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AKTIVITETSKALENDER
Marts
Søndag d. 31. kl 09.30 Affaldsindsamling fra Farup Fælled

April
Torsdag d. 11. kl. 19.30 Farup Fælled inviterer frivillige til 
  vedligehold m.m. af huset
Torsdag d. 25. kl. 19.00 Årsmøde i Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Fredag d. 26. kl. 17.30 Running Dinner
Tirsdag d. 30. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen 

Maj
Torsdag d. 16. kl.19.30 Ribe koret i kirken/ kaffe og varme hveder

Juni
Søndag d. 16. kl. 14.30–16.30 Musik-cafe i Kirkehusets have

Uge 33: Landsbyfest

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 i Farup Fælled.
l	 Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.30-16.00.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

INDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Ved sogneindsamlingen søndag d. 10. marts (samt indsam-
lingen i kirken) til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, indkom 
der i alt 3414 kr. Tak for det!. Tak til indsamlere og givere!
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De første fester er holdt med stor succes, og ungdoms-
klubben er flyttet ind.  
Der er gjort et meget stort stykke arbejde for at få vores 
fælles hus færdigt, og det er blevet SÅ godt.   
Huset skal bruges til mange forskellige aktiviteter, der er 
både fester, gymnastik, ungdomsklub og forhåbentlig også 
mange andre aktiviteter.  
Når så mange forskellige skal bruge det samme hus er det 
vigtigt, at alle er opmærksomme på, hvordan huset efter-
lades, så det altid er et indbydende hus at komme ind i.  
Vi har samtidig brug for at alle hjælper hinanden med at 
holde rengøringsomkostningerne nede.  
Det kan DU gøre ved: 
• har du beskidte sko, så sæt dem i indgangen. 
• salen skal altid tørres af med en moppe efter brug 
• brug kun bløde bolde i salen, så væggene forbliver fine.  
Efterlad altid Farup Fælled, som du selv gerne vil modtage 
det - SÅ GRIB EN KOST HVIS DET TRÆNGER  
Vi har til en start købt os til rengøring ved et professionelt 
firma i forbindelse med udlejninger af salen - er der en el-
ler flere fra byen der vil byde ind på opgaven istedet, så er 
man velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Dette 
er selvfølgelig en betalt opgave.  
Den daglige rengøring og rengøring af omklædningsrum, 
depotrum, gangarealer m.m. skal vi selv sørge for. Derfor 
håber vi på at vi også kan få et ”onsdags”-damehold op at 
stå samt evt. frivillige, der vil hjælpe med dette. Henvend 
jer gerne til bestyrelsen (Jette 30635544), så vi kan få det sat 
lidt i system og fordelt opgaverne. Jo flere vi er des bedre.    
Du kan også møde op: Torsdag d. 11. april kl. 19.30 i Fa-
rup Fælled, hvor vi gerne vil invitere alle frivillige, der øn-
sker at bidrage til vedligehold m.m. af husets funktioner. 
Her vil vi diskutere opgaver samt koordinering af disse. 
Forslag til opgaver eller løsninger er også meget velkomne.   
Til slut mangler vi kun at takke alle de frivillige, der har 
gjort et KÆMPE stykke arbejde i Farup Fælled. Det vil vi 
selvfølgelig også gøre med et brag af en indvielse. Da vi her 
på kanten til deadline til Marsk og Muld stadig arbejder 
på højtryk for at få huset færdigt, vil datoen for dette blive 
meldt ud på facebook.   

Bestyrelsen Farup Fælled 
(Ole Rasmussen, Palle Tækker, Dan Schmidt, 

Ragna Weidinger, Jette Tobiasen og Dorte Pedersen)

Farup Fælled er nu færdig og taget i brug
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Herunder vil vi gerne orientere jer om økonomien i Farup Fælled. Både i forhold til byggeriet og i forhold til forventnin-
gerne for 2019. Oprindelig er der budgetteret med et byggeri til 5.492.000 kr.

I forhold til budgettet for byggeriet så mangler vi stadig at få regninger for ca. 310.000 kr.

Hvad har vi til rådighed. Fondsmidler er penge, vi har lovning på, men som endnu ikke er sendt til os:

Indestående i Frøs, pr. 10/3-19   17.000 kr
Fondsmidler   155.000 kr
DGI. (Indsamlingspenge)   22.000 kr
I alt   194.000 kr

Derudover har vi tilsagn fra Frøs Sparekasse om lån på 250.000 kr. Disse penge dækker de godt 115.000 kr, der skal bru-
ges til at betale de sidste regninger, og så er der endda noget driftskredit. Dette tilsagn fra Frøs var allerede indberegnet 
i vores budget fra starten af byggeriet. Dermed ser det ud til, at økonomien i byggefasen er gået helt som forventet. Det 
er rigtig fint.

Budget for 2019. Driftsbudgettet er det samme som er brugt ved borgermødet 20/4-17.

Indtægter:
Udlejning fester, fødselsdage, etc.:    
Fester 20 x 2.500,- = 50.000,-
Børnefødselsdag 10 x 500,- =  5.000,-
Andre  10 x 1.000,- = 10.000,-
Lejeindtægt folkeoplysende foreninger   62.578,-
Indtægter, totalt:   127.578,-

Udgifter:
Varme, el, vand   35.000,- 
Forsikringer   20.000,-
Telefon, internet   6.000,-
Rengøring   15.000,-
Vedligehold, ordinær   20.000,-
Udgifter, total:   96.000,-

Balance i driftsbudget
Indtægt   127.578,-
Udgifter   96.000,-

Overskud   31.578,-

Som det ser ud, så er der overskud for budgettet 2019. Det er udarbejdet ud fra bestyrelsens bedste bud. Det er et forsigtigt 
budget. Der er allerede 11 udlejninger sat på programmet.

