 afholdt vi årets loppemarked i Farup; og for første gang foregik det i Farup Fælled.
Det var et godt valg, for der var var kommet rigtig mange møbler og andre ”lopper” om til Lene og Lauge. Både den 
store sal, gangene og mødelokalet var fyldt op med lopper.
Heldigvis havde kræmmerne fundet vej til Farup Fælled, og også de lokale folk fra Farup mødte talrigt op. Det var 
dejligt 
Vi fik solgt en del, og vi havde et overskud på mere end 15.000 kr., efter udgifter til annoncer m.m. var betalt. Vi 
vil lægge noget porcelæn og nogle møbler, vi ikke fik solgt på dagen, til salg på nettet. Måske kan det give lidt flere 
penge...
Vi er meget glade og tilfredse med resultatet, og pengene er doneret til Farup Fælled.
Mange tak til alle vores hjælpere; vi håber også, de har hygget sig med loppemarkedet...
Og til sidst en kæmpe tak til Lene og Lauge, der lægger plads til alle lopperne 
Mvh Ruth og Mogens
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

DECEMBER
Søndag d. 2.  1.s.i advent kl. 10.00 
 minikonfirmander afslutning/
 gående nadver 
Torsdag d. 6. adventsaftensang kl.17.00
Lørdag d. 8. Tante Andante – især for op til 
 8-10 år kl. 10.00
Søndag d. 9.  2.s.i advent kl. 10.00
Søndag d. 16.  3.s.i advent kl. 19.00 
 Kor-musik-aften/ kaffe 
Torsdag d. 20. Adventsaftensang kl. 17.00
Søndag d. 23.  Ingen
Juleaften  kl. 15,30
Juledag  kl. 10.00
2. juledag  ingen
Julesøndag d. 30.  Vi synger julesalmer/ kaffe kl. 16.00

JANUAR
Nytårsdag d. 1.  Vi ønsker godt nytår/
 indsamling Bibelselskabet kl. 16.00
Søndag d. 6.  Hellig tre kongers dag kl. 10.00 
 vi synger julen ud
Søndag d. 6. Koncert v. Lutter Renæssance kl. 15.00
Søndag d. 13.  1.s.e.h 3 k – kl.10.00 
Søndag d. 20.  2.s.e.h 3 k – kl. 16.00 
Søndag d.27. Ingen

FEBRUAR
Søndag d. 3.  Kyndelmisse/konfirmander/
 gående nadver kl. 11.00 (NB)
Søndag d.10.  Ingen
Søndag d. 17.  Septuagesima 19.00/kaffe 
Søndag d. 24.  Seksagesima kl. 10.00 
 kort fastelavnsgudstjeneste/
 tøndeslagning på Fælleden

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/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

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 
På sit sidste møde i indeværende kirkeår konstituerede 
menighedsrådet sig, som reglerne siger. Der skete in-
gen ændringer, så sammensætningen og fordelingen af 
poster ser stadig ud som følger: 
Formand Mona Vejlgaard
Farup Sønderby 5, tlf.75424441
Næstformand/kirkeværge Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf.75423008
Sekretær/kontaktperson Alma Clausen
Farup Kirkevej 27, tlf. 75411758
Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf.24604351
Henrik Sørensen
Købmandsvej 2, tlf.75421704

