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Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fælled.
Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.45-16.15.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

Oplag: 400 stk.

FARUP SOGN
Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk
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Farup Sogns Lokalarkiv
Vi holdt den 25. marts årsmøde i Farup Fælled, hvor en pæn lille flok fik en orientering om årets gang
i arkivet, både på den praktiske og økonomiske side. En stor del af året har arkivet jo været pakket
ned pga skolens nedrivning og spændende ventetid på nyt lokale i Fælleden, men derfor har vi sandelig ikke ligget på den lade side.
Det store arbejde, som Villy Lønne og Ivan Jørgensen gennem et par år har haft med at samle informationer ind om samtlige husstande i Farup Sogn, er blevet færdiggjort. Oplysningerne er blevet
samlet i en database, og resultatet kan nu ses på hjemmesiden ARKIV.DK.
Skriv den ønskede adresse ind i søgefeltet foroven – i venstre side skriv: Farup Sogns Lokalarkiv i
arkivfanen og vælg enter billeder eller kilder under generelt og tryk enter – og der vil dukke et eller
flere resultater op.
Søges under kilder skal man aktivere den blå linje – billeder vises automatisk, men kan forstørres ved
et klik på det.
Der er lavet en side om hver enkelt ejendom, og der er vedhæftet billeder også. Prøv at gå ind på
siden og søg på netop din adresse – og tjek meget gerne, hvad der er noteret. Vi hører selvfølgelig
gerne fra jer, hvis der er ændringer, enten pga af fejl eller supplerende oplysninger. Kontakt Villy enten pr tlf 75410254 eller mail: vbl@bbsyd.dk

Nu skal vi så i gang med alt det praktiske med at få tingene sorteret fra flyttekasserne op på hylderne
i det brandsikre rum og ellers fortsætte registreringen af indleverede arkivalier.
Har nogen lyst til at være med i arbejdet – eller bare kigge forbi, og se hvad der sker – så er vi i arkivet
hver anden torsdag fra kl. 15.00 til kl. 17.00 i ulige uger. Alle er hjertelig velkomne.
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Golfmatch
Farup matchen blev traditionen tro afviklet på Ribe
Golfklubs bane den 26.4.
De 20 deltagere startede med kaffebord inden de i 4
mands hold gik i gang med udfordringerne på banen. Efter små 4 timer var alle inde og smørrebrødet
kunne indtages inden præmieoverrækkelsen.
Næste år er matchen den 24.4.2020.

Vindere blev:
Damer:

Anne Kristine Pedersen, Karen Andersen, Helle Vase

Herrer:

Poul Tobiasen, Knud Stenberg, Peder Vase

Sct. Hans på Lauges mark

FSBG

a & Pernille
Marie & Inge
& Helle

e & Nanna
Kathrine & Mia
homas, Nikolaj m.fl.

e

i Ribe Fritidscenter.

Vi gentager succesen fra de sidste år og afholder Sct. Hans
aften igen i år på Lauges mark fra kl. 18. Indgang ved
Kirkelunden.

»Midsommervisen«, kombineret med andre af årstidens
sange og evt. nogle børnesange.

Vi håber på ligeså stor tilslutning som de sidste år, og nu
er det jo ved at være en tradition.

NB: Hvis du har brænde, du kan bidrage med til bålet, må
du gerne aflevere det hjemme hos Lauge. Brænde uden
søm modtages gerne!

Spisning kl. 18 af egne grillpølser eller anden medbragt
mad. En grill står på pladsen og er klar til brug.

gen i år foregår via
Ca. kl. 19 tændes bålet – igen i år forhåbentlig med en
4!
heks i toppen. Mikkel Brander holder båltale, og vi synger

OR ALLE
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Øl og vand kan købes!

