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Sang i Kirkehuset
Ungdomsklubbens generalforsamling
i Farup Fælleds mødelokale
Farup Fælleds generalforsamling
i Farup Fælleds mødelokale
Fastelavnsfest i Farup Fælled
Tirsdagsklub i konfirmandstuen

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
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Året der gik - Farup Forsamlingshus 2019
Da vi gik ud af 2018 blev målet for det kommende år sat.
Forsamlingshuset skulle afvikles i 2019. Vi er knap i mål,
da foreningen og cvr-nummeret endnu ikke er lukket, men
vi er heldigvis tæt på, og der er sket en del i løbet af året.
Forsamlingshuset har ikke været aktivt i hele 2019, og
vi startede derfor allerede i januar med at sende Esbjerg
Kommune ansøgning om nedrivningstilladelse og byggeaffald. Herfra kom nedrivningsansøgningen i høring,
inden kommunen kunne tage stilling til det videre forløb. Grundet vi var blevet gjort bekendt med en relativ
høj timepris til kommunen, som de ikke var klar på at
forhandle, valgte vi at være afventende for et resultat.
Dette til trods for at vi kun kunne følge med i, at sagen
meget ofte kom til forskellige sagsbehandlere, uden at
det tydede på en nærmere afklaring. Først til maj fik vi
godkendt nedrivningen. Ansøgning om byggeaffald var
en sværere opgave til trods for hjælp fra flere. Kommunen var ej heller til den store hjælp, men til sidst lykkedes
det heldigvis.
Januar blev også brugt på at tælle alt inventar op og sende
en samlet liste til Farup Fælled, således de kunne se, hvad
de kunne bruge og ellers måtte købe nyt af.
Da vi kom ind i februar, påbegyndte vi salg af det inventar,
der ikke skulle videre til Farup Fælled. Salget forsatte mere
eller mindre, til der ikke stod et hus mere. Både lokale
men også folk udefra har kunnet bruge noget fra huset.
Det er dejligt at se andre få glæde af det og skabe nye
minder.
I marts fik vi foretaget en jordbundsundersøgelse for at
sikre, og efter aftale, at menighedsrådet ikke skulle overtage en forurenet grund. Her var heldigvis ikke noget
usædvanligt at bemærke.
Da vi hele forløbet igennem har forsøgt at nedbringe vores gæld til et niveau, som banken kunne finde acceptabel holdt vi den 26. april running dinner. Det blev endnu
en gang en succes, og vi håber, at Borgerforeningen eller
Farup Fælled vil drive det videre. For dem, som ikke er
bekendt med konceptet, kan jeg kort nævne, at det er en
aften, hvor 3 værtsfamilier besøges sammen med andre
gæster. Ét sted til forret, næste hovedret og til slut dessert.
Alle gæster starter sammen til velkomstdrinks og sendes
herefter afsted på gåben eller cykel, og alle gæster samt
værter slutter også af sammen til kaffe, vand, vin eller øl.
I år lånte vi Farup Fælled til dette formål.
Den 22. maj holdt vi koordineringsmøde omkring nedrivningen samt fremviste mulig salgbare emner af inventar.
Her kom en god håndfuld og tilkendegav deres vilje til at
give en hånd med, tak for det.
Umiddelbart herefter meldte onsdagsholdet sig endnu en
gang klar til at trække i arbejdstøjet og gøre en forskel for
Farup Sogn. Holdet er blevet udvidet med nogle stykker,
og vi er jer utrolig taknemmelige over alle de timer, I har