Reservation af det nye hus er allerede nu mulig. Huset har 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. 

Mange hilsner fra Styregruppen 

Farup Fælled - økonomi!
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”Søskendeweekend” 
i Farup ungdomsklub. 

Weekenden d. 2-3 februar afholdt Farup Ungdoms-
klub søskendeweekend. 

Her fik klubbens medlemmer mulighed for at in-
vitere deres søskende med, både ældre og yngre 
søskende. 

Vi startede weekenden med kaffe og kage sammen 
med forældrene, og vi dystede i høvdingebold, hvor 
klubbens medlemmer desværre måtte se sig slået af 
deres forældre. 

Aftenen gik med aktiviteter i hallen, pizza-spisning 
og film-hygge. Især de små søskende benyttede sig 
af klubbens slikbod. 

Weekenden afsluttede vi søndag morgen med hjem-
mebagte boller lavet af klubbens egne medlemmer. 

Mvh Farup Ungdomsklub/Katrine Vase :)

Landsbyfest 2019
Har du allerede nu sat kryds i kalenderen 
til weekenden i uge 33, hvor vi afholder 
landsbyfest i området omkring Farup Fælled? 
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 Farup Fælled – det kunne være 
fedt 

Vi er ved at sammensætte et godt program 
til i år, så har du et godt forslag, eller vil du 
give en hånd med ved planlægningen eller 
hjælpe til med en aktivitet, så kontakt mig på 
20261689 eller fsbg@farupsogn.dk.

På vegne af Farup Landsbyfestudvalg
Søren Høy Bendixen

Gymnastikopvisning 2019
Det var dejligt at se så mange til vores lokale gymnastikopvisning fredag 
den 8. marts i Logitrans-hallen. Jeg vil gerne starte med at takke alle 
trænerne, Kathrine, Pernille, Ida, Thomas, Mie, Tue, Frederik, Rikke og 
Lene, for den indsats, I gør for gymnastikken i Farup. Det er ikke kun 
den time, I bruger på at gennemføre en gymnastiktræning, men der 
ligger også planlægning bag det for at gøre det sjovt og udfordrende 
for jeres deltagere.

Jeg sætter også stor pris på Logitrans ved Dorte for igen i år at lægge 
gulv til opvisningen, og særligt også i år, hvor vi har afholdt samtlige 
træninger her på jeres virksomhed, efter gymnastiksalen på skolen luk-
kede, og inden Farup Fælled står klar.

Det er dejligt at være formand for en gymnastikforening, hvor vi ser 
vigtigheden i det nære fællesskab og glæden ved at lave gymnastik. 
Ser glæden ved at børn, unge og voksne uge efter uge troligt kom-
mer til gymnastiktræning en times tid, og glæden ved, at I forældre 
tilmelder jeres børn til gymnastik her i Farup, så vi kan lave sådan en 
herlig opvisning, som vi så til gymnastikopvisningen. Det giver et godt 
fællesskab i vores lille landsby, og det er vigtigt. Fællesskabet ses også 
ved, at holdene laver ekstratræninger på op til tre timer, nogle laver 
træningsweekend med overnatning, og vores CrossFit hold samles til 
arbejdsdage af Farup Fælled, så vi kan få et flot sted at være til næste 
sæson. Tak til alle de frivillige, som har givet en hånd med at få gym-
nastikopvisningen til at blive en god og oplevelsesrig aften.

Jytte Knudsen
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Medlemskab af F.S.B.G. 
For at være medlem af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening er 
der flere måder at betale kontingent på. Man han enten gå på hjemme-
siden, www.farupsogn.dk, klikke i højre side på Tilmelding & betaling og herefter vælge ”Kontingent til Farup 
Sogns borger- og Gymnastikforening 2019” og betale med Dankort. Hvis man gerne vil betale på andre måder, så 
kan man tage kontakt til mig på 20261689 eller mail på fsbg@farupsogn.dk.

I 2019 bestemte generalforsamlingen, at kontingentet skulle være uændret 100 kr. pr. person i husstanden over 
18 år, som ønsker at være medlem. Ud af de 100,- kr. går 30 kr. til dette fantastiske blad, som jo skal redigeres, 
trykkes og udbringes.

Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk eller følge 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-Facebook-Venner.

Med venlig hilsen 
Søren Høy Bendixen

Affaldsindsamling 2019
”Operation Ren Marsk”

Søndag den 31. marts afholdes der affaldsindsam-
ling i Farup og omegn. På denne dag afholder Dan-
marks Naturfredningsforening en landsdækkende 
affaldsindsamling. Lignende arrangementer er blevet 
afholdt siden 2010, hvorfor det med rette kan kaldes 
en tradition. Det er svært at finde grunde til ikke 
at møde op!!!
Mød op kl. 09.30, og deltag i et godt arrangement, 
hvor den står på frisk luft ad libitum, og hvor du kan 
blive opdateret på den seneste sladder.
Arrangementet starter kl. 09.30 med formiddags-
rundstykker, og en lille en, hvis man er til det. Her-
efter bliver ruterne fordelt, og der vandres ud i natu-
ren i og omkring Farup. Du må gerne medbringe en 
trækvogn, handsker, refleksvest eller hvad du finder 
nyttigt. Ca. kl 12.00 er alle returneret til fælleden, 
hvor det indsamlede affald samles på en trailer, så vi 
kan komme af med det igen. Herefter er Farup Jagt-
forening sponsor på en pøls’ med brød.
I år skal der tælles dåser, dåser med pant og skodder.