Borgerforeningen glæder sig til at se alle til Sct. Hans aften den 23. juni kl. 18 ved Kirkelunden!
På vegne af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Søren Høy Bendixen, formand.
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Nedrivning af Farup Forsamlingshus
Vi har ventet længe og nu er den her endelig – nedrivningstilladelsen af Farup Forsamlingshus, så nu kan arbejdet påbegyndes, og forhåbentlig inden længe kan grunden
sælges videre til kirken, da jordbordsundersøgelsen også
er på plads.
Inden bladet her er trykt, vil der have været afholdt restsalg af inventar og byggematerialer, samt blive holdt det/
de første indledende møde(r) vedrørende nedrivningsarbejdet. Men skulle der sidde nogle, som har en særlig

kompetence eller viden inden for nedrivning, som man
ønsker at dele, eller er man klar til at hoppe i arbejdstøjet
uagtet tidligere erfaring eller ej, da ret gerne henvendelse
til Preben Sjælland på mail mpsj@outlook.dk eller mobil
21 99 96 30. Vi har brug for alle mand, så der kan sættes
et punktum på denne epoke.
På vegne af bestyrelsen af Farup Forsamlingshus
Formand Jeanette Grøndahl Andersen

Indsamling af dåser og gammelt jern
Der er gennem flere år blevet samlet gammelt jern og
tomme dåser ind her i Farup – til fordel for diverse foreninger i byen.
Det har været et godt bidrag til både det gamle og det nye
forsamlingshus – og aktiviteten kører stadig på fuld kraft
hos Lauge Nielsen på adressen Farup Kirkevej 18.
Jerncontaineren står bag bygningerne, og som I kan se, kan
der sagtens være lidt mere i den inden næste afhentning.

Har man brug for hjælp til afhentning af større effekter, så
kontakt Lauge på mobil 21645111 og få en aftale i stand.
Tomme dåser kan afleveres i en lukket sæk / pose gerne
indenfor den store port i ”rundkørslen” ved den røde hal.
Der er åbent døgnet rundt til aflevering, så kom endelig
– og TAK til alle lette som tunge bidrag, der kommer til
at lune i kassen hos Farup Fælled.

Running dinner
Vejret viste sig heldigvis fra sin gode side, da der endnu en gang blev afholdte running dinner i Farup.
5 par havde meldt sig til at være værter, som indebærer, at der lægges hus til de forskellige gæster samt sørger for
at servere 3 retter bestående af forret, hovedret og dessert. Til hver ret kommer der 3 par på besøg, disse går videre
til et nyt værtspar efter et på forhånd aftalt tidspunkt. Dvs man som gæst kommer rundt til 3 forskellige værtspar
og, værterne får dermed besøg af i alt 9 forskellige par og ved ikke på forhånd, hvem der kommer på besøg. En
fantastisk mulighed for at snakke med mange hen over aftenen.
Aftenen startede i Farup Fælled med velkomstdrink og sluttede også af her, hvor samtlige værter og gæster mødtes
og sluttede en hyggelig aften af med en øl, et glas vin eller en sodavand. Bestyrelsen fik god hjælp af Ruth og Mogens
til klargøring, mange tak for det.
Det var rigtig dejligt at se at nytilflyttere til sognet også valgte at deltage.
Tak til værter og gæster som valgte at deltage og danne grundlag for en dejlig aften.
På Farup Forsamlingshus bestyrelses vegne
Jeanette Grøndahl Andersen
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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 underholder os i Kirkehusets have!
Duoen består af Niels Jørgen Hvidbjerg på guitar 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 Hansen er bosiddende i Vejle.
Viser Wældig er en duo med meget blandet repertoire. De synger mange af de forholdsvis gamle viser
som f. eks. ”Lille frøken Himmelblå" og "Den gamle
Skærslippers forårssang". Er også leveringsdygtige
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 kaffebord"underholdning.
Arrangementet foregår i Kirkehusets have, hvis vejret 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 denne
festlige eftermiddag ! Vi vil så gerne have, der kommer mange!
Vel mødt!
Mange hilsner
Q- gruppen v. FSBG

Inspirationsaften til
aktiviteter ude og
inde på Farup Fælled
Tirsdag den 7. maj havde vi besøg af Steffen Eriksen fra DGI på Farup Fælled og en
gruppe borgere mellem 25 år og 70 år, havde
taget imod tilbuddet.
Steffen kom med lidt inspiration og satte os
i 2 grupper, der skulle lave Brain storm, for
at få de gode ideer frem.
Og der kom mange bolde i luften, blot for
at nævne nogle få stykker – rundbold, fredagsbar, sangkor, foredrag, kreative aktiviteter, bagagerumsmarked, brætspil, floorball,
yoga, walk and talk, fællesspisning ude og
inde-, ja jeg tror kun det var banko, der ikke
blev nævnt.
Nogle af ideerne er allerede i støbeskeen og
andre skal der arbejdes videre med, så er der
nogen, der har lyst til at stå for en aktivitet,
vil det være en god ide at tage kontakt til
Søren Bendixen fra Borger og gymnastikforeningen, så det kan blive koordineret.
Med venlig hilsen
Nogle af deltagerne fra inspirationsaftenen

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 hjemmesiden,
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
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NAVNE OG TELEFONER

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

MAJ

Kr. Himmelfartsdag d. 30. kl. 11.00

JUNI

Søndag d.2.
Pinsedag d. 9.
2. pinsedag
Søndag d. 16.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.