lagt i arbejdet og de tråde, I har trukket i. Men også en
stor tak til alle øvrige borgere og lokale firmaer som har
bidraget.
Vanen tro var der landsbyfest i august og Forsamlingshuset stod igen klar med tombola, og endnu en gang har vi
været imponeret over de mange flotte gaver, vi har modtaget fra lokale firmaer og fra oplandet omkring Farup.
Efter byfesten fik vi sammen med de øvrige i festudvalget
udarbejdet en køreplan for byfesten, så det er nemmere at
få flere ind og hjælpe med enkelte opgaver, og for at nye
kan overtage. Samtidig med dette fik vi også udarbejdet
en køreplan for juletræsfesten.
Den 4. december kunne vi holde nedrivningsgilde, et
omvendt rejsegilde, for at fejre, at huset nu blev væltet.
Det var utrolig dejligt at se så mange mennesker trodse
kulden og kigge forbi. Lokale virksomheder havde sponsoreret mad og drikke, mens naboen lagde garage til, tak
til Jer alle.
Kort efter nedrivningen holdt vi møde med menighedsrådet for at aftale de endelige detaljer for overdragelse
af grunden. Overdragelsen fandt sted den 27. december
2019. Vi mangler derfor nu kun ganske lidt, inden vi kan
lukke foreningen og cvr-nummeret ned.
Farup Forsamlingshus vil gerne takke alle, der har hjulpet
os med at være kommet så langt, så vi om kort tid kan
sætte det endelige punktum i en lang æra. Dette er uanset,
om det har været hjælp med økonomiske midler, administrativt arbejde, håndværkstimer, mad, drikke, trække
i tråde eller moralsk opbakning - vi kunne ikke undvære
nogens hjælp, tak til hver og en.
Formand for Farup Forsamlingshus
Jeanette Grøndahl Andersen

Indkaldelse til Generalforsamlinger
for Farup Ungdomsklub og
Farup Landsbyfælled
Generalforsamlingerne afholdes i Farup
Fælleds mødelokale onsdag d. 19/2-2020
kl. 19.00 for Farup Ungdomsklubs vedkommende og kl. 20.15 for Farup Fælleds
vedkommende.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vel mødt
Med venlig hilsen
Bestyrelserne for Farup Ungdomsklub
og Farup Fælled
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Farup Fælled – det kører der ud af!
Hej med jer i Farup Sogn og alle brugerne af Farup Fælled. Vi vil gerne invitere jer til:
Generalforsamling for Farup Fælled, onsdag 19/2 kl 20.15 (efter Ungdomsklubbens GF).
Her har du mulighed for at høre om de erfaringer, vi allerede nu har gjort os med hensyn
til drift af huset, og hvilke tanker vi har for fremtiden. Vi håber, at I har tid og lyst til at
være med.
Reservation af det nye hus. 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

Har du betalt kontingent til Farup Sogns Borger- og
Gymnastikforening?
Hvis du ikke har, så smut ind forbi hjemmesiden www.farupsogn.dk under punktet Tilmelding
& betaling og få det overstået  Det koster kun 100,- (det er mindre end 30 øre om dagen).
Af de 100 kr. går 30,- til det blad, som du sidder og læser i nu.
Du kan også indbetale via en bankoverførsel til reg.nr.: 7780 kontonr.: 1945948. Den må du
gerne sætte som årlig indbetaling, så glemmer du ikke at få betalt dit kontingent.
Betalende medlemmer er personer over 18 år, der ønsker at støtte vores aktiviteter og være
med til at skabe rammerne for nogle gode oplevelser i sognet.
Kan du ikke huske, om du har betalt, så kan du skrive til foreningen på fsbg@farupsogn.dk
eller sende en SMS til os på 5076-3090. Husk at anføre, hvem du er og din adresse.
Du kan naturligvis altid komme i kontakt med borgerforeningen ved ringe eller sende en SMS
på 5076-3090. Du kan også maile os på fsbg@farupsogn.dk, putte et brev i postkassen eller
banke på døren på Præstegårdstoften 5.
Søren Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
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Gymnastikopvisning
Endnu en gang inviterer Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening til gymnastik
opvisning i Logitranshallen, fredag den 13. marts 2020 kl. 18.30, hvor den står
på flotte gymnastiske øvelser, høje spring og sjove indslag. Der vil være små og
store gymnaster på gulvet, og på tilskuerrækkerne inviterer vi hermed forældre,
søskende, bedsteforældre, onkler, tanter, venner, veninder, naboer og andre bekendte til at kigge på.
Efter opvisningen rykker vi borde og stole sammen, så vi kan gå til fælles kaffebord, mens børnene leger på gymnastikredskaberne.
I år sørger borger- og gymnastikforeningen for kaffe, kopper og tallerkner, så det
skal ikke medbringes. Vi ser dog gerne, at man medbringer en kage til det fælles
store kaffe- og kagebord.