Mødested: Farup Fælled
Arrangør: Jens Nielsen

Søren Høy Bendixen
Formand FSBG

Så er der masser af musik i Farup
Søndag d. 16/6 kl. 14.30 - 16.30 kommer duoen 
"Viser Wældig" ("Vi er så vældig") til Farup og un-
derholder os i Kirkehusets have!

Duoen består af Niels Jørgen Hvidbjerg på gui-
tar og sang og Ina Hansen på violin og sang. 
Niels Jørgen Hvidbjerg er bosiddende i Hunderup, 
men for ca. 30 år siden boede han i Farup. Ina Han-
sen er bosiddende i Vejle. 

Viser Wældig er en duo med meget blandet reper-
toire. De synger mange af de forholdsvis gamle vi-
ser som f. eks. "Lille frøken Himmelblå" og "Den 
gamle Skærslippers forårssang". Er også leverings-
dygtige i nyere sange bl.a. "Kald det kærlighed" 
og Beatles’ "When I'm 64". Spiller og synger også 
sange af bl.a. Benny Andersen/Poul Dissing og Kai 
Normann Andersen.

Konceptet til musik - cafe'en er det samme som 
tidligere år: Et par fællessange- "Sønderjysk kaffe-
bord"- underholdning.

Arrangementet foregår i Kirkehusets have, hvis vej-
ret er godt - ellers indendørs i Kirkehuset!

Hele herligheden incl. dejlig, frisk landluft: 100 kr 
for voksne og børn under 12 år gratis! 

Øl og vand kan købes!

Hiv naboer- venner og andet godtfolk med til den-
ne festlige eftermiddag! Vi vil så gerne have, der 
kommer mange!

Vel mødt!

Mange hilsner
Q- gruppen v. FSBG

Kontingent til 
Farup Forsamlingshus 
Har du husket at betale dit 
kontingent for 2019? 
Det kan gøres via en overførsel til Jyske Bank 
reg.nr 5093 og kontonr. 1240290 
Kontingentet er 200 kr. pr husstand.
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

MARTS
Søndag d. 31. midfaste kl. 10.00 (sommertid )

APRIL
Søndag d. 7.  Mariæ Bebudelsesdag kl. 10.00
Søndag d. 14. Palmesøndag kl. 10.00
Skærtorsdag d. 18. kl. 11.00 påskefrokost efter
 gudstjenesten
Langfredag d. 19. kl. 10.00 liturgisk
Påskedag d. 21. kl. 10.00 det lokale ”påskekor ”
 medvirker/kaffe/ indsamling
 KFUM&K
2.påskedag d. 22. ingen 
Søndag d. 28.  ingen 

MAJ
Søndag d. 5. 2.s.e.påske kl. 19.00/ 
 Menighedsmøde 
Lørdag d. 11. kl. 10.30 Guldkonfirmander, 
 kort gudstjeneste 
Søndag d. 12. 3.s.e.påske kl. 10.00 
 KONFIRMATION
St. Bededagsaften d. 16. kl. 19.30 Ribekoret synger/
 kaffe og varme hveder i Kirkehuset
St. Bededag d. 17. ingen
Søndag d.19. ingen
Søndag d. 26. 5.s.e.påske kl. 10.00
Kr. Himmelfartsdag d. 30. kl.11.00

JUNI
Søndag d.2. 6.s.e.påske kl. 10.00
Pinsedag d. 9. kl. 9.00 morgenkaffe
 kl. 10.00 gudstjeneste 
2. pinsedag ingen i Farup, men i Klostergår-
 den, Ribe kl. 14.00

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. 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 syge-
hus og naturligvis, hvis nogen ønsker at holde nad-
ver. Selv om jeg er flyttet, har jeg stadig kontor i 
Præstegården og kan træffes efter aftale. 
Elin Hjuler tlf. 75421612/ehs@km.dk

FERIE 
Jeg holder ferie i uge 17, fra d. 22. – 28.4. Der kan i 
ugens løb rettes henvendelse til sognepræst Kevin O. 
Asmussen, Ribe, tlf. 40352815 / lørdag d. 27. til Simon 
T. Stubkjær, Ribe. Tlf. 24236090

BABYSALMESANG
Forårets sidste hold er i skrivende stund i gang og slut-
ter onsdag d. 10.4. 
Evt. info hos Elin Hjuler

PÅSKEKOR
Vi satser på igen i år at kunne samle et lille lokalt på-
skekor. 
Vi mødes blot to gange for at synge op til påskedags-
gudstjenesten søndag d. 21. april kl. 10.00.
Øvetider i konfirmandstuen: onsdag d. 10. april kl. 
17.00 – 18.00 - mandag d. 15. april kl. 19.00 – 20.30.
Påskedag mødes vi med vores organist Camilla kl. 9.00. 
Derefter er der rundstykker og kaffe inden gudstjeneste 
kl. 10.00.
Interesserede er velkomne til at kontakte mig. 