PRÆSTEGÅRDEN RENOVERES 
I 2019
Som det nok er de fleste af sognets borgere bekendt, 
skal vi i løbet af 2019 tage afsked med vores præst 
gennem mere end 30 år, Elin Hjuler. Elin og Leif har 
købt hus i Ribe, og har derfor meddelt, at de ønsker at 
fraflytte Farup Præstegård omkring nytår. 
De bevilgende kirkelige myndigheder er også orien-
teret om fraflytningen, og derfor er der i det netop 
udsendte budget til Menighedsrådet afsat et beløb til 
istandsættelse og renovering af præstegården, hvor 
feltet over hoveddøren er forsynet med årstallet 1712.
En sådan alderstegen bygning, skal naturligvis behand-
les med nænsomhed og omhu, for der en mange in-
stanser der skal høres og udtale sig, inden vi kan sætte 
”pensel til væg, skovl i jord, hamre og save” eller hvad 
der mere skal til.
Derfor har menighedsrådet allerede haft det første 
møde med vores rådgivende arkitektfirma, hvor nogle 
af de forestående udfordringer blev drøftet. Blandt an-
det ønsker menighedsrådet, at opvarmningen af præ-
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andre ”grønne” løsninger.
Der er forestår endnu en række tekniske undersøgelser 
af bygningen, som arkitekten er i gang med at afklare, 
inden et skitseprojekt kan fremsendes til godkendelse. 
Elin fortsætter heldigvis som præst et godt stykke ind 
i det nye år, så derfor vil hun stadig gøre brug af sit 
arbejdsværelse i præstegården. Når projektet tilsiger, 
at arbejdsværelset ikke længere kan anvendes, vil der 
blive etableret et midlertidigt kontor/arbejdsværelse i 
konfirmandstuen, og de aktiviteter der plejer at finde 
sted her, vil flytte til Kirkehuset.
Menighedsrådet ser frem til en spændende periode, og 
håber, at vi kan tilbyde Elins efterfølger bo- og ar-
bejdsforhold, som gør det attraktivt at være sognepræst 
netop her i vores sogn. 

JUL FOR SMÅ BEN
Fredag d. 7. dec. kl.10.00 mødes dagplejere og børn i 
kirken til julesang. Bedsteforældre og andre med lyst til 
at være med, er meget velkomne. 

BESØG AF TANTE ANDANTE
Den anden lørdag i december får vi besøg af Tante 
Andante og en af hendes venner, som vil fortælle en 
julefortælling, for især børn op til 8-10 år 
En involverende musisk sprællevende fortælling, hvor 
alle inviteres til at synge med på sange og salmer, - klæ-
des ud, lege med og deltager i den allerførste jul.
Tante Andante er Halfdan Rasmussens digt – men også 
en dame som kommer fra Lemvig hvor hun har sit sjo-
ve og hyggelige Tante Andante Hus der er et musisk 
legehus under KFUM og KFUK. Her kan man komme 
og lege, synge, spille musik og lave sjove kreative akti-
viteter både ude og inde. Tante Andante og hendes ven-
ner kommer også ud af huset og besøger børnehaver, 
vuggestuer, kirker, skoler og foreninger med sang, leg 
og fortælling. 

I december kommer de altså til Farup, lørdag d. 8. dec. 
Det er kl. 10.00. Og børnene må gerne tage ældre sø-
skende med, bedsteforældre og andre interesserede. 

TIRSDAGSKLUB
Tirsdagsklubben inviterer til før-julestemning tirsdag 
d. 4. dec. 
Ivan Jørgensen har en lille musik-quizz klar, og vi 
skal naturligvis høre en julefortælling, såvel som synge 
og nyde julebag. Og igen gælder det, at ligger en og 
anden inde med en sød, sjov eller tankevækkende lille 
fortælling fra deres barndoms jul, så vil den være vel-
kommen i Tirsdagsklubbens forum. 
Tirsdag d. 4. dec. kl. 14,30 i konfirmandstuen. 
Og første tirsdag i det nye år, d. 29. kl. 14,30, får vi 
besøg af Roll Præstegaard fra Vilslev, som fortæller 
og læser Jens Mikkelsens tekster om Jeppe på Bjerget 
og hyrdedrengenes liv i Vilslev Enge. Vi skal desuden 
synge Jeppe Åkjærs og Jens Rosendals sange om marsk 
og hyrdeliv. 

ADVENTSAFTENSANG
Torsdagene d. 6. og 20. dec. kl. 17.00 er der en halv 
time med læsninger, adventssalmer og musik i kirken. 
Adventsaftensangen er tænkt som en lejlighed til at 
sætte tempoet ned midt i julemånedens traditionelt 
travle stemning….