Program for aftenen
18.00 Dørene åbnes. (Vi tager i mod kontanter og MobilePay ved indgangen)
18.30 Fælles indmarch
18.40 Forældre/barn
18.50 3 – 5 år
19.00 Æ Jungs fra Gørding I.F
19.30 Ungdomsmix fra Tjæreborg
20.00 6 – 11 år Banditterne
20.15 Minimix Ribe
20.45 Rytmepiger
21.00 Formandens tale
21.10 Udmarch
21.20 Fælles kaffebord – medbring en kage til
fællesbordet, gymnastikforeningen sørger for
kaffe, kopper og kagebakker
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Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter
for forskellige interessegrupper i Farup sogn

INVITATION
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til
Koordineringsmøde i BORGERRUMMET i Farup Fælled.
TORSDAG D. 19. MARTS 2019 kl. 19.30
• På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter, således at uheldige
kollisioner kan undgås
• Drøfte nye udviklingsmuligheder
• Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem
• Udveksle oplysninger mellem foreningerne mv.
• Få nye (gerne vilde) ideer og finde ildsjæle (ikke nødvendigvis blandt de
tilstedeværende), der vil hjælpe med at udfører dem
• Andet
Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle idérige borgere er velkomne.
Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere repræsentanter.
Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til Søren,
der på bedst mulig måde vil forsøge at viderebringe disse.
HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til
Søren Høy Bendixen på 5076 3090 eller fsbg@farupsogn.dk
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TIRSDAGSKLUBBEN

Februar d. 25. får vi besøg af Tirdagsklubbens ”husfortæller”, som Elise Balslev, sognepræst i Bramming,
vel næsten kan kaldes.
Hendes forfatter er denne gang Selma Lagerløf og
fortællingen: ”Niels Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige” Enhver, der har oplevet Elise fortælle ved,
der igen venter en fin oplevelse.

GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

FEBRUAR

Søndag den 2. februar, Sidste s. e. Hellig tre Konger
Højmesse kl. 10, Jørgen Bork Hansen. Kirkekaffe
Søndag den 9. februar, Septuagesima
Gudstjeneste kl. 19, Jørgen Bork Hansen
Søndag den 16. februar
Ingen gudstjeneste
Søndag den 23. februar, Fastelavn
Højmesse kl. 10, Jørgen Bork Hansen
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

MARTS

Søndag den 1. marts, 1. s. i fasten
Gudstjeneste kl. 16, Indsættelse af ny præst
Søndag den 8. marts, 2. s. i fasten
Højmesse kl. 10, Ny præst
Søndag den 15. marts, 3. s. i fasten
Ingen gudstjeneste
Søndag den 22. marts, Midfaste
Gudstjeneste kl. 19, Ny præst
Søndag den 29. marts, Mariæ Bebudelse
Højmesse kl. 10, Ny præst

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
Konst. sognepræst Jørgen Bork Hansen,
jborkhansen@gmail.com
Irisvej 5. henvendelse via præstegårdens tlf. 75421612
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Kirkeværge Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008
Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf. 24604351
kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

