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kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 09.30
kl. 10.00
kl. 19.00

Landsbyfest. Opstilling af borde, stole mm.
Landsbyfest. Bar/boden åbner
Landsbyfest. Morgensang
Oprydning fra Landsbyfesten
”Byens hotel” i kirken

September

Tirsdag d. 10.
kl. 19.00
Sangaften Kirkehuset
Tirsdag d. 24.
kl. 14.30
Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Søndag d. 29.
kl. 10.00
Høst /afslutning for Elin Hjuler/
		kirken/Fælleden
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Torsdag d. 31.
kl.18.30-20
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Fredag d. 1.
kl. 19.00-23
		

Halloween /allehelgen v.Q.
NB dato, ellers som vi plejer!
Skotsk/irsk aften Whisky god mad og hyggeligt samvær
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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 Fælled - Endelig er vi i gang....!
Langt om længe er vi nu i gang med at bruge Farup Fælled. Ungdomsklubben, CrossFit, fodbold, Lokalhistorisk
Arkiv og mange andre er allerede regelmæssige brugere
af lokalerne. Ligeledes har vi haft de første udlejninger, til
fødselsdage, fester, foredrag, korarrangementer og endda
en efterskole har været forbi. Alle har taget godt imod huset. Det er bare så skønt!
Der har - selvfølgelig - været nogle små “startvanskeligheder”. Ventilationsanlæg og varmestyring har givet lidt
udfordringer, men ikke noget, der ikke kunne rettes. Det
er et super godt isoleret hus, så på de varme sommerdage
skal vi være opmærksomme på, hvordan huset skal luftes
ud. Ventilationsanlægget måtte have en mindre ombygning ved rørføringen i salen, da der var udfordringer med
støj - det hjalp. Akustikmæssigt har vi været meget spændte på, hvordan rummet ville fungere, men indtil nu har der
ikke været udfordringer - der har været et kor forbi, og
de virkede tilfredse med lydforholdene i rummet. Dejligt!
Sådan et hus fungerer ikke af sig selv, og der er mange
små opgaver, både indenfor og udendørs. Det er helt
fantastisk, hvordan de forskellige “arbejdshold” tager
fat på både mindre og større opgaver. Det er bare så
skønt, og det virker så naturligt for dem, der deltager.
Hvis du går og har lidt tid til overs og kunne tænke dig
at bruge lidt tid på Farup Fælled, så kom til bestyrelsen.
Så sætter vi dig i kontakt med de forskellige hold. Arbejdet udføres ikke på bestemte tidspunkter, så har du
tid på skæve tidspunkter, så er det ikke noget problem.

at græs, løgplanter og beplantning ikke går til i sommerheden. Lysstanderopsætning er på programmet her efter
sommerferien, så der vil være opsat passende orienteringslys, når den mørke tid kommer.
.... og så fik vi officielt indviet huset, med en rigtig god fest
fredag d. 24. maj. 115 borgere var samlet for at give huset
en god start. Borgmester, Jesper Frost Rasmussen, tog sig
tid til at komme forbi og klippe snoren, bogstavelig talt.
Der var mange rosende og anerkendende ord fra Jesper
Frost Rasmussen omkring Farup Fælled. Ingen tvivl om
at Esbjerg Kommune er godt tilfredse med resultatet af de
tre mio kroner, som de gav til projektet. Uden de penge
ville vi have haft svært ved at finde økonomi til dette projekt. Indvielsesfesten blev en rigtig, rigtig god aften med
spisning, masser af hygge og livemusik. Roots in Suits gav
den fuld gas og holdt gang i dansegulvet. Tusind tak til alle
dem, der gav en hånd med denne aften - unge som ældre
- og ligeledes til alle gæsterne - “for der er ingen fest, hvis
der ikke er gæster...!”
Landsbyfesten står også snart for døren i august måned.
Vi holdt allerede sidste år Landsbyfest i de nye lokaler, om
end de var noget rå og rustikke, da det var midt under
byggeriet. Men taget var tæt, så huset blev brugt. Vi glæder
os alle til årets Landsbyfest.
Og endelig - husk at gøre reklame for Farup Fælled som
et helt fantastisk sted at holde den næste familiefest eller
fødselsdag. Udlejning er en væsentlig del af økonomien.