PÅSKEN I FARUP
Efter gudstjenesten SKÆRTORSDAG d. 18.april kl. 
11.00 inviterer menighedsrådet på påskefrokost. Det 
foregår i Kirkehuset. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Alle er velkomne til et par hyggelige timer.
LANGFREDAGs gudstjeneste er liturgisk, dvs. der 
veksles mellem musik/ salmer og læsninger. 
PÅSKEDAG kl. 10.00 synger vi de store påskesalmer. 
Jeg satser på, at vi igen kan stille et lokalt påskekor på 
benene, som vil medvirke og synge undervejs
Efter gudstjenesten er der stående kaffe.
Og så er der indsamling påskedag til fordel for 
KFUM&K

2. PÅSKEDAG holdes der en udendørsgudstjeneste i 
Klostergården ved Sct. Catharinæ kirke. Kirkens tre 
præster medvirker; Simon T. Stubkjær, Kevin O. As-
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vi kan nyde de smukke buegange og gården ved det 
tidligere kloster. Tag kaffekurven med til en kop kaffe 
efterfølgende. Medbring evt. klapstol

RIBE KORET – og VARME HVEDER 
St. Bededagsaften, torsdag d.16. maj, får vi besøg af 
Ribe-koret under ledelse af Cathrine Støving Preussler, 
Esbjerg. Koret er et erfarent blandet kor, som for længst 
har haft 25 års jubilæum. Sangerne kommer fra Ribe og 
omegn, også Farup. Vi glæder os til, at koret vil synge 
for og med os denne forårsaften. Og efterfølgende ser-
verer menighedsrådet kaffe og varme hveder.
Alle er naturligvis velkomne.

HUSK AT SÆTTE FLAGET 
Søndag d. 12. maj, hvor følgende 13 unge mennesker 
holder konfirmationsfest: 
 Ralf Ingolf Jørgen Andersen, Branddamvej 3 
 Oliver Ahrenkiel Christensen, Koldingvej 55 
 Viktor Soele Christensen, Præstegårdstoften, 2
 Christian Damkær Ebbesen, Kærbølvej 4 
 Jonatan Vogt Feddersen, Trojelsvej 39
 Johanna Schmøkel Fischer, Hillerupvej 57
 Christian Johnny Bruhn Hellmann, Varde Hovedvej 16
 Morten Friis Jensen, Hillerup Markvej 21
 Anton Nørby-Lassen, Lundgaardsvej 63
 Kennet Kjærside Pedersen, Tanderupvej 26
 Signe Stenderup Rasmussen, Tanderup Digevej 28
 Sara Godt Schmidt, Lundgaardsvej 31 A
 Andreas Tarp Thomsen, Farup Sønderby 3

Kirkehuset er åbent på konfirmationsdagen fra kl. 9,15 
– 11, med mulighed for at aflevere telegrammer/hilsner

TIRSDAGSKLUBBEN 
I MARTS, TIRSDAG d. 26., får vi igen lejlighed til at 
høre sognepræsten og historiefortælleren Elise Balslev, 
Bramming. Denne gang er det den store tyske forfatter 
Thomas Manns gendigtning af den bibelske fortælling 
om Josef og hans brødre. 
TIRSDAG d. 30.april vil jeg fortælle/ læse op samt lægge 
op til fællessang under temaet: Derfra min verden går! Et 
lille potpourri over personer og steder fra min opvækst. 

Og Tirsdagsklubben er stadig åben for alle interesserede. 
Vi synger, samtaler, hygger og får lidt at tænke på. Kaffen 
koster 10 kr. Ring, hvis der er problemer med kørslen.

PINSESOLEN 
Om vi får pinsesolen at se i år, når pinsetiden kommer, 
kan vi blot håbe på! Men sol eller ej inviterer menig-
hedsrådet til morgenkaffe og rundstykker pinsemorgen 
før gudstjenesten.
Det foregår i Kirkehuset søndag d. 9. juni kl 9.00. Alle 
er velkomne! 

MENIGHEDSMØDE 
Som bekendt kan man ved alle menighedsrådsmøder 
få indblik i rådets arbejde med kirken, aktiviteter, ind-
hold og omgivelser. Men een gang om året skal rådet 
give en samlet orientering om det forløbe år samt frem-
lægge planer og visioner for det kommende.
Det sker søndag d. 5. maj efter gudstjenesten kl. 19.00. 
Og mon ikke der endnu engang bliver serveret LAG-
KAGE!

SOGNEUDFLUGT 
Skal vi naturligvis på igen til sommer. Datoen er fast-
sat til TORSDAG d. 20. juni med afgang fra Farup kl. 
13.00. Programmet ligger stadig i støbeskeen, men sæt 
allerede nu x i kalenderen! 