SANG I KIRKEHUSET

.. fortsætter den anden tirsdag i måneden. Organist
Camilla sidder ved klaveret, og hver aften inviteres en
sangvært til at vælge sange fra Højskolesangbogen. Der
bliver også lejlighed til for forsamlingen at komme med
forslag. Man medbringer selv kaffe og kage til en kort
pause undervejs. Det hele begynder kl. 19,00 og slutter
kl. 20,30.
Tirsdag d. 18. februar, kommer Elin Hjuler, Ribe
Tirsdag d. 10. marts, kommer Jens Bo Holm-Nielsen,
Mejlby
11. januar 2020.
Menighedsrådet er i denne tid travlt optaget med diverse
gøremål for at blive klar til at få ansat en ny sognepræst
til sognet.
Hvis alt går efter planen, så har vi, når dette nummer
af Marsk og Muld er på gaden, fået besluttet, hvem vi
ansætter som præst.
Det har været en lang og spændende proces. Jens
Løkkegaard og undertegnede var først i november en
tur i Århus til Matchmøde, hvor vi havde mulighed for at
snakke med kommende præster, der måske kunne være
interesserede i at søge en stilling hos os.
Derefter fortsatte arbejdet med at få sammensat et stillingsopslag. En opgave der blev lavet i samarbejde med
provst Thorkild Bak og menighedsrådene i Sct. Catharinæ, Kalvslund og Obbekær. Præstestillingen er delt
med ½ stilling i Farup og ½ stilling til de 3 øvrige kirker.
Stillingen blev opslået i midten af december, og inden
jul havde vi besøg af flere interesserede præster, der var
forbi og se præstegård og kirke samt snakke med en fra
menighedsrådet. Så kunne vi bare vente i spænding på,
om vi også fik nogle ansøgninger.
Ansøgningerne har vi læst først i januar, og en lille krølle
på den historie er, at Henrik Sørensens mor Laura Sørensen sad i menighedsrådet for 32 år siden og var med
til at læse ansøgninger, da Elin Hjuler blev ansat.
Den 9. januar holdt de 4 fire menighedsråd – i alt 25
medlemmer – og medarbejderrepræsentanter og præster fra Sct. Catharinæ, møde med provst og biskop, hvor
ansøgningerne blev gennemgået, og det blev besluttet,
hvem vi gerne ville se til en prøveprædiken og samtale.
I uge 4 er der planlagt prøveprædiken, og hvis alt går efter planen, vil vi gerne invitere alle med til at byde en ny
præst velkommen søndag den 1. marts kl. 16.00 i Farup
Kirke og efterfølgende på Farup Fælled med lidt mad.
Men herom mere i ugeavisen.
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Præstegården er i fuld gang med at blive renoveret og er
lovet færdig omkring uge 8, hvor vi håber at få mulighed
for at vise den frem for dem, der skulle være interesserede i at se det færdige projekt. Skulle man have lyst, må
man gerne gå en tur rundt om præstegården og kigge
ind ad vinduerne, medens vi renoverer, og se, hvor langt
vi er kommet med istandsættelsen.
Alt dette betyder også, at vi snart skal sige farvel og tak
for hjælpen til Jørgen Bork Hansen, der har varetaget
sognets interesser, mens vi har arbejdet på at få ansat en
ny sognepræst. Vi vil gerne takke og afslutte med kirkekaffe søndag den 23. februar.
Godt nytår til alle
Mona Vejlgaard

JULETALE 2019

I torsdags var jeg på Esbjerg Bibliotek og høre Peter
Langwithz Smith fortælle om den bog, han udgav i
april i år. Bogen hedder ”Auschwitz. Dødens Bolig”. En
bog på 700 sider. Om Nazitysklands koncentrationslejr
Auschwitz, hvor der blev udryddet et rystende stort antal mennesker, mest jøder, i lejrens gaskamre og derpå
kremeret i gasovnene. Det mest rystende, Peter Langwithz Smith fortalte den aften, var et citat af chefen for
SS, Theodor Eicke.
Han stod for uddannelsen af SS-soldaterne. ”Giv mig
drengene, soldaterne, fra de er 15-16 år, så skal jeg nok
få medlidenheden pillet ud af dem.” Og det gjorde han
så og det så effektivt, at SS-soldaterne myrdede uden
medlidenhed og uden skyld. Soldaterne sagde ved forhørene efter krigen, at de ikke følte skyld.
Dybere mørke kan vi ikke komme ind i end det, at vi
ikke kan føle medlidenhed, kan have medfølelse med
et andet menneske, for hinanden. At vi kan udlevere
til ydmygelse, ondskab og ødelæggelse. Selv masser af
børn led den skæbne, fordi soldaterne var uden medlidenhed, uden medfølelse.
Den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij pegede allerede på Nazismens fare inden den opstod og pegede på,