Uden om huset mangler vi stadig at få plantet, sået græs,
opsat de fem lysstandere og opsat lys langs cykelskuret.
Plantning og græssåning er bevidst udsat til efteråret, for

Med ønske om en rigtig god sommer
Mange hilsner fra Styregruppen

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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Sct. Hans
i Farup 2019
I år var vejret med os, da ca 70 beboere mødte
op på marken bag ved Kirkelunden til årets Sct.
Hans fest – medbragt grillmad, flot båltale af
Mikkel Brander, flot pyntet bål og den traditionelle fællessang.
Dejlig aften.
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Nedrivning af forsamlingshuset
Så er arbejdet med nedrivning af forsamlingshuset i fuld gang, og huset er slet ikke til
at kende, når man kigger indenfor. Men der er fortsat et godt stykke vej endnu, inden
vi kan sælge grunden til kirken, så til trods for onsdagsholdet på ny er trukket i arbejdstøjet og igen gør en kæmpe forskel, så er der også plads til andre kan komme og give
en hånd med. Aftal gerne med Lauge Nielsen (eller anden fra onsdagsholdet) eller
Preben Sjælland, hvad næste step i nedrivningen er, og hvor du/I kan hjælpe til.
Jeg vil også gerne sende en kæmpe TAK til onsdagsholdet. Bestyrelsen er jer dybt
taknemmelige for, at I endnu en gang er med til at gøre en forskel for Farup Sogn.
Det er imponerende, hvordan I knokler på, tak.
Jeanette Grøndahl Andersen, Farup Forsamlingshus

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.

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 kan 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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Program for Farup Landsbyfest
den 15. - 18. august 2019
			
OBS Der tages forbehold for ændringer i program og tider

Torsdag den 15. august kl. 19
Opstilling af borde, stole, scene, lys, skilte mm.

Fredag den 16. august
Kl. 17.00

Bar/boden åbner

Kl. 17.00

Hoppeborg

Kl. 17.00

Container med sand og måske slik

Kl. 17.00

Familieløb ca. 2 og 5 km. Mødested Farup Fælled

Kl. 19-21

Børnedisko – Pris 20 kr. som er inkl. popcorn og
slush ice eller lignende

Kl. 19.00

Romsmagning – Tilmelding senest den 8. august til Thomas Tranberg
tlf. 22 11 19 65 eller mail lillenielsen4@gmail.com. Pris pt. ikke kendt

Kl. 19.00

Ginsmagning (det er i skrivende stund uvist om det lykkes at afholde, men vi
håber meget på det) – Tilmelding senest den 8. august til Lene Marie Jacobsen
tlf. 51 74 33 19 eller mail lenejacobsen1980@hotmail.com. Pris pt ikke kendt

Kl. 20.30

Kagebord

Kl. 20.30

Folkemusik eller lignende (Håber vi på)

Kl. 24.00

Tak for i dag

”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/Alma
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Lørdag den 17. august
Kl. 9.30

Morgensang

Kl. 10.00

Rundstykker mm.

Kl. 10.00

Tombola

Kl. 10-12

Flødebollekast

Kl. 10-12

Loppemarked for store og små

Kl. 11-13

Børnefarmercup fra ca. 10 år – Tilmelding til Mikkel Brander

Kl. 14.00

Farmercup – tilmelding til Jesper Tellund

Kl. 16-18

Teltet er lukket, der dækkes bord

Kl. 18.00

Spisning, helstegt pattegris med tilbehør. Pris 190 kr. for personer
over 12 år og 80 kr. for børn. Tilmelding senest den 8. august til
Lisbeth Schmidt tlf. 30 52 98 55 eller mail bertie@mail.com