HVORFOR HEDDER DET SKÆR-
TORSDAG?
…den dag, hvor Jesus spiser det sidste måltid med sine 
disciple, inden han dør på korset langfredag. 
Hvert andet år hører vi slet ikke om det måltid. Det er 
nemlig evangelisten Johannes, der fortæller og ligesom 
tager for givet, at indstiftelsen af nadveren ved vi alt 
om, så det behøver han ikke bruge tid på. Derfor vælger 
han at fortælle om det, der også skete under måltidet, 
nemlig, at Jesus som en anden slave tog fad og vand og 
gav sig til at vaske disciplenes fødder. Peter protesterer 
naturligvis vildt, men Jesus insisterer. (Johannes 13)
Kunstmaleren Thomas Kluge, som er særlig kendt for 
sine portrætter af den kongelige familie og ikke mindst 
dronningen, der, da hun så Kluges maleri første gang, 
udtalte, at han da godt nok havde fået det hele med! 
Dronningen tænkte nok på den nærmest fotografiske 
gengivelse, maleren er kendt for, rynker m.m. 
Denne Thomas Kluge har også malet fodvaskningen 
skærtorsdag aften i form af et alterbillede, der hænger 
i Linå kirke på Silkeborgkanten. Men der, hvor andre 
malere har malet, hvordan Jesus vasker disciplenes fød-
der, mens de alle sidder rundt om bordet, der har Kluge 
malet en enkelt fremstrakt fod. Køn er den ikke! Den 
ligner sådan en almindelig godt, brugt fod, som 2000 
år vist ikke har ændret sønderligt på . Med fremstå-
ende årer rifter her og der. medtaget af støv og snavs .. 
Den ses midt i billedet, løftet oppe af en hånd. Jesu ene 
hånd har taget om hælen .Med den anden hælder han 
vand fra en kande, sorte striber driver ned ad benet. 
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E Men der hvor vandet løber, er huden ren og hvid . For 
skærtorsdag har sit navn efter den fodvask, skær som 
jo betyder ren. Jesus vasker disciplene og os rene, for 
motivet er nutid. Det ser man af den kande, Jesus hæl-
der af. Det er sådan en, der findes i mange hjem i vore 
dage, en klassisk fransk stentøjskande. Kluge har flyttet 
fodvaskningen op i vores tid. Evangeliet er nutid!. Det 
er nu, vi vaskes rene i den nadver, som er som vores 
daglige dåb. En hvidvaskning i ordets bedste forstand .
Det er og bliver forargeligt og ikke spor kønt. Og det er 
sådan han gør, vor herre Jesus Kristus: Han kaster sig 
bogstavelig talt for vore fødder, som tegn på den frelse 
og frisættelse, der ligger i hans død på korset.
Evangelisten Johannes har det med at tolke og tyde mere 
end fortælle og berette. Hvad betyder det, det der sker den 
aften, da Jesus spiste og drak sammen med sine disciple? 
Hvad betyder ordene, der fulgte med brødet og vinen? 
Hvordan skal vi leve nadveren i vores liv, her og nu? 
Johannes lægger særligt vægt på to ting, tænker jeg. 
Jesus vasker disciplenes fødder rene i modsætning til 
en Pilatus, og så mange andre med ham, der tror, vi 
kan vaske smuds og snavs af os ved at vaske hænder 
og bilde os ind, vi dermed kan fraskrive os ansvar i så 
mange af livets sammenhænge. 
Lige netop her lyder der ofte protest imod den kristne 
tro, i al den snak om, at vi skulle være skyldige syndere, 
der har brug for Guds nåde og tilgivelse . En tankegang, 
der aldrig har været særlig populær. 
Og så er det præcis der, vi er med Peter i dag. Peter som 
protesterer vildt og voldsomt over at modtage – over 
at være passiv og skulle hjælpes. Peter, som senere ved 
måltidet lige så påståeligt proklamerer, at om så alle an-
dre svigter, vil han aldrig svigte. Peter som siden vågner 
af sit storhedsvanvid og sin vildfarelse, da hanen galer 
og han tre gange har nægtet at have med den mand fra 
Nazaret at gøre– og han må gå uden for og græde bit-
terligt, som der står. Først der begynder Peter at forstå, 
hvad den fodvask skulle til for. 
Og måske det også først er, når VI står derude, det be-
gynder at dæmre. Når vi erfarer, at det er umuligt som 
menneske andet end at blive indhentet af skyld og svigt. 
At der er skævheder og uformåen, det er umuligt at 

blive kvit. Som én må komme udefra og tage på sig. 
Som kun en kærlighed, så grænseløs, ubegribelig som 
Guds kan rette op på og gøre til intet. 
Noget andet evangelisten Johannes vil sige med sin be-
retning må være, hvordan det, disciplene her oplever, 
gør noget ved deres fællesskab og dermed gør ved et-
hvert fællesskab. Med den fodvask vender Jesus op og 
ned på hierarkiet. Ingen kan længere blamere sig på 
andres vegne. Ingen kan længere finde sig selv for god 
eller bedre, men enhver er forpligtet på sit medmen-
neske, på fællesskabet.
Der er mange aspekter ved nadverens sakramente. Vi 
kan tolke nadveren forskelligt, sådan som det også er 
blevet gjort op gennem kirkens historie. Så var det 
offertanken, der var fremherskende, så boden og til-
givelsen. Det er evangelisten Johannes´ fortjeneste, 
at nadveren også kommer til at handle om den ind-
byrdes kærlighed. Om, hvordan Guds barmhjertighed 
ikke kan holdes inde, men den vil ud. Den vil gøre sig 
gældende i verden, ”Jeg har givet jer et forbillede”, siger 
Jesus. Det er ikke - i hvert fald ikke i min optik – som 
paven i Rom den ene gang om året at hente hjemløse 
ind og vaske deres fødder, skønt jeg medgiver, at det 
også kan have en vis symbol – og signalværdi. 
Men det er snarere det, at vi igen og igen lader os gen-
nemlyse af den kærlighed, hvormed Gud elsker os og 
møder os i sin søn, hans liv og død. Det er at lade billedet 
af ham stå, umuligt at leve op til, men også umuligt ikke 
at blive ramt af for i det mindste at forsøge i det små at 
gå hen og gøre ligeså. Det er at lade billedet af ham stå, 
umuligt at blive kvit også og ikke mindst den dag, jeg 
igen har svigtet og forsømt, da igen at blive mindet om 
den kærlighed, som allerede i dåben, med vand og ord 
og Ånd gjorde mig ren, til liv og salighed engang, det må 
jeg tro. Og her og nu – til et liv i ansvar og kærlighed. 