hvor afgørende det er, at et menneske kan have agtelse
og medfølelse for et andet menneske. På det punkt henviste han til Kristus, som den der altid viste medfølelse
og agtelse. For blot at nævne et enkelt eksempel: Historien om denn barmhjertige samaritaner. Om manden
der bliver overfaldet, frarøvet sine penge og ejendele og
efterladt elendig og halvdød. Mandens redning var, at
en så ham og fik medlidenhed, medfølelse, med ham
og standsede op og hjalp ham.
Først kom der en præst forbi. Han gik forbi – måske
troede han, at manden var død og turde ikke røre ved
ham. Så kom der en tempeltjener, en slags kirketjener.
Han gik også forbi. Endelig kom der en samaritaner.
Han så manden og fik medlidenhed, medfølelse, med
ham. ”Det kunne være min søn, der lå der”. Og han
bøjede sig ned og hjalp manden. Startede med at rense
hans sår og forbinde dem.
Derfor er det så vigtigt, at vi holder jul, fordi vi hører
om ham, der blev kød, altså menneske, og tog bolig
iblandt os. Altså Kristus. For Kristus blev ved med at
pege på – som Dostojevskij sagde – på medfølelse og
agtelse.
Og derfor læste jeg netop Johannesprologen fra alteret
før om, at ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi
så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har
den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed”.
Johannes kalder Jesus el. Kristus for lyset. For han lyser
og varmer.
Han skriver: ”Lyset skinner i mørket, og mørket fik
ikke bugt med det”. Det er Johannes’ budskab til os.
Mørket, det mørke som vi skaber, kan være forfærdeligt
og satanisk, som vi hørte om det før. Så forfærdeligt at
vi tænker: nu vinder mørket.
Men sådan er det ikke, siger Johannes. Mørket er her,
men det er lyset også. Og mørket kan ikke tvinge lyset
bort.
Med Johannes’ ord: ”Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det”.
For Johannes er lyset et billede på Guds ord, et billede
på Jesus Kristus.

Gredstedbro Egnskor
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Årets konfirmander til undervisning i Kirkehuset

Fra venstre og rundt om bordet: Pernille, Ida, Rasmus, Frederik og Elias

Kirkekoncert

Dagpleje-jul i kirken
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24 dages road trip
fortsat fra sidste nummer...

Yosemite Nationalpark
Sidste strækning på turen gik fra Las Vegas til nationalparken
Yosemite. Her kørte vi gennem Death Vally, i folkemunde kaldet “dødens dal”. I sommerhalvåret kan der nemt være over 50
grader her. Inden vi kørte ind i dalen, blev vi på et skilt også
gjort opmærksomme på vigtigheden af at have mindst en halv
tankfuld benzin, styr på reservedækket og rigeligt med vand i
bilen. Det er ikke i Death Vally, man har mest lyst til at stå med
en punktering. Vi oplevede dog ikke de ekstreme temperaturer
og var også ude at gå på det meget tørre landskab.
Inden vi kørte ind i Yosemite, besøgte vi den afsides liggende
tidligere guldmineby, Bodie, en rigtig spøgelsesby. Byen havde
i 1880 hele 10.000 indbyggere, hvor folk prøvede lykken som
guldgravere. Da guldminen løb tør for guld, forlod folk hurtigt
byen og lod de fleste af deres ejendele stå tilbage. Derfor er
Bodie en form for tidslomme, hvor købmand, kirke, skole, salon og almindelig beboelse står tilbage nøjagtig som den gang.
Det giver en meget autentisk oplevelse at gå rundt blandt disse
bygninger, kigge ind af de støvede vinduer og se bøger, konservesdåser og gamle senge stå som den gang.
Fra Bodie gik turen til Yosemite, som var et af turens stor højdepunkter. Til forskel fra de andre nationalparker vi havde
besøgt, hvor landskabet var forholdsvis tørt og præget af klipper, så var Yosemite frodigt med skov og vand.
På hotellet blev vi bedt om at tømme vores bil for madrester og plejeprodukter som creme og makeup. Dette var nødvendigt for at holde bjørne fra at bryde ind i bilen. Ellers drog vi på vandretur i parken, som bød på rindende vandløb,
smukke klippesider, vandfald og de flotteste løvfaldsfarver på de kæmpe secoyaatræer. Det var virkeligt en naturoplevelse
af de helt store. Desværre bar parken også præg af de massive skovbrande, som man oplevede i sommeren 2018. Store
områder stod med sorte afsvedne træer, og desværre var der også skovbrande, medens vi var der.
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Hawaii