JULI

Søndag d. 7.
Søndag d. 14.
Søndag d. 21.
Søndag d. 28.

AUGUST

Søndag d. 4.
Søndag d. 11.
Lørdag d. 17.

Søndag d.18.
Onsdag d. 21.
Søndag d.25.

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

BESØG/SAMTALE med præsten

6.s.e.påske kl. 10.00
kl. 9.00 morgenkaffe /
kl. 10.00 gudstjeneste
ingen i Farup,
men i Klostergården, Ribe kl. 14.00
Trinitatis kl. 10.00
1. s. e Trinitatis kl. 10.00
ingen
3.s.e trinitatis kl. 19.00
4.s.e. trinitatis kl 10.00
ingen
6.s.e.trinitatis. kl. 11.00 NB
ingen
8.s.e.trinitatis kl. 19.00
/kaffe/ Kevin O. Asmussen
kl. 9.30 MORGENSANG
v. landsbyfesten
9.s.e.trin. kl. 19.00
kl. 19.00 ”Byens hotel”
/Kim Larsen/ ”landsbyfesten”
10.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.
2. Pinsedag holdes der en udendørsgudstjeneste i
Klostergården ved Sct. Catharinæ kirke, fælles for de
sogne, kirkens tre præster er tilknyttet: Sct. Catharinæ,
Farup, Kalvslund og Obbekær. Vi håber på dejligt vejr,
så vi kan nyde de smukke buegange og gården ved klosteret. Tag kaffekurven med til en kop kaffe efterfølgende. Medbring evt. klapstol

INDSAMLING

Påskedag blev der i kirken samlet ind til fordel for
KFUM& K. Der indkom 500 kr. Tak for det!

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. 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 ugerne 26, 31 og 32. I det tidsrum kan
der rettes henvendelse til sognepræsterne i Sct. Catharinæ kirke, Ribe: Kevin O. Asmussen, tlf. 40352815 og
Simon T. Stubkjær, tlf. 24236090

SOGNEUDFLUGT

Datoen for den årlige sogneudflugt er nu på plads, det
samme gælder programmet for samme:
Torsdag d. 20.juni kl 13 afgår Clausens busser fra parkeringspladsen ved Farup Fælled i forhåbentlig dejligt
sol- og sommervejr!
Første stop er Café Ellegård, hvor vi drikker kaffe og
bliver underholdt af stedets ejere, Mette og Børge Solkær.
Herefter går turen til Sommersted kirke, hvor vi har
bestilt rundvisning.
I skrivende stund er det uvist, om vi kan få puttet endnu
et programpunkt ind, inden vi spiser aftensmad - dette
lader vi blive turens overraskelse...
Aftensmad kl ca 18 på een af områdets kroer, hvorefter
vi igen sætter kurs mod Farup, med forventet hjemkomst ved 20-tiden.
Ret til ændringer forbeholdes!
Pris alt incl. er 200 kr pro persona - tilmelding senest
en uge før, dvs. d. 13. juni på mail alma.oesterlund@
gmail.com eller pr. sms/ telefon på nr. 52191758.
Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at deltage i
turen!
Farup menighedsråd

MENIGHEDSMØDE SØNDAG
d. 5. maj 2019.