Kl. 20.00

Bidrag til fælles dessert- kage-, snack-, slik-, frugtbord

Kl. 20.30

De sidste lodder til amerikansk lotteri sælges og udtrækning
finder sted. Salg herfra går til ribber og/eller bænke/knagerækker
til omklædningsrummene i Farup Fælled

Kl. 22.00

Live musik

Søndag den 18. august
Kl. 10.00

Oprydning

Onsdag den 21. august
Kl. 19.30
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”Byens Hotel”

Bidrag til fælles
dessertbord lørdag
I år har vi valgt, at desserten lørdag aften er et
fælles tag selv bord, hvor
deltagende borgere opfordres
til at tage noget med, som
kan deles med andre. Om det
er frugt, is, kage, nødder,
chips, slik eller noget helt
andet er op til hver enkelt.

FARUP SOGNEBLAD
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Høstgudstjeneste og afslutning for
sognepræst Elin Hjuler
Søndag den 29. september 2019, holder Elin afskedsgudstjeneste i Farup Kirke kl. 10.00, efterfølgende vil menighedsrådet gerne invitere til frokost på Farup Fælled og hyggeligt samvær.
Håber at mange vil møde op og være med til at holde en festlig afslutning for Elin, der efter
32 år som sognepræst i Farup Kirke, har valgt at gå på pension.
Af hensyn til traktementet er der tilmelding til en af nedenstående menighedsrådsmedlemmer.
Henrik Sørensen
Alma Clausen
Vera Tønder
Jens Løkkegaard
Mona Vejlgaard

75421704
75411758 / 52191758
24604351
75423008
75424441 / 22307717

Eller mail til Mona Vejlgaard: gertmona@msn.com
Sidste tilmelding den 15. september.

Menighedsrådet fik i foråret et tilbud om at få renoveret bænkene i området omkring Kirkelunden - Jens Peder Knudsen
har klaret opgaven til UG, og bænkene bliver flittigt brugt.
Bl.a. sidder Karl Jørgensen tit og nyder udsigten over marken sammen med Otto - og siddekomforten er godkendt.
Prøv at gå en tur gennem Kirkelunden og find stikvejen til kirkegården – der er alle steder noget smukt at kigge på.
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Skotsk/irsk aften Whisky, god mad, musik og hyggeligt samvær
Ribe Rotary i samarbejde med Farup fælled og ungdomsklubben
Sted: Farup Fælled. Tidspunkt: fredag den 1.11.19 kl. 19.00 – 23.00
Deltagere: Alle interesserede samt Rotary medlemmer med gæster.
Formål: Donere 10.000 kr. til Farup Fælled til inventar for ungdomsklub mm.
Pris per deltager: 350 kr. for mad, whisky og underholdning.
Tilmelding til Erling Pedersen email ep@logitrans.com eller SMS 20761601 senest den 28.10
Der tilbydes:
Forret

Røget ål på pumpernikkelbrød.
Røget torsk på smørstegt rugbrød m. peberrodscreme.
Bakskuld m. rucola og kaperssmør.
Hertil Talisker whisky fra øen Sky.

Hovedret Cassolet Gryde m. lam, røget spæk, hjortekød og stegte pølser
i krydret sauce m. urter & bagt kartoffel-urtemos og flute.
Hertil Bowmore fra Islay.
Ost

Gorgonzola m. citrussyltetøj, syltede figner og valnøddebrød.
Hertil Lagavulin fra Islay.

Dessert

Annes krydderkage med kaffe og Bunnahabin Whisky fra Islay.

Der fortælles om de forskellige whiskyer og whisky fremstilling generelt.
Til at sørge for den rette stemning kommer Tom Donovan og underholder og varmer op til
fællessang.
Der vil være mulighed for at købe øl fra Ribe Bryghus.

