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AKTIVITETSKALENDER
Septemberber
29. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub

Oktober
6. kl. 19.00-21.00  Offentlig foredrag i Borgerlokalet
7. kl. 14.30-16.30 Tirsdagsklub
7.  kl. 19.00-20.30 Sang i Kirken
27.  kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Borgerlokalet

November
3.  kl. 19.00-21.00  Offentlig foredrag i Borgerlokalet
4.  kl. 19.00-20.30 Sang i Kirken
10.  kl. 19.00-21.00  Offentlig foredrag i Borgerlokalet
17.  kl. 19.00-21.00  Offentlig foredrag i Borgerlokalet
24.  kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Borgerlokalet

December
1.  kl. 14.30-16.30 Julehygge i Tirsdagsklubben

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.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her også mulighed for formidling af evt. forplejning og servering til festen. 

SMS – kæden 
Vil du med i SMS kæden og modtage oplysning om diverse aktiviteter i sognet,
send sms til 50763090 
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Ja, det er nu lidt træls. Vi har vort dejlige hus, og så er det så corona-bøvlet at bruge det. Det er ikke noget, 
vi kan gøre noget ved, og vi kan bare være glade for, at vi ikke har en stor gæld, som vi skal afdrage og betale 
renter til. Økonomien er sund og hænger sammen. Det kan vi alle takke hinanden for – godt gået!

Med hensyn til brugen af huset, så er der stille og roligt ved at starte op igen. Der er nogle udlejninger hen 
over efteråret, og vigtigst af alt er, at der kommer gang i de ugentlige gymnastik-hold og Ungdomsklubben. 
Det er vigtigt, at der er liv i huset. Det fortjener huset, og vi skal lære at bruge det.

Hvis du sidder med en aktivitet, som du føler, at der burde sættes gang i, så tag fat i en af os fra bestyrelsen. 
Der er plads til flere aktiviteter – det er kun os selv, der sætter begrænsningerne.

Som noget helt nyt er der et kor fra Ribe, der er ”flyttet ind”. De er rigtig glade for den store sal med den gode 
akustik, der er i salen. 

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. Sørg endelig for at gøre 
reklame for Farup Fælled – det er et godt sted at holde alle typer af fester.

Mange hilsner fra Styregruppen 

Farup Fælled: “Stille og roligt i gang igen”

Vi starter op igen…
Livestreaming efterår 2020
Endnu en sæson starter op med livestreaming fra Søauditorierne i Aarhus, hvor Jens Holbech og hans team 
har sammensat endnu en flot række af naturvidenskabelige foredrag med forelæsere fra Aarhus Universitet. 
Denne sæson er tilmed krydret med en foredragsaften, hvor der gives smagsprøver ud i øllets verden.

Alle foredrag er gratis (dog er der en egenbetaling på 30,- til ølsmagningen), og vi plejer at have det rigtig 
hyggeligt, og der bliver suget stor viden ud af skærmen i Borgerrummet i Farup Fælled.

Bortset fra ølsmagningen så er der ikke tilmelding, så hvis du har tid og lyst, så kig forbi. Tidligere har nogen 
taget lidt mundgodt med, og borgerforeningen er altid vært ved kaffe, the og vand. Tilmelding til ølsmagningen 
foregår fra hjemmesiden www.farupsogn.dk, hvor der også kan læses nærmere om foredragene.

Der er flyere med foredragsrækken i Fælleden, og du kan også se det på bagsiden af bladet.

//Søren Høy Bendixen
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
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Vores forsamlingshus er nu fortid. Et samlingssted, der 
har fungeret til områdets bedste i over 120 år. Det giver 
anledning til at se lidt tilbage og tænke over udviklingen.
Vi er en del, der stadig kan huske, hvordan vores mor 
pakkede madkurven, og hele familien tog til juletræsfest i 
huset. Vi morede os meget med at løbe op på loftet, hvor 
der var garderobe og toiletter. Også de levende ænder og 
gæs, som gik ude i hestestalden til gåse- og andespil hu-
skes, måske især problemerne med at få den spillevende 
gevinst slæbt med hjem.
Lokalområdets forsamlingshus som begreb er et lokalt 
andels- eller foreningsejet fælleshus, der af en generalfor-
samlingsvalgt bestyrelse udlejes til mangfoldige formål; 
gennem generationer et karakteristisk element i dansk 
landbokultur.
I Danmark findes ca. 1300 forsamlingshuse (1995). De 
ældste blev rejst i 1870’ernes begyndelse i tilknytning til 
skytteforeninger, grundtvigske højskoler og friskoler. I 
1880’erne, hvor Estrups styre forbød at holde forenings-
møder på offentlige skoler, tog forsamlingshusbyggeriet 
kraftig fart som bred venstrepolitisk folkebevægelse. De 
nye hjemsteder for den alternative højskolekultur var 
modeller for og bebudere af det folkelige, parlamentari-
ske samfund. Da provisorieårenes modsætninger klingede 
af, blev forsamlingshusenes funktion som ”hele sognets 
storstue” mere markant, men stadig i modsætning til det 
voksende antal missionshuse. I 1920 var der i alt bygget 
ca. 1600 forsamlingshuse foruden de ca. 40, der 1892-1920 
blev rejst som led i den nationale kamp i Sønderjylland.
Farup forsamlingshus blev bygget i 1896. Man kan kun 
gætte på, om lukningen af kroen og oprettelsen af mis-
sionshuset var en medvirkende årsag.
Huset blev bygget på lejet grund, som det fremgår af føl-
gende lejekontrakt.