Som formanden herunder skriver, så skal menighedsrådene én gang årligt indkalde til en orientering om
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det arbejde og de opgaver, rådet sidder med …en slags
generalforsamling.
En sådan blev holdt søndag d. 5. maj efter aftensgudstjenesten. Det er synd at sige, mødet er noget tilløbsstykke. Det er vi ikke ene om i Farup sogn. Rådet lokker ellers med de lækreste lagkager. Så er det godt, der
bliver en chance for deltagelse igen til næste år !
Velkommen til menighedsmøde – kirkens generalforsamling uden valg Igen et år er gået og jeg vil prøve at ridse op, hvad vi
har bedrevet i årets løb. Sidste menighedsmøde var den
27. maj 18, og der blev det nævnt at lyden i kirken var
dårlig, det har vi arbejdet med siden og status er nu,
at der er blevet justeret og lavet eftersyn på anlægget,
og vi har fået et tilbud på opgradering af anlægget til
60.000,- som vi ansøger om at få bevilliget.
Menighedsrådet har afholdt 9 menighedsrådsmøder,
og her bliver der drøftet stort og småt, ønsker man at
følge med, så kan man se referater i mappen i kirken
og på kirkens hjemmeside.
Sogneudflugt til Fredericia den 20. juni, med 35 tilmeldte, som havde en dejlig tur til Christianskirken, guidet bustur i Fredericia og aftensmaden på Postgården,
hvor der også var mulighed for at gøre en god handel.
Til landsbyfesten, var der arrangeret ”gæt en konfirmand”, det gav mange gode snakke om man kunne
genkende hinanden og forældre viste deres børn billederne. Traditionen tro morgensang og borddækning
til aftenfesten.
En flot aften i september var vi på sognestivandring
i Mejlby, rigtig mange havde fundet cyklen eller bilen
frem og var med på en tur, hvor der blev fortalt mange
anekdoter, og til sidst fik vi den medbragte kringle og
kage, både indendørs og udendørs ved Lis og Jens Bo.
I september havde vi en aftensgudstjeneste som var arrangeret af postkonfirmander og deres forældre, det var
en god samtalegudstjeneste.
Sangaftner blev spredt ud over efteråret og foråret, 5 er
det blevet til i alt, og der er blevet sunget mange sange fra
højskolesangbogen, og fortalt små historier undervejs.
Søndag den 11. november, havde vi taget imod Maja
Morthorst tilbud om at være den første kirke, der fik
glæde af at få præsenteret hendes ”små stemmer når
himlen”, et flot arrangement.
Alle Helgen, havde fået et nyt tiltag, idet den nye mindeplads blev indviet efter gudstjenesten, ved at Kent
stod for udlevering af lys, som alle kunne tage med og
sætte, der hvor man ville mindes.
I december havde vi Tante Andante på besøg, og hun
kunne få børn og voksne til at spille og synge med, så
det blev en hel teaterforestilling.
Igen i år lykkedes det at få et flot adventskor stablet på
benene, og rigtig mange kom og nød den dejlige musik.
Januar bød på lutter Renæssance koncert, vi vidste vist
ikke helt hvad vi havde sagt ja til, men der kom mange,
som fik en god oplevelse.
I flere år har vi i menighedsrådet snakket om at vi
skulle have fællesspisning, efter en gudstjeneste, så det

blev til kirke og suppe med 27 deltagere, som spiste,
sang og hyggede sig sammen.
Skærtorsdag er der efterhånden tradition for påskefrokost, så det var der også i år. Påskekoret er også en
gentagelse, og et flot kor, var det blevet til.
Udflugten er planlagt – så den 20. juni skal vi afsted
til Cafe Ellegaard, Sommersted kirke og spise et sted
på vejen hjem.
Tirsdagsklubben kan menighedsrådet ikke tage æren
for, men tak til jer der arrangerer det mange gange
hvert år.
Fra den 1. august har Camilla fået en ½ stilling ved
Farup og Sct. Catharinæ kirke og en ½ stilling på Katedralskolen. Så det vil give mulighed for, at Camilla
kan deltage ved flere arrangementer.
På kirkegården har sidste sommer været præget af
mangel på vand, og vi undersøgte muligheden for at
lave en boring, men det var ikke så lige til, så Kent og
Karsten måtte klare sig, med det der var.
Varmeanlægget er der også blevet kigget, men selv om
der bliver smårepareret, er det stadig et gammelt anlæg.
Præstegården står foran en renovering, men det er en
proces der tager lang tid, da der skal gives tilladelse til,
alt vi ønsker at renovere, men der arbejdes hårdt på
sagen. Og selvom præstegården står tom, vil der stadig
blive vedligeholdt på udearealer.
Efteråret kommer også til at betyde, at vi skal være
med til at ansætte en ny præst, i samarbejde med Sct.
Catharinæ, Kalvslund og Obbekær sogne. Hvilket jo
også betyder at vi skal holde afslutning for Elin. Datoen
har vi sat, så sæt kryds i kalenderen den 29. september.
Øvrige aktiviteter i efteråret bliver måske en sogne sti
vandring. Landsbyfest, hvor kirken har et arrangement
onsdag i ugen efter, der har vi fået fat i ”byens hotel” der
spiller Kim Larsen. I Tirsdagsklubben bliver der planlagt nye aktiviteter, og der vil blive planlagt sangaftener
med forskellige sangværter.
Tak til ansatte, Elin og menighedsråd for et godt samarbejde.
På menighedsrådets vegne, Mona Vejlgaard