FARUP SOGNEBLAD

9

FARUP KIRKE

www.farupkirke.dk er for alle – men mest for dig/sognet

FERIE

Jeg holder ferie i uge 31, 32 og 36. I det tidsrum kan
der rettes henvendelse til sognepræsterne i Ribe, Sct.
Catharinæ kirke: Kevin O. Asmussen, tlf. 40352815 /
Simon T. Stubkjær, tlf. 24236090

KIRKEN VED LANDSBYFESTEN

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

AUGUST

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

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

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”
m. Kim Larsen/ ”landsbyfesten”
10.s.e.trin. kl 10.00

SEPTEMBER

søndag d. 1.
søndag d. 8.
søndag d. 15.
søndag d. 22.
søndag d, 29.

11.s.e.trin. kl. 10.00
ingen gudstjeneste
13.s.e.trin. kl. 10.00
14.s.e.trin. kl. 10.00
15.s.e.trin. kl. 10.00
Høst/afsked/Fælleden

SANG I KIRKEHUSET

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

Vi fortsætter i efteråret med fællessang i Kirkehuset.
Det er den anden tirsdag i måneden, hvor organist Camilla Darling Bunk sidder ved klaveret. Hver aften har
sin egen sangvært, som har valgt nogle sange til fællessangen. Efter en lille kaffepause (medbragt kaffe/kage)
har forsamlingen mulighed for at vælge.
Vi synger af højskolesangbogen. Kl. 19 – 20.30. I Kirkehuset som nævnt. For alle til lyst på sang
Første aften i efteråret er tirsdag d. 10. sept. Lisbet
Knudsen, Præstegårdstoften, er sangvært.

TIRSDAGSKLUB og SKIFTEDAG

kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

BESØG/SAMTALE med præsten

Husk, det er altid muligt at kontakte mig for et besøg/samtale. Jeg tager gerne på plejehjem og sygehus og naturligvis, hvis nogen ønsker at holde nadver. Selv om jeg er flyttet, har jeg stadig kontor i
Præstegården og kan træffes efter aftale.
Elin Hjuler tlf. 75421612/ehs@km.dk
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Lørdag ved landsbyfesten begynder igen med flaghejsning og morgensang for de morgenfriske, inden der
kan købes rundstykker og kaffe. Det er kl. 9.30 ved
Fælleden.
KORKORKORKOR – og igen vil det være dejligt, hvis
nogle sangglade folk i alle aldre vil være med til at forberede et par sange til morgensangen. Vi øver i konfirmandstuen fredag d. 16.8. kl. 16.30 Ingen tilmelding.
Mød blot op!
Som sidste år vil der være en lille kirkebod, som blander
sig med tombola m.m. Her vil der være lejlighed til at gå
på opdagelse i konfirmandfotos fra de sidste 40 år. Måske
nogen kender nogen... eller får sig en overraskelse!
BYENS HOTEL Kirkens bidrag på den musikalske side
til årets sognefest løber denne gang af stablen onsdagen efter landsbyfesten. Onsdag d.21.giver Byens Hotel
koncert i kirken. Det er kl. 19.00 og der er fri entre.
”Byens hotel ”er titlen på en af Kim Larsens sange og
det er da også musik af Kim Larsen, det fire mands
band, vi får besøg af, vi spille for os.
Læs mere herom andet steds i bladet.