Det med de forskellige aspekter af nadveren er baggrun-
den for, at vi i menighedsrådet har søgt og fået tilladelse 
til, jævnligt at holde gåede nadver, som det populært 
kaldes. En form for nadver, som nogle oplever mere in-
kluderende og fællesskabsskabende end den traditionelle. 
Vi er forskellige og tiltales forskelligt! 

i vore nye lokaler i Farup Fælled.
Vi er ved at komme i orden efter indflytningen, så det er ikke alt, vi lige ved, 
hvor er placeret.
Kom og mød os. Vi vil gerne vise jer vore nye lokaler.
Hør om, hvor langt Villy Lønne og Ivan Jørgensen er kommet med deres regi-
streringer om alle huse/boliger her i byen op gennem tiderne. 
Der vil blive serveret lidt forfriskninger, så kom endelig forbi.

Hilsen fra Ragna, Ivan, Villy, Jens-Peter, Susanne og Lene

Vort nye tilholdssted

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv indbyder 
til årsmøde den 25. april 2019 kl.  19.00
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Generalforsamling i forsamlingshuset 
tirsdag den 29. januar 2019
Ad 1. Valg af ordstyrer
Ordstyrer: Gert Vejlgaard
Referent: Anne Mette Baun Schmidt

Ad 2. Formandens beretning
- Året 2018 startede med at informere om at forsamlings-
huset skulle lukkes, da Farup Fælled overtager forsam-
lingshusets funktioner. Mange borgere/foreninger m.v. 
har været inde at støtte op om økonomien i forsamlings-
huset - således at økonomien kan hænge sammen i forbin-
delse med lukningen - her iblandt Q- gruppen, Logitrans 
og Farup Ungdomsklub. 
Fællesspisningen har været lukket ned over året, da tilslut-
ningen har været faldende. 
I forbindelse med nedrivningen har der været fokus på at 
ændre grunden til grønt område fremfor skole, klub mv. 
Esbjerg Kommune har bakket op omkring ønsket. 
Running Dinner har været en stor succes. Jydske Vestky-
sten deltog. 
Deltagelse i landsbyfesten med store sponsorater. 
Ekstraordinær generalforsamling i august, hvor lukningen 
af forsamlingshuset blev besluttet. Jyske Bank har været 
samarbejdende omkring at slå ca. 100.000 kr. af gælden. 
Lige nu er Esbjerg Kommune ved at behandle ansøgnin-
gen om tilladelse til at nedrive forsamlingshuset.
 
Spørgsmål til beretningen:
Er der fundet farligt blymaling i forsamlingshuset? Det 
formodes ikke, at der er farligt affald i bygningen, da byg-
geåret ligger indenfor en periode, hvor der ikke blev brugt 
farligt materiale. Keld fra Præstegårdstoften forestår jord-
bundsundersøgelsen.

Formandsberetningen er godkendt. 

Ad 3. Regnskabsberetning ved kasseren
Takket være landsbyforeningens køb af inventar - så ender 
budgettet op med et overskud på kr. 80.000. Alt er lukket 
ned på nær forsikringerne på bygningen.

I forhold til nedrivningen af bygningen - er det stadig 
uvist, om der er penge nok til at dække nedrivningen. 

Jordprøver løber sig op i ca. kr. 3500 plus moms.
Arbejdsskadeforsikring ved nedrivning løber sig op i ca. 
5000 kr.
Preben er ved at undersøge, hvad det koster at komme af 
med affaldet fra bygningen.

Endnu et Running Dinner i 2019 skal være med til at 
hente penge hjem til udgifterne vedr. Nedrivningen.

Der er lagt en buffer ind på kr. 10.000. Jeanette tror, at det 
ender med et 0 -, såfremt Jyske Bank vil dække omkring 
130.000 kr.

Inventar og byggemateriale kan købes ved henvendelse til 
bestyrelsen.

Regnskabet for 2018 godkendes af generalforsamlingen.

Ad 4. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag til behandling.

Ad 5. Fastsættelse af kontingentets størrelse
Kontingentet fastsættes til kr. 200 pr. husstand i 2019.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen fortsætter uændret.

Ad 7. Valg af suppleant
Suppleanten fortsætter uændret.

Ad 8. Valg af revisor
Revisoren fortsætter uændret.

Ad 9. Evt. 
Der efterlyses folk med ekspertise i forhold til nedrivnin-
gen, da bestyrelsen ikke har den store ekspertise i denne 
henseende. Senere efterlyses der folk, der kan hjælpe med 
nedrivningen.
Der spørges om, der kan laves en affaldssorteringsgruppe? 
I første omgang undersøger Hans, hvordan vilkårene er 
for at aflevere forsamlingshuset på genbrugspladsen samt 
indhenter priser for affaldscontainere fra Leth.