Lejekontrakt af grund til Farup forsamlingshus
Undertegnede Andreas H. Nissen af Kirkeby tilstaar herved, 
at jeg fra den mig tilhørende ejendom, Matr. 3b Kirkeby, 
Fardrup sogn, har til et enteressantselskab, der er dannet 
i Nr. Fardrup sogn til opførelse af en gæstestald, eventuel 
forsamlingshus ved Fardrup kirke og hvis bestyrelse for ti-
den bestaar af sognefoged Jens Tranberg Jensen, gaardejer 
Hans Bossen, Kærbøl, Thomas Thomsen, Fardrup, Søren M. 
Sørensen Aalbygaard og Søren Hansen, Mejlby, har udlejet, 
ligesom jeg herved til brug og benyttelse i den anførte an-
ledning udlejer et jordstykke 1200  kvadrat alen (tolv hun-
drede) stort, der grænser til bygaden mod nord, saaledes 
som dette er overtaget af interessantselskabets bestyrelse og 
vil blive indhegnet ved samme foranstaltning.
Lejemaalet er indgaaet på følgende vilkaar § 1. Lejemaalet 
er indgaaet for et tidsrum af 50 er femti aar, regnet fra 1. no-

vember dette aar, og er i dette tidsrum uopsigelig fra begge 
sider. Lejerne maa i lejetiden gøre sig det lejede så nyttig 
som de bedst ville og kunne, ligesom ogsaa fremleje er til-
ladt. Derimod maa der ikke indrettes beboelseslejlighed på 
jorden, der som anført kun er bestemt til brug for rejsestald 
og forsamlingshus §2. Lejen udgør 9 kroner, er ni kroner 
aarlig, der betales forud hver 1. november, første gang den 
1. november dette aar. Hvis lejen ikke trods paakrav er be-
talt inden 1 maaned efter forfaldstid, kan ejeren betragte 
lejemaalet som hævet. §3. Skatter og udgifter af det lejede 
betales af ejeren. §4. For lejens rigtige betaling hæfter besty-
relsen in solidens, og i tilfælde af søgsmaal gælder reglerne 
i forordningen af 25. januar 1828. §5. Denne kontrakt 
bliver at tinglæse som hæftelse på udlejerens ejendom matr. 
Nr. 3h, 3u og 8a Kirkeby næstefter tidligere tinglæste for 
hæftelsen, hvorom retsanmærkning frabedes pt. Ribe den 
23. oktober 1894.
Som udlejer Anders H. Nissen. Som lejere Jens Tranberg 
Jensen, Hans Bossen, Thomas Thomsen og Søren M. Sø-
rensen.

Grunden blev senere købt fra Kirsten Marie Nissen den 
13. december 1916.
Grunden havde tilhørt den ejendom, der i dag er ejet af 
Edit og Kjeld Rasmussen.
Der er foretaget forbedringer og moderniseringer over 
flere gange, første gang i 1912.

Huset før det blev nedtaget i 2020

En epoke er slut. Lad os håbe, at vi får mindst ligeså meget 
glæde af vores nye hus Farup Fælled.

Af Erling Pedersen

Som huset så ud ca. 1955

Som huset så ud ca. 1955. 

Huset før den blev nedtaget i 2020. 

En epoke er slut, lad os håbe, at vi får mindst ligeså meget glæde af vores nye hus Farup Fælled. 

Af Erling Pedersen 

Farup forsamlingshus

Som huset så ud ca. 1955. 