HER STÅR SÅ DE SMUKKE UNGE
MENNESKER FRA KONFIRMATIONSDAGEN d. 12. MAJ

Fra talen til konfirmanderne. Inspireret af filmen Green
Book om bl.a. forskellighed.
Sommetider lykkes det bedre end ellers at forstå, hvad
der rører sig i hovedet på den anden, at lytte sig ind til,
hvad den anden faktisk siger. Det er en livslang øvelse.
Det kan jeres forældre og alle vi andre tale med om. Vi
bliver aldrig udlært. Og det bliver ikke nemmere i den
fremtid og verden, I har foran jer. Der skal både nysgerrighed og tålmodighed og sund fornuft til at lande på
en god måde i respekt for al den forskellighed, der mere
og mere præger verden og vores hverdag.
I har selv valgt bibelvers. Det er fine og stærke ord. Som
netop kredser om, hvem vi er som mennesker, over for
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drede tusinde fugle holder til på fuglefjeldene. Fugleforskere, som i mange år har haft base der, fortæller,
hvordan de engang hentede et fugleæg i en rede to dage
før ægget skulle udklækkes. Moderen blev ringmærket
og ægget bragt ind til forsøgsstationen og udklækket ad
kunstig vej. Efter en uge bragte forskerne ungen tilbage
til fuglefjeldet og lagde den et helt andet sted, langt fra
moderens rede. Og så lagde de sig på lur. Kort efter
kom en målbevidst flyver styrtende ned gennem mylderet, snuppede fugleungen og bragte den tilbage til
den rigtige rede.
Lydmålinger har vist, at ungen allerede i ægget skaber
sin egen lyd, anderledes end andre fugles skrig. Vores
menneske øre kan ikke skelne fuglenes lyde fra hinanden, men blandt hundrede tusinder kan fuglemoderen
genkende den lyd, hun har hørt i ægget fra sin egen
ufødte unge.
Gud og i forhold til hinanden. Og så er det ord, Jesus
vil, ikke bare skal være bogstaver på et stykke papir,
men de skal have liv.De skal blive levende imellem os.
Vi er ikke Jesus ! Men vi skal forsøge, så godt vi kan, at
gøre ordene levende. Verden og vi har sådan brug for
det. Der er kun os – jer, som hører fremtiden til – til
at gøre det. Og I kan. Det viser de snakke, vi har haft
undervejs og de tanker, I har gjort jer. I har noget at
byde på – hver især – med det, I er og kan.
Jeg vil slutte med en lille historie fra det virkelige liv.
Langt oppe i Norge ligger den lille klippeø Røst. Hun-

Som den fuglemor hører Gud os hver især. Hører Gud
jer unge konfirmander, uanset hvor I er. Gud kender jer
i al jeres forskellighed og følger jer hver og en med sin
omsorg og kærlighed. Nu i dag på festdagen. Når det
bliver hverdag. Når I er glade og når I er kede af det.
Når tingene lykkes for jer, og når det hele er rigtig træls.
I er aldrig alene. Det håber jeg, I vil huske.
Tak for i vinter. Tak for det, vi har delt med hinanden.
Må held og lykke - og Guds velsignelse følge jer – og
må I finde den plads i livet, som passer netop til jer.
EH