Til september tager vi fat på en ny sæson med sang,
foredrag, kaffe og hyggeligt samvær i konfirmandstuen.
Det er stadigvæk den sidste tirsdag i måneden. Første
gang tirsdag d. 24. 9. kl. 14.30-16.30.
Denne første tirsdag i den nye sæson er også SKIFTEDAG. Det er til november 28 år siden, Tirsdagsklubben i Farup kom til verden, i kirkedøren efter en søndagsgudstjeneste. Esther Jørgensen og præsten er ikke
helt enige om, hvem der kom med ideen (jeg mener
stadigvæk, det var Esther!) men under alle omstændigheder var der ikke langt fra tanke til handling: Esther var dengang hjemmehjælper og gik ganske enkelt i
gang med at spørge rundt omkring i sognet, om der var
stemning for at mødes en eftermiddag om måneden.
Sådan opstod Tirsdagsklubben og har nu været en dejlig foreteelse, synes vi, lige siden. Det er gået op og ned
gennem årene. Så har vi tænkt, vi nok sang på sidste
vers. Så er der alligevel dukket nye op… og Farup-folk,
der er flyttet til Ribe samt Ribe-folk, der godt kan lide
stemningen på landet, har gennem årene bakket op. Så
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menighedsrådet vil stadig stå bag og ikke mindst i perioden, indtil sognet får ny præst, sørge for lidt ”ledelse”.
SKIFTEDAG er det også på det praktiske område. Esther Jørgensen og Else Nikolajsen har valgt at stoppe.
Det er dem meget vel undt! Esther har som nævnt været med lige fra start og i begyndelsen sammen med
Agnete Toft og Karen Nikolajsen. Siden kom Else Nikolajsen til, Anne Mundt-Petersen har også været inde
over. Og Jørgensen har assisteret Esther! Og Anders
Nikolajsen tålmodigt ventet på Else. Stor tak til dem
hver især! Det kan ganske enkelt både ses og smages,
når det praktiske forberedes med omsorg og omtanke!
Det har været en stor og vigtig del af Tirsdagsklubbens
”image” og gode stemning, at der altid er blevet kræset
både for borddækningen og den gode smagsoplevelse, i
form af hjemmebagt brød og kage. Det kan vi ikke nok
takke de damer for!
Nu går Esther og Else på velfortjent pension og skal
være så velkomne til at komme og lade sig betjene!
Det kunne være en tung arv at tage på sig, at komme
efter de to. Og det er der så ingen, der heller skal. Skiftedag betyder også ”nye boller på suppen” (for nu at sige
det på den måde) Der vil være en flok praktiske piger
og drenge?, lidt yngre end de to damer, som vil tage
over, med Lene Nielsen, kirkesanger, ved roret.
Septembers Tirsdagsklub vil være om og med Jens Rosendal-sange. Jeg vil tage udgangspunkt i den dejlige
samtalebog med Marskens digter, som er kommet her i
2019 og fortælle om Jens Rosendals liv og forfatterskab.
”Du kom med alt det der var dig” hedder bogen, som
kan varmt anbefales.

KONFIRMANDER

I skoleåret 19/20 er der tilmeldt 5 unge mennesker til
konfirmationsforberedelse i Farup. De begynder onsdag d. 11. september i konfirmandstuen.

BABYSALMESANG

Der vil igen blive tilbudt babysalmesang i efteråret. For
Ribe, Farup, Kalvslund, Obbekær og Seem sogne. Stedet bliver Sct. Catharinæ kirke. Tidspunktet er pt uvist.
Men har det interesse, så hold øje med Ugeavisen/ kirkens hjemmeside.

Præstegården - midt i vadestedet

Mange opmærksomme beboere i lokalområdet har måske bemærket at den gamle, smukke præstegård fra 1712
har stået tom i nogen tid, og undret sig over, at der ikke
kan øjnes en summende sværm af aktive håndværkere
omkring bygningen, - men ting tager tid og vi står midt
i et vadested. Dog har vi endnu ikke fået kolde fødder.