Huset før den blev nedtaget i 2020. 

En epoke er slut, lad os håbe, at vi får mindst ligeså meget glæde af vores nye hus Farup Fælled. 

Af Erling Pedersen 
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

SEPTEMBER
27. september – 16. s. e. trinitatis: kl. 10:00 
Højmesse i Farup

OKTOBER
3. oktober – lørdag før 17. s. e. trinitatis: kl. 10:00 
Lørdagshøjmesse med evt. lørdagsdåb 
(erstatning for søndag)
4. oktober – 17. s. e. trinitatis: Ingen Gudstjeneste
11. oktober – 18. s. e. trinitatis: kl. 10:00 
Højmesse i Farup 
18. oktober – 19. s. e. trinitatis: 
Ingen Gudstjeneste
25. oktober – 20. s. e. trinitatis: kl. 14:00 
Eftermiddagsgudstjeneste i Farup med efterfølgende kaffe

NOVEMBER
1. november – Alle helgens dag: kl. 19:00 
Allehelgensgudstjeneste
8. november – 22. s. e. trinitatis: kl. 9:30 Højmesse
15. november – 23. s. e. trinitatis: Ingen Gudstjeneste
22. november – S. s. i kirkeåret: kl. 14:00 Højmesse
29. november -  1. s. i advent: kl. 10:00 Højmesse

DECEMBER
Torsdag d. 3. december: kl. 17:00 Sangaften i kirken
6. december - 2. s. i advent: kl. 10:00 Højmesse
13. december - 3. s. i advent: kl. 19:00 
Adventsaftensang
20. december – 4. s. i advent: Ingen gudstjeneste
24. december – juleaftensdag: kl. 15:30 juleaftensguds-
tjeneste 
25. december – juledag: kl. 10:00 Højmesse i Farup
26. december – anden juledag: Ingen Gudstjeneste
27. december – Julesøndag: Ingen Gudstjeneste

NAVNE OG TELEFONER
Formand Mona Vejlgaard
Farup Sønderby 5, tlf. 75424441
Sognepræst (kbf.) Marike Runz, 
Farup Kirkevej 6
Mail: maru@km.dk 
tlf.: 75 42 16 12 
mobil: 40 22 96 38
Træffes ikke om mandagen
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

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. 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Så blev præstetavlen opdateret med Marikes navn og 
årstal for start i Farup Kirke.

Det er Henriette Ahlers, der har stået for det fine ar-
bejde. Henriette har tidligere lavet et skrift på korset i 
korbuen og havde også mod på at skrive på præstetav-
len. Det er ikke bare et arbejde, man gør, så med hjælp 
fra Berit fra Kongeå Print og Design Aps, som trykker 
Marsk & Muld, fik vi skabt nogle bogstaver, der min-
dede om resten af tavlen. 
Henriette har ikke ønsket at få noget for arbejdet, men 
vil gerne give det som sit bidrag til Farup Kirke.
Menighedsrådet vil dog gerne påskønne hendes arbej-
de, så en lille erkendtlighed skal hun have ved lejlighed.
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Tirsdag den 15. september er der blevet afholdt valg-
forsamling, og nye er blevet valgt ind i Farup Menig-
hedsråd. 
Såfremt der ikke indkommer flere lister, så der skal af-
vikles afstemningsvalg, så er dette menighedsrådet de 
næste 4 år: Mona Vejlgaard
 Jens Løkkegaard
 Alma Clausen
 Vera Tønder
 Jytte Knudsen

 Som stedfortrædere valgtes:
 Lauge Nielsen
 Christina Johansson

Menighedsrådet konstituerer sig den 25. november.

TIRSDAGSKLUBBEN
Efter corona-nedlukningen i marts brat afsluttede vo-
res månedlige tirsdagsmøder, prøver vi nu at starte en 
ny sæson, selvfølgelig under hensyntagen til restriktio-
nerne omkring Covid19.
Farup Fælled er lejet til formålet – her skulle være mu-
lighed for at dække op med passende afstand til kaf-
febordet og også plads/rum til at kunne synge et par 
sange i eftermiddagens løb. 
Vi starter tirsdag den 29. september kl. 14.30 – 16.30, 
og første gang får vi besøg af Lisbet Knudsen, som for-
tæller om sit arbejde som kirke- og kulturmedarbejder 
ved Grundtvigskirken i Esbjerg.
I oktober rammer vi den 27. hvor vores præst Marike 
Runz kommer og fortæller om sin vej her til Farup.
November og december er slået sammen til den 1. de-
cember, hvor der indbydes til julehygge.
Vi håber på at div. medier, jungletrommer, mund til øre 
metoden vil bringe budskabet videre, så vi kan få nogle 
hyggelige timer sammen i hinandens selskab.