Lørdag d. 11.maj var der guldkonfirmander i kirken. Konfirmeret i sin tid af pastor Jakobsen. Snakken gik
lystigt mellem nedenstående 16 jubilarer fra dengang.
Øverst fra venstre mod højre:
Poul Jørgen Boiskov Hansen, Knud Erik Jørgensen, Krister Haahr Pedersen, Bjarne Schmidt, Jens Nicolai Kjærgaard,
Leo Jørgensen, Svend Erik Nielsen, Jan Evald Spedsbjerg
Nederst fra venstre mod højre:
Erling Nissen Jensen, Kirstine Marie Lønne nu Christensen, Karin Hansen nu Strudsholm, Anne Marie Thygesen
nu Kaas, Lilly Straadt, Bente Lund Smidt nu Hausted, Dorthe Elise Juhl Lassen nu Mylin, Birgit Sørensen nu Alsing
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Kirken den er et gammelt hus
Imellem år og dag finder jeg det festligt, ligesom mange
andre danskere, at komme i kirken på mærkedage som:
bryllup, barnedåb og konfirmation, ligesom jeg synes, det
er vigtigt at blive begravet fra og ved en kirke. Men kirkeåret byder på meget mere, så derfor går jeg af og til i
kirke på nogle af de andre kirkedage: enten der hvor jeg nu
bor, på et feriested, eller som min mand og jeg gjorde det,
Palmesøndag, hvor vi tog til gudstjeneste i Farup Kirke.
Den tillader jeg mig at kalde: ”min kirke” i al ydmyghed.
Det vender jeg tilbage til.
Som festlig optakt til påsken var kirken pyntet ved alle
stolerækker, ligesom både alteret og buen ved døbefonden
var smykket med flotte gule blomster. De levende lys var
tændt, og den dygtige kvindelige organist sad parat ved
orglet. Kirketjenere og præsten tog imod kirkegængerne
og havde tid til lidt snak med hver enkelt, inden vi indtog
vore bænke.
En utrolig ro sænker sig over min søndag, når jeg sidder
i en kirke. Der er slukket for alle andre lyde end dem, der
hører kirken til. Det er ikke en medieforestilling, der nu
skal finde sted. Der er intet forventningspres. Ingen krav.
Man er den man er, og nu er man så her: i traditionen, i
den danske folkekirke, i et fællesskab.
I kirkerummet oplever jeg at befinde mig et sted, hvor det
er værd at være menneske. Her beriges jeg. Her udfordres
jeg. Her opstår noget, jeg ikke finder andre steder. Kirken er for mig et sted, der gør sjælen godt. Hvad så end
Sjælen er for en størrelse. Mennesket består af det ydre,
det der kan måles og vejes; og i stigende grad bliver det i
samfundet; på godt og ondt. Men mennesket består også
af noget indre, der ofte er skjult for andre, og som det er
svært at finde sprog for.
Gudstjenesten skrider frem efter ”traditionen”. Præludium,
bøn, salmer (smukt sunget for af kirkesangeren) Fadervor,
velsignelser, oplæsning af dagens tekst, prædiken, altergang, postludiet. Der er noget betryggende ved at kende
”manualen” for en gudstjeneste. I stigende grad gennemgår samfundets institutioner store ændringer. Fornyelser,
forandringer, reformer, hvor mennesker, kan have svært
ved (i overført betydning) at vide: hvornår skal jeg rejse
eller sætte mig. Nogle falder desværre udenfor systemet.
Selvom Folkekirken har undergået visse forandringer, kan
man godt følge med her. Det er godt at opleve. Menighedsrådet og præsten ved Farup Kirke har igennem alle de
år, jeg kan huske, fundet en værdig balancegang mellem
den gamle og den moderne måde at ”føre kirke på”.