Konstituering af bestyrelsen i Farup Forsamlingshus 
 
Formand
Jeanette Grøndahl Andersen, Præstegårdstoften 1, 
tlf. 24 88 42 81 
Mail: jgrondahlandersen@gmail.com
 
Næstformand
Preben Sjælland, Farup Kirkevej 35, tlf. 21 99 96 30
Mail: mpsj@outlook.dk
 
Sekretær 
Thomas Tranberg, Farup Kirkevej 40, tlf. 22 11 19 65 
Mail: lillenielsen4@gmail.com
 
Kasserer
Lisbeth Schmidt, Havevej 5, tlf. 30 52 98 55
Mail: bertie@mail.dk
 
Menig
Sussi Knudsen, Krovej 5, tlf. 28 71 54 24
Mail: sussidilaniknudsen@gmail.com
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Ad 1. Valg af dirigent
Dirigent: Gert Vejlgaard
Referent: Anne Mette Baun Schmidt

Ad 2. Formandens beretning
Det er nu 6. gang, jeg skriver en formandsberetning for 
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, og jeg ser 
endnu en gang tilbage på et fantastisk foreningsår. Skulle 
jeg sætte fingeren på noget, så kunne jeg dog godt tænke 
mig, at nogle flere meldte sig ind i foreningen. Vi var ved 
årsskiftet 2018 572 borgere over 20 år i sognet, og kun ca. 
en 1/5-del er medlem af FSBG.

110 betalende medlemmer over 18 år, samt de unge under 
18 år, som deltager i vores arrangementer. Det er en lille 
tilbagegang fra 2017, hvor vi var 119. Jeg håber på, at der 
i 2019 vil komme flere medlemmer til, da man jo via sit 
medlemskab i FSBG er med til at give økonomisk støtte 
til vores fantastiske sogneblad, Marsk og Muld. Jeg kan 
kun opfordre til, at man går ind på hjemmesiden www.
farupsogn.dk og opretter medlemskab.

Den 30. januar 2018 var mange af os, der er her i aften, 
samlet på den modsatte side af gaden i forsamlingshuset 
til vores generalforsamling. Det forløb efter vores plan 
stille og roligt, og I var med til at vælge bestyrelsen, lige 
som I skal være med til det senere i dag.

4. februar havde vi pyntet op i gymnastiksalen på Farup gl. 
skole, hvor børnene i sognet kunne slå katten af tønden. 
Der var mange flotte udklædninger og slag med køllerne 
på tønderne. Efterfølgende spiste vi fastelavnsboller end-
nu engang sponsereret af Kogehuset og drak saftevand, 
the og kaffe mens børnene legede.

Fredag den 9. marts blev der sunget, svunget og sprunget 
i Logitranshallen, for borger- og gymnastikforeningen af-
holdt traditionen tro den årlige gymnastikopvisning. Vin-
teren igennem havde alle holdene øvet sig og trænet til 
denne opvisning og det kunne man se. Det var en flot 
opvisning, der blev startet med fælles indmarch med fa-
nen i spidsen. Traditionen tro var der budt op til medbragt 
kaffe og kage i kantinen, hvor der blev sludret om aftenens 
præstationer, mens børn og unge kunne underholde sig på 
den opstillede gymnastiklegeplads i hallen.

Den 15. marts samlede vi endnu engang foreningslivet i 
Farup til koordineringsmøde i Kirkehuset. Et par forenin-
ger deltog desværre ikke, hvilket vi har kunnet se på ar-
rangementerne i 2018, at de var blevet planlagt på samme 
tidspunkt, hvilket er ærgerligt. Vi har et lille samfund, og 
når vi lægger vores arrangementer på samme tidspunkt, 
så stjæler vi deltagerne fra hinanden, hvilket vi kan plan-
lægge os ud af. Min opfordring til foreningerne skal derfor 
være at deltage i koordineringsmødet.

Jens Nielsen havde igen i år tilbudt at stå for affaldsind-
samlingen. Vi mødtes på skolen, hvor der blev nydt et 

rundstykke samt for nogle en lille skarp. Der blev talt 
lystigt, men næsten inden Jens kunne informere om det 
videre forløb, var folk begyndt at tegne sig ind på kortet 
for at besætte ruterne og komme ud i naturen. Fedt at der 
er den iver for at deltage. Mens der blev indsamlet affald, 
klædte Jens om til Grill-Bill og han grillede pølser og brød 
sponsoreret af jagtforeningen.

Sct. Hans blev desværre aflyst i år på grund af den varme 
sommer og den tørre natur. Brandmyndighederne havde i 
dagene op til den 23 juni forbudt al afbrænding på grund 
af tørken, men dagen før, ophævede de forbuddet. Jeg gik 
op til Kirkelunden og kiggede på forholdene. Det var tørt, 
meget tørt. Derfor tog jeg den beslutning at aflyse arran-
gementet. Det var ikke det, jeg helst ville, men jeg følte 
ikke, at jeg ville tage ansvar for, hvis noget gik galt. Ikke 
en populær beslutning, men en nødvendig og ansvarlig 
beslutning, også når jeg kigger i bakspejlet.