ADVENTSKOR/MUSIKAFTEN
Når M&M kommer på gaden, er vi i fuld gang med 
at øve op til december måneds kor-musikaften med 
lokale kræfter. Maja Haue Morthorst sidder igen ved 
pianoet,og der er stadigvæk mulighed for at hænge på, 
med lidt ”privatundervisning” går det nok  
Vi mødes i konfirmandstuen onsdagene d. 28. nov. 
samt 5. dec. kl. 19-21.
Søndag d. 16. dec. kl. 19.00 kulminerer vore anstren-
gelser i aftenens musikgudstjeneste, hvor børn og unge 
bærer lys, og der naturligvis også skal synges fælles 
advents – og julesalmer og sange. Efter en times tid 
i kirken byder menighedsrådet på kaffe i Kirkehuset
På musiksiden får Maja forstærkning af Benjamin Kir-
keterp på bas samt Mikkel Möglich på trommer.
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VI SYNGER JULESALMER
Søndag mellem jul og nytår, julesøndag, d. 30. dec. 
kl. 16.00 er der lejlighed til at synge nogle af de jule-
salmer, vi ikke har været omkring i løbet af advents- og 
juledagene eller som vi bare har lyst til at synge endnu 
engang. Så mød op og lad os hjælpe hinanden med at 
synge os gennem nogle af de mange salmer, der handler 
om julen.
Der vil være en kop kaffe i kirken efter sangtimen.

LUTTER RENÆSSANCE
Hedder et ensemble, som vi er så heldige at få lejlighed 
til at møde i Farup kirke i begyndelsen af det nye år, 
hellig tre kongers dag d. 6. jan. 
Lutter Renæssance blev dannet i 2017 og består af lo-
kale, erfarne amatørmusikere. De fire sangere er kirke-
sangere i Ribe Domkirke, bl.a. Pia Hansen og Anne 
Nielsen, som har været hidkaldt ved enkelte lejligheder. 
Desuden Dan Møller og Hans Thorslund Andersen. De 
seks instrumentalister er fra Ribe og nærliggende 
byer. De har specialiseret sig i tidlig musik på tidlige 
instrumenter - blokfløjte, basun, gambe og dulcian. 
De er flg: Lene Unnerup, Patience Balslev, Inger Stef-
fensen, Morten Piil, Marta Molinger og Ingrid Garnæs. 
Lutter Renæssance har bl.a. spillet i Ribe Domkirke og 
deltaget i fejringen af ”Luther 1517”

Ensemblet fortæller: Renæssancemusikperioden i Eu-
ropa spænder fra 1400-tallet til midten af 1600-tallet. 
Musikkens karakter varierer, afhængigt af hvilket land 
det blev skrevet i. Nogle af kompositionerne blev skre-
vet til hjemmet og nogle til katedralen!
Med temaet Jul: I kirkekalenderen er Adventstiden en 
tid for barmhjertighed og julen handler om barnets 
fødsel. Emner som det nye år, lysets genkomst og fej-
ringen af Helligtrekonger hører også med.
De glæder sig til at spille i Farup Kirke, søndag d. 6. 
januar 2019, kl. 15.00.

SANG I KIRKEHUSET
Vi fortsætter i foråret med fællessang i Kirkehuset en 
onsdag hver måned.
Konceptet lyder på sang fra Højskolesangbogen, kl. 19 
– 20,30 med en kort kaffepause undervejs (til medbragt 
kaffe !).
Næste gang er onsdag d. 9. jan, hvor Lene Jacobsen og 
Helene Bendixen, Præstegårdstoften, er sangværter. 
Maja H. Morthorst sidder ved klaveret. 
For alle med lyst på sang.. 

 
PÅ VEJ MOD JUL…… 
Jeg elsker/det hele/kalenderlys/gran/glimmer/klejner/
Selv engle/elsker jeg/men jeg tror ikke på/den med 
Guds søn..Sådan udtrykker en digter sin bekendelse 
(Marianne Koluda: Blandt rodløse”) 
Det er ærlig snak – måske er der endda flere end som 
så, der sidder og tænker det samme. De fleste af os el-
sker julen, med alt hvad den indebærer af forberedelser 
– gaver – juletræ og lys – og familien samlet – den gode 
mad. Det kan nok være pebernødderne objektivt be-
tragtet ikke smager af så meget – men det er mormors 
pebernødder, så den diskussion kan hurtigt lukkes. Og 
sådan er det med så meget – risalamanden skal være 
som den var da vi var børn – og det er ikke ligegyldigt, 
om der serveres jordbær – eller kirsebærsauce til,Vi er 
mange, der elsker det hele – salmerne og juleevangeliet 
om barnet, der blev født i Betlehem er lige så uund-
værlige som juletræet og gaverne derunder. ”Men jeg 
tror ikke på den med Guds søn..” Måske det er ment 
som en protest. Måske der ligger en længsel i ordene – 
en længsel efter noget, som var engang - før hun blev 
voksen og vidende – og ikke længere bare kan tro på 
hvad som helst. 
Som en mand jeg engang læste om. Han spurgte: Hvor-
når har kirken egentlig fundet på at blande alt det der 
med Jesus ind i julen? Hvad skal han til for”.
 