”Sådan er der så meget” er en lille bog af forfatteren og
humoristen Finn Søeborg, hvor han fortæller om livet
i ”Genopbygningsministeriet”, hvor de forekommende
aktiviteter og hændelser er bygget på egne erfaringer
fra et studie job i boligministeriet omkring 1950. Her
et lille udpluk:
Når en skrivelse ankom til genopbygningsministeriet gik
den først ind til et særligt kontor for indgået post. Dette
kontor påførte sagen et journalnummer efter sagens art,
hvorefter sagen gik videre til et andet kontor, der førte
den ind i en journal efter nummerorden, og derefter lod
den gå videre til et tredje kontor, der førte den ind i en
journal efter bogstavorden og sendte den videre til et fjerde kontor.” Herefter lægges sagen på en hylde nogen tid.
Nu er præstegården jo en alderstegen ”dame”, som har
mange bejlere, som alle kan have idéer om, hvorledes
”makeuppen” skal lægges. Stort set alle har ret til at
veje tanker og idéer i 3 måneder, inden der skal falde
et svar. - Men ting tager tid.
Indtil videre er sket følgende:
Efter nytåret 2019 fraflytter Elin og Leif præstegården.
Der er ros for en flot afleveret bolig fra Provst og arkitekt.
Herefter arbejder Menighedsrådet med den arkitekt,
der skal forestå arbejdet med at gøre præstegården indflytningsklar. Der er tale om små bygningsændringer,
som f.eks. etablering af et handicaptoilet, nyt køkken,
samt en opgradering af badeværelserne. Der skal selvfølgelig males og gulvene bliver også efterisoleret, idet
menighedsrådet engang i fremtiden ønsker at etablere
”grøn opvarmning”. Pengene rækker i denne omgang
desværre ikke til et jordvarmeanlæg, men det kan
komme senere.
Planen foreligger d. 18. februar, hvor den godkendes
af Ribe Domprovsti. Nu sendes projektet til Slots og
Kulturstyrelsen til godkendelse. Godkendelsen kommer 3 måneder senere d. 15. maj, og udbudsmaterialet udarbejdes herefter af arkitekten og forelægges menighedsrådet, som godkender d. 27.maj. Efter enkelte
ændringer, lander planen d. 13. juni hos Ribe Stift til
endelig godkendelse.
Stiftet vælger dog at sende projektet til høring hos Den
kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet, og
gør samtidig opmærksom på, at en godkendelse kan
tage op til 95 dage.
Heldigvis svarer begge instanser hurtigt, og Stiftet gør
ligeså. Byggeplanen godkendes 1. juli.
Projektet er nu godkendt af 5 instanser, og udbudsmaterialet er sendt ud.
1. august er der besigtigelse for indbudte håndværkere.
I bedste fald er alle tilbud modtaget inden udgangen
af august, og renoveringen kan forhåbentlig begynde
omkring 1. september.
Elin holder afskedsgudstjeneste d. 29. september, og
herefter er Farup Sogn uden præst i nogen tid.
Byggeriet formodes at tage omkring et halvt år, og det
skal stå klart til indflytning når en ny Sognepræst ansættes, hvilket så bliver omkring 1. marts 2020.
I perioden fra Elins afgang til 1/3-20 vil Sognepræstens
arbejde blive udført af en vikar.
Jens Løkkegaard
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Søndag d. 29. sept. kl. 10.00 holder jeg min sidste gudstjeneste i Farup kirke som præst i sognet.
Som det fremgår af omtale andet steds, inviterer menighedsrådet til samvær efter gudstjenesten.
Og hvad skal man så lige skrive til afsked her 32 år
efter sin ankomst som aldeles ny præst på et nyt sted!
I grunden kan det gøres meget kort: Det har været et
kæmpe privilegium at være præst her gennem sådan en
generations tid. Jeg er for længst begyndt at vie unge
mennesker, jeg har både døbt og konfirmeret, ja døbt
børn af børn, jeg har døbt! Det siger noget om mange
år, og det siger noget om nærhed og kontinuitet, og det
er nok det, jeg har været allermest glad for: at få lov at
følge nogle af jer i sognet et par skridt på vejen gennem
det her liv - til hverdag, når det var glædeligt, og når
det var rigtig svært.
Da jeg i sin tid søgte og fik stillingen, var det som så
meget andet ved en ren tilfældighed. Leif havde en kollega nede ved grænsen, hvor vi boede. Hun gjorde opmærksom på en ledig stilling, kombineret med Ribes
klosterkirkesogn. Præsteboligen var godt nok stor, men
lå i et lille landsogn, hvor hendes far (Holger Nicolajsen) var formand og havde gjort opmærksom på, at
der ikke boede flere mennesker, end at præsten snildt
kunne nå rundt og kysse godnat! Det nåede jeg nu aldrig, men søgte og fik stillingen. Uden at have set præsteboligen, den så jo så smuk ud nede fra indkørslen en
juniaften, vi var forbi. Og plads var der nok til vores tre
børn samt ikke mindst alle de gamle møbler, vi havde
samlet. Og værkstedsplads til Leif i garageenden, så der
også ud til at kunne blive. Så sådan blev det!
Den dag flyttebilen kørte ind i gårdspladsen fo´r drengene straks rundt (pigen var et halvt år og lå i barnevogn).
De vendte snart begejstrede tilbage: Der var hele fire toiletter og en lille traktor i garagen! Så var det godkendt!.
Det var dengang længe før mentor-ordninger og efteruddannelseskurser samt konto på menighedsrådets
budget til kontormøbler. På gulvet i kontoret stod en
skrivemaskine og en arkitektlampe og i vindueskarmen
stemplerne til attestudskrivning. Så jeg satte mig ved
vores medbragte gamle skrivebord og kontorets tele-