Vi kunne endnu engang samle hele Farup til landsbyfest 
i området i og omkring Farup Fælled. For første gang 
kunne vi afholde landsbyfest i Fælleden, som dog stadig 
var under tilblivelse, men der var blevet ryddet flot til 
side i byggeriet, og vi kunne opstille landsbyfesten j Fæl-
leden. Det var nogle fantastiske omgivelser at holde det 
i, og det ser vi også frem til at skulle gøre igen i år. Årets 
borger blev Brian Mikkelsen, som blev anerkendt for sin 
opblomstring i landbyen og sit store arbejde med Fælle-
den. I må allerede nu gerne begynde at overveje, hvem der 
skal have titlen i år.

Jeg vil igen i år gerne takke bestyrelsen for deres arbejde 
og de timer, de lægger i at planlægge og forberede arran-
gementerne til borgerne i vort sogn. Jeg vil også gerne 
sige tak til alle jer, der ikke er med i bestyrelsen, men som 
gerne giver en hånd med, når vi spørger om hjælp. Også 
en særlig tak til jer, der selv kommer og spørger, om I ikke 
må stå for et arrangement eller om I ikke må hjælpe til. 
Det er fantastisk, at I gør det for os andre.

Fremtidige datoer i 2019:
Fastelavn d.24. februar
Gymnastikopvisning 8. marts
Koordineringsmøde 21. marts
Affaldsindsamling 31. marts
Sct. Hans 23. juni
Landsbyfest uge 33
Generalforsamling: d. 28. januar 2020

- Der opfordres til at flere melder sig ind i borgerforenin-
 gen. 30 % af økonomien går til at “Marsk og Muld” kan
 trykkes og runddeles. 
- Der opfordres til at alle foreninger deltager i koordine-
 ringsmødet torsdag den 21. marts 2019 kl. 20 i Kirke-
 huset. Hvis fremmøde ikke er muligt - så send aktivi-
 tetskalenderen forinden mødet.
- Forslag til årets Farupborger kan allerede nu meldes 
 ind til bestyrelsen.
- Beretning er godkendt.

Ad 3. Regnskab
Kommentarer til regnskabet:
- Stort overskud på landsbyfesten, da der ikke har været 
 udgifter til leje af telt.

Generalforsamling i Borger-
foreningen tirsdag den 
29. januar 2019
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- Borgerforeningen har i dette regnskabsår et overskud 
 på ca. kr. 8000. 
- Forslag om at spare på “Marsk og Muld” ved at gøre 
 det digitalt. Forslaget falder ikke i god jord. Der orien-
 teres om, at “Marsk og Muld” kan læses digitalt på 
 Farup Sogns hjemmeside.
- Årstallet på indbetalingsdelen på hjemmesiden skal 
 ændres til 2019 ved betaling af kontingent.
- Forslag om at vedlægge et girokort ved uddeling af 
 “Marsk og Muld”. 

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2019 fastsættes til kr. 100 pr. voksen i 
en husstand.

Ad 5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling på general-
forsamlingen.

Ad 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Valgt til bestyrelsen: Thomas Kierkgaard og Thomas Brink 
Tranbjerg
Valg af suppleanter: Kristian Kyndi og Tom Viborg 

Ad 7. Valg af 2 revisorer
Valg af revisorer: Gert Vejlgaard og Ragna Weidinger

Ad 8. Eventuelt
Marsk og Muld er blevet en underafdeling under Borger-
foreningen med selvstændigt kontonummer grundet ny 
lovgivning. Marsk og Muld udbringes gratis af frivillige.
Sæt kryds i kalenderen den 26. april - Running Dinner. 
SMS liste for nyheder m.v. i Farup Sogn kan tilmeldes ved 
at rette henvendelse til Søren Høy Bendixen.

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Årsberetning for 2018
I 2018 deltog vi i SVA´s generalforsamling i Holsted med 
5 personer.
Vi afholdt årsmøde og åbent hus den 12/4-2018, hvor der 
kom ti gæster ud over bestyrelsen. Vi havde en hyggelig af-
ten og drøftede arkivets udfordringer for det kommende år.
Arkivets ledelse fortsatte Ragna Weidinger som leder, Ivan 
Jørgensen som kasserer og Villy Lønne, Susanne Møll, 
Lene Nielsen og Jens-Peter Knudsen som medlemmer.
Vi har igen i år haft en del henvendelser, både på telefon 
og mail, og vi har besvaret disse henvendelser i videst 
muligt omfang.
Villy og Ivan fortsatte deres store arbejde med at registrere 
huse i vort lokalområde. Arbejdet er overvejende færdig-
gjort og mangler bare den sidste afpudsning, før vi prøver 
at registrere det på Historisk Atlas.
Vi deltog i årets Landsbyfest, og vor andel tilfaldt igen i år 
Marsk og Muld.
Vi har ikke brugt lokalerne på den gamle skole meget i 
årets løb, da der var uheldige lugtgener på grund af vand-
skaden i 2017. Vi har derfor overvejende opholdt os hos 
Villy Lønne i arkivets åbningstider det meste af året.
Vi er i skrivende stund i færd med at indrette vores nye 
brandsikre boks i Farup Fælled og i løbet af den kommende 
uge forventer vi at indrette det nye fælleslokale til brug for 
arkivet og byens borgere.

Farup, den 10. marts 2019
Ragna Weidinger
Arkivleder

Så gentager vi vores store succes, med afholdelse af Running Dinner