Nu lever vi lykkeligvis i et frit land. Hvor vi må tro på 
hvad som helst og holde jul, som vi hver især lyster. 
I kirken må vi nødvendigvis blande Jesus ind i julen. 
Og så er det sådan, når vi kommer til kirken, at det vi 
samles om ikke er os selv. Men vi samles om et budskab 
om dengang, da glæden blev født (Johs. Møllehave). 
Vi samles om ”den store glæde, der skal være for hele 
folket,” som englene sang til hyrderne. 
 
Men er juleglæden ikke bare noget opreklameret noget! 
Det kan man godt tænke ved at se på verden derude 
– og undertiden vores egen lille. Vi lever i usikre tider, 
med klimaforandringer, terrorhandlinger og flygtninge 
for bare at nævne lidt af alt det, der så nemt som in-
genting kan minimere ens juleglæde. Hvad stiller man 
op? Kan man stille noget op? Anders Ladekarl, general-
sekretæren i Røde kors, blev engang spurgt om netop 
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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. 

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 vel-
kommen til at skrive kommentarer eller 
lave nye opslag. Vi har lavet den, så vi let-
tere kan holde kontakt med alle i sognet, 
så derfor er du også velkommen til at in-
vitere dine Farup-Facebook-Venner.

Med venlig hilsen 
Søren Høy Bendixen

det. Og han svarede: ”Vi kan være mennesker. Vi kan 
være medmennesker.”
Det er da tydelig og håbefuld tale. Vi kan være men-
nesker. Anstændige mennesker. Medmennesker. 
 
Det er præcis, hvad Gud i himlen valgte at blive julenat. 
Gud valgte at blive menneske, vores medmenneske. 
Tiden dengang var ikke mindre besværlig end i dag, og 
livet og fremtiden ikke mindre truet. Der var også krig 
på den tid, terror, flygtninge og magtgale mennesker. 
Gæstfriheden var nået til bristepunktet og dørene luk-
ket, så børn måtte fødes i en stald. 
 
Og så er det, at glæden bliver født. Ikke som en abstrakt 
tanke, men i skikkelse af Guds egen søn, Jesus, der bli-
ver født i Betlehem. Gud satte et barn ind i en verden, 
det ikke er at sætte børn i. Gud blæser på fornuften og 
alle dystre fremtidsudsigter og sætter et nyt barn, et nyt 
håb ind i verden. 
 
Sådan er julens glæde en glæde på trods. Et håbstegn 
om en virkelighed større end os. Om en menneskelig-
hed, der tager alvorlig, hvad det vil sige at være men-
neske og medmenneske. 
Det lyder til os alle, budskabet. Det lyder til de glade 

men især til dem, for hvem ”julesorgen” ikke er et 
tomt ord. 
 
”Hvad er det, der gør jul til noget særligt?” sådan spør-
ges der i en dejlig sang, som kom for nogle år siden. ”Er 
julen bare læssevis af gaver og neonlys og overfyldte 
maver? Er stjernen bare pynt som træets kerter og har 
du flettet ægte julehjerter?”
”Nej, julestjernen lyser, når jeg ser det barn i krybben 
er så meget mer.”
Når jeg ser, at det barn er Guds kærlighedserklæring 
til os og vores jord. 
Når jeg ser, at i det barn har Gud gjort sig til eet med 
os, der hvor vi hver især er i livet og med hinanden.
Når jeg ser, at i det barn har Gud taget på os vores sår-
barhed, vores skyld og vore dumheder, vores forfænge-
lighed og hvad det ellers er, der kan plage os gennem 
år og dage og skille os fra Guds glæde. 
I det barn har Gud tilsagt os en ny begyndelse - nye mu-
ligheder – nyt håb og den glæde, som aldrig kan mistes. 
Det forunderlige budskab har lydt gennem århundre-
der. Nu lyder det til os: Det er jul. 
Jo, vel er vi nødt til at blande Jesus ind i julen! 
 