Palmesøndags bibelske tekst er som bekendt: Jesu indtog
i Jerusalem. Af nogle hyldes Jesus som en konge; andre er
rystede. Mine tanker næres. Når noget opsigtsvækkende
opstår, hvem er jeg så? En medløber, en iagttager, en kritisk person, der vil se beviser, eller rives jeg med af en
stemning?
Det er præstens ”tag” på dagens tekst, der giver én noget
ekstra med hjem, og det får jeg. En god Prædiken spejler
nutiden i den bibelske tekst, denne søndag bringer præsten ”mig Gud nærmere”.
Under kirkegangen kom følgende Grundtvigs-salme til
mig: Kirken den er et gammel hus, står om end tårnene
falde, tårne fuldmange sank i grus, klokker end kime og
kalde, kalde på gammel og på ung, mest dog på sjælen træt
og tung, syg for den evige hvile.
Pludselig kom det til mig, at her blev jeg for mange år
siden holdt ind over døbefonden; ligeså min far, farfar,
oldefar og mindst 3 generationer før dem, var blevet det,
i Farup Kirke. Tænk at dette gamle hus i over 300 år har
skærmet også mine forfædre og dannet rammen fra vugge
til grav. Historiens vingesus rørte mig. Generationers gang
på jord i min familie. Begge mine børn er også blevet døbt
i ”min kirke” og 3 af mine børnebørn, endda 2 af dem på
samme dag. Vi er led i en kæde. Generation efter generation. Jeg blev helt opløftet over at være del af den kæde - i
denne kirke.
Når kisten står her i Farup Kirke den sidste dag, er der
et levet liv imellem dåben og graven. Ens familiehistorie
fortæller noget om, hvordan forfædrene slap fra det.
Det, der kan måles og vejes eller er ført til ”protokol”, viser
det ydre levede liv. Der er helt sikkert en optagethed af
det. Sådan er vi mennesker. Men det væsentligste kan ikke
ses i det ydre: troen, håbet og kærligheden. En søndagsgudstjeneste kan sætte noget på plads, nære ens tanker og
drømme. Kirkerummet, det, der fortælles i det og sker i
det, findes ikke magen til andre steder i samfundet.
Efter gudstjenesten gik vi en tur på den velanlagte og velholdte kirkegård, der til stadighed tilpasser sig den moderne tid på smukkeste vis.
Tak til sognepræst Elin Hjuler, kirkesanger Lene Nielsen,
organist Camilla Darling Bunk og graver Kent Rygaard.
Med venlig hilsen
Elsebeth Helle Fanø

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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”BYENS HOTEL”

“Byens Hotel” er titlen på én af Kim Larsens kendte og elskede sange...
Det er også navnet på et halvakustisk band, som har specialiseret sig i - ja, Kim Larsen sange!
Bandet består af fire spilleglade fyre, der har kendt hinanden siden gymnasietiden. De havde da musikken som fælles
lidenskab, hvilket udviklede sig til, at de i 2004 blev halv-professionelle og begyndte at drage land og rige rundt, for at
spille i mange forskellige sammenhænge - fra byfester og på spillesteder, til private arrangementer. Flere steder er der bud
efter dem år efter år - ved Kerteminde havnefest har de f.eks. nærmest opnået kultstatus!
Dette fantastiske band lægger vejen forbi Farup i forbindelse med landsbyfesten i august, hvor menighedsrådet traditionen
tro indbyder til koncert i kirken. Dog bliver det i år et arrangement der “lukker og slukker” festen, nemlig onsdag d. 21.
august kl 19, i modsætning til tidligere år, hvor der har været tale om en art opvarmning til samme.
Koncerten er derudover tænkt som lokal hyldest af en stor kunstner, hvis sange har været en del af soundtracket til flere
generationers liv i både fest og glæde: hvem har ikke danset vildt til “Rabalderstræde”, sjælet til “Kvinde min”, sagt farvel
til skolen til ord og toner af “De smukke unge mennesker” eller sunget “Om lidt blir’ her stille” ved en begravelse.
Kim Larsen lagde aldrig skjul på, at han fik inspiration til sine sange “fra oven”, som han udtrykte det - også derfor finder
vi det i menighedsrådet oplagt at lave en musikalsk aften i hans ånd.
Der bliver helt sikkert mulighed for at synge med på en sang eller to, denne augustaften i kirken, hvor vi håber på at se
rigtig mange af jer!
Farup Menighedsråd

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
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Farup ungdomsklub i nye lokaler
Ungdomsklubben er endelig flyttet ind i vores nye lokale i Farup Fælled, vi har fået et super
lækkert klublokale på 1. sal og bruger også hallen til leg og spil på klubaftener.
Aktiviter i klubben
- PlayStation
- Rundbold
- Brætspil
- Dødbold
- bager kager
- Perleplader
- Spiser snolder :-)
Vi glæder os til at byde jer kommende 5. klasser
velkommen i klubben efter sommerferien.
Se vores facebook-gruppe Farup ungdomsklub!

BOLDAFTEN d. 12 juni
I år står Farup Ungdomsklub for boldaftenen d. 12. juni kl. 18.30 på boldbanen ved
Farup Fælled.
Aftenens program vil bestå af én omgang rundbold eller to efterfulgt af kaffe og kage,
som klubben står for.
Vi håber på stor opbakning - venlig hilsen Farup Ungdomsklub.

12