fon, hvor jeg lykkeligvis kunne søge assistance hos den
præst, Bent Mølby Nielsen, der havde passet sognet i
vakancen. Og så var der ikke mindst kirkens personale,
lærerne Ivan Jørgensen og Olav Okholm, hhv. organist
og kirkesanger gennem talrige år og et menighedsråd,
der velvilligt forklarede om sognet og stedets skikke
m.m. Og i øvrigt nogle folk, som var venligheden selv
og bød de nye indenfor. Det første år, jeg havde konfirmation, var vi til 7 fester i løbet af én uge. Det var en
fantastisk velkomst at få.
”Et godt sted at være præst” sådan havde min forgænger skrevet i stillingsopslaget. Efter 32 år kan jeg kun
sige det samme. Selv om meget er forandret på de år,
mennesker især, som var en vigtig del af kirken og aktive i sognet de første år, ligger begravet på kirkegården. Kirkens personale og menighedsrådene er blevet
udskiftet undervejs, men den samme gode stemning og
vilje til samarbejde med og om det at være kirke på landet, er der stadig. Der lægges mange arbejdstimer, gode
diskussioner og nye initiativer i at gøre Farup kirke til
kirke til tiden.
Et tilbagevendende emne de senere år i menighedsrådet og blandt personalet deler Farup med mange andre
sogne, store som små. Det er søndagsgudstjenesten og
dens menighed. Som er blevet mindre gennem årene, i
takt med at de gamle trofaste kirke- og sognefolk (vi er
før tilvalgstid og - samfund!) er afgået ved døden eller
blevet skrøbelige og ikke har så nemt ved at komme.
”For de gamle, der faldt, er der ny overalt” står der et
sted. Det gælder ikke søndagsmenigheden. Det kunne
jeg have ønsket, jeg var lykkedes bedre med.
Det er gammel, hævdvunden skik, når en præst på
landet går på pension, at vedkommende fraflytter sognet. Så den gamle ikke utidigt blander sig og tager evt.
tjenester fra efterfølgeren. Selv om jeg kun er flyttet få
km. og nu bor i det andet af ”mine” sogne, har jeg tænkt
mig at følge den praksis.
Jeg vil sige tak for de 32 år, jeg har fået lov at være
præst ved Farup kirke og del af sognets liv. Tak til menighedsråd og medarbejdere gennem årene og alle, jeg
på den ene eller anden måde har fået lov at følges lidt
med. Også tak fra min familie.
Elin Hjuler

”Gerne tror jeg, her er gemt glimt af Edens have. Og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! (DDS 724,4)
Den strofe kom jeg til at tænke på en forårsdag i haven for mange år siden. Så var det ligesom sat på plads, og man
kunne komme videre!