Elin Hjuler 
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Så skulle den sidste aktivitet fra Farup Skole være lukket ned - nemlig Lokalarkivet, der nu er kørt i vinter-
vente-flytte-hi. Samtidig er det gamle scenetæppe fra forsamlingshuset blevet pillet ned og lagt i depot, til 
der melder sig et nyt ophængningssted.
Vi glæder os til at flytte ind i helt nye og fine faciliteter i det nye Farup Fælled.

Hilsen Lokalarkivet

Lokalarkivet flytter
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Ungdomsklubbens allehelgensaften Kirkelunden

Klubben har igen i år været så heldig at hjælpe til ved det årlige 
Allehelgen-arrangement. 
Vi i klubben har i mange år stået for en skræmmende tur i Kirkelun-
den. I år var kirkelunden oplyst af knæklys og fyldt med skrig.
Klub-ungerne glæder sig altid meget, og det er dejligt, når det lykkes 
at skræmme de deltagende. 
I år var der også 5 spørgsmål omhandlende allehelgensaften og hal-
loween. Alle tre hold, som var af sted gennem Kirkelunden, klarede 
det super godt med kun et forkert svar til hvert af holdene, så ingen 
tabere her. 

Vi i ungdomsklubben ser frem til næste års gys og skrig.
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FUK - Farup Ungdoms Klub - havde i weekenden d. 22. og 
23. september opstartstur, for at markerer at et nye klubår er 
skudt i gang. I år gik turen til Oksbøl, hvor vi besøgte Jungle 
Fun, som er en kæmpe indendørs klatrepark, hvor vi gav den 
gas i nogle timer. Der var ialt 6 forskellige klatrebaner med 
forskellig sværhedsgrad. Det var virkelig sjovt, og fedt at se 
hvordan de nyeste klubmedlemmer voksede med opgaven, 
og blev mere og mere modige. Efter turen til Jungle Fun stod 
den på hygge, aftensmad og overnatning i Logitrans Hallen. 
Der var gang i hallen og gang i brætspillene, og køkkenet 
blev styret med hård hånd af Rene og Jens fra bestyrelsen. 
Menuen stod på cheeseburger 
og pommes - og alt den salat 
man havde lyst til at sætte 
til livs.

Vi glæder os til et nyt, fedt og
spændende klubår.

På bestyrelsens vegne
Jens Nielsen
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Udveksling i Finland 
Så er jeg igen fløjet ud af lille Danmark og denne gang 
er turen gået til Finland, til byen Rovaniemi. Jeg er på 
udveksling her, med sygeplejerskestudiet og skal være i 
praktik heroppe i otte uger. Jeg skal være fire uger på en 
neurologisk afdeling og fire uger på et sundhedscenter. 
Jeg har allerede oplevet flere forskelligheder fra det 
danske og finske sundhedsvæsen og noget af det første 
jeg lagde mærke til var, at der helt klart bliver brugt flere 
ressourcer på deres sundhedsvæsen. Det kan jeg blandt 
andet se ved at normeringen på afdelingerne er bedre, 
derudover er der heller ikke sparet på service personale, 
hvilket vil sige, at det her ikke er sygeplejerskerne som 
reder sengene, sørger for maden eller rydder op i 
skyllerummene. Det er noget jeg har lagt mærke til, da 
det ofte er en opgave som jeg som studerende ofte er 
blevet sat til. 

Finland er et meget smukt og anderledes land og at jeg 
kom hertil, var lidt af en tilfældighed. Jeg havde nemlig 
søgt om at komme til det varme Spanien, men da det 
ikke lykkes, så blev jeg spurgt, om ikke jeg ville til det 
kolde nord og det kunne jeg slet ikke sige nej til. For 
hvornår rejser man lige til Finland? Finland er utrolig 
smuk med de mange søer, store skove og utrolig fine 
træhuse. Jeg har indtil videre set et lille nordlys, men de 
store har jeg stadig til gode, ligesom det kolde vejr og 
sneen. 

Finland har en masse at byde på og jeg glæder mig til at 
opleve det, det næste måned, inden jeg kommer hjem 
til jul. 

Varme rejsehilsner fra 
Emma Plougmann Vejlgaard