Vores lejede bil blev afleveret i San Francisco lufthavn, og så gik flyveren mod vores sidste destination på rejsen, ferieparadiset Hawaii.
Hawaii er en øgruppe som består mange øer, heraf 8 større. Vi boede i Honolulu på øen Oahu. Her nød vi Hawaiis fantastiske klima med temperaturer på 26-30 grader døgnet rundt og badevandstemperature på 25 grader.
Hawaii er geografisk og vejrmæssigt meget nuanceret. På Hawaii findes alle klimazoner på nær ørken og tundra. Vi oplevede denne forskellighed på en tur, vi havde rundt på øen. På et tidspunkt kører du i landskaber, der ligner regnskov,
og på andre tidspunkter er du på meget tørre steder, hvor der ikke gror meget af betydning.
På turen så vi stedet, hvor bl.a. Jurassic Park, Lost og Indiana Jones er optaget. Når man kørte disse steder, er det som at
se kulisserne fra filmene.
Hawaii er også stor producent af ananas, så vi lagde vejen forbi storproducenten Dole, som leverer hovedparten af de
ananas, vi spiser her hjemme. Ananasplanter er meget lave i forhold til, hvad vi forventede, men de smagte fantastiske i
deres naturlige omgivelser.
Johanne og Jeppe havde set frem til vores tur på paddleboard og snorkletur. Det var spændende, især fordi vi så kæmpestore skildpadder svømme rundt blandt os.
Ellers nød vi bare at svømme i havet og poolen. Hawaii var en perfekt afslutning på en fantastisk tur til et fantastisk land.
Fire stater, 12 forskellige overnatningssteder, utallige km. på de amerikanske veje, skæve eksistenser, natur i topklasse og
storbyens mange muligheder. Alle, der har mulighed for at tage på sådan en tur sammen som familie, bør gøre det. Vi
refererer allerede flittigt til oplevelserne ”over there”, og det vil vi forhåbentligt blive ved med mange år fremover.
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Nedrivning af Farup Forsamlingshus
Så skete det endeligt. Onsdag den 4. december 2019 blev forsamlingshuset væltet, og vi kunne alle fejre det med et nedrivningsgilde i Maria og Preben Sjællands garage, tak for det. Stemningen var god, børnene syntes, det var spændende at
se den store maskine i aktion og senere at lege nær pladsen, og de voksne kunne mindes de gode timer, vi hver især har
brugt i huset, alt imens Marsk Music, Hans Tobiasen og Ribe Flaskecentral sørgede for mad og drikke til alle, der kiggede
forbi. Der har angiveligt været omkring 100 m/k forbi for at markere begivenheden. Tak for at I trodsede kulden og tog
jer tid til at komme forbi. Onsdagsholdet kan nu gå på en velfortjent juleferie – jeg er sikker på, at vi er mange, der sender
dem en stor tak. Der skal naturligvis også lyde en tak til alle andre, der har været med til at gøre det muligt, at vi er kommet så langt. Tak.

Fastelavnsfest i Farup
Lørdag den 22. februar kl. 10.00 til 12.00

Alle er velkomne denne lørdag formiddag
i Fælleden, hvor vi slår katten af tønden.
Kom gerne som bamse, kylling, forlæns
og baglæns eller hvad du nu finder på.
Bedst udklædte barn og voksen vil blive
kåret efterfølgende.
Efter tøndeslagning og kåring af kattekonge
og kattedronning vil der blive serveret
kaffe/te til de voksne og saftevand og
lidt guf til børnene – og selvfølgelig
fastelavnsboller.
Pris: 20 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksne.
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