På menighedsrådets vegne 
Lene Nielsen

SANG I KIRKEN
Inden Corona havde vi sang i kirkehuset. Vi prøver 
nu med sang i Kirken, så vi kan holde afstandskrav og 
stadig synge fra Højskolesangbogen.
Første gang bliver onsdag den 7. oktober kl. 19.00- 
20.30, hvor Esther og Ivan Jørgensen er sangværter. 
Undervejs holder vi en lille pause, og man er velkom-
men til at tage lidt at drikke og spise med, som kan 
indtages på kirkebænken. 
Onsdag den 4. november er det endnu uvist hvem der 
er sangvært.
Så tag naboen med, og kom og syng sammen.

ADVENTSKOR 
Her i den dejlige eftersommertid er det faktisk svært at 
skulle til at tænke juletanker – men deadline til Marsk 
og Muld er tæt på, så…..
Og at julen kommer, er der jo ingen tvivl om!!!  Men 
hvor meget vi får mulighed for at gennemføre af ak-
tiviteter her i Corona-tiden, kan man godt komme i 
tvivl om. 
Men ikke desto mindre prøver vi at kalde sammen til 
vores advents/decemberkor, som meget gerne skulle 

kunne underholde ved gudstjenesten den 13. decem-
ber om aftenen. Vi vil selvfølgelig følge myndigheder-
nes opfordringer, hvis det kommer på tale.
Maja Haue Morthorst styrer igen i år tropperne til øve-
aftenerne, og til koncerten bliver der også selskab af 
hendes musikervenner på bas og trommer.
Alt efter div. coronakrav, øver vi i konfirmandstuen el-
ler på Farup Fælled i salen hvis fri – ellers borgersalen 
fra kl. 19 – kl. 21 med indlagt (medbragt) kaffepause 
på følgende datoer:
 Onsdag 18. november
 Mandag 23.  november
 Torsdag 3. december
 Tirsdag 8. december og 
 søndag 13. december generalprøve før koncerten.
Kan du ikke komme til alle øveaftener, så indhenter du 
det nok…. Det er overskueligt program og vi har det 
sjovt og hyggeligt, mens vi øver.
Noter øve-datoerne allerede nu, så håber vi på dejligt 
fremmøde til sang og hygge.

Hilsen Maja og Lene

LØRDAGSDÅB I FARUP KIRKE
Vi har i den seneste tid oplevet en større efterspørgsel 
om lørdagsdåb her i Farup. Lørdagsdåbsgudstjenester 
bliver mere og mere populære, da det åbner op for den 
mulighed, at familiemedlemmer, der skal rejse lang-
vejsfra, kan deltage i dåben. Dåben er en stor fest for 
hele familien, og selvfølgelig vil vi derfor gerne imøde-
komme familiernes ønske og gøre det muligt at holde 
dåb i vores kirke om lørdagen. 
Dåben er dog også en fest for menigheden. 
Når vi bærer et barn hen til døbefonten, så er det ét 
blandt mange mennesker, der lige dér, slægt efter slægt, 
er blevet forbundne med hinanden og med en Gud, 
der vægter alle mennesker lige højt, og for hvem men-
neskelivet altid vejer lige tungt, betingelsesløst. 
Der er en forbindelse mellem dåben og indlemmelse i 
menigheden, og det er en positiv oplevelse, når menig-
heden får lov til at overvære dåben og kan deltage i den 
festlige begivenhed. Vi vil derfor gerne bevare dåbens 
plads i den ugentlige gudstjeneste, som menigheden 
fejrer sammen.
Af den grund har vi i Farup Menighedsråd besluttet 
at flytte én søndags højmesse i kvartalet til en lørdags-
gudstjeneste, hvor der vil være mulighed for dåb.
Vær derfor ekstra opmærksom på gudstjenestetiderne, 
da der fra nu af vil være én højmesse i kvartalet, som 
finder sted om lørdagen før den pågældende søndag. 
Den første lørdagsgudstjeneste i Farup er allerede 
planlagt til d. 3. oktober 2020 kl. 10:00 (lørdagen før 
17. s. e. trinitatis).
Vi har fået lov til at afprøve denne model de næste to år, 
og vi håber, at den bliver taget godt imod her i Farup.

KURSUS
Sognepræst, Marike Runz, er på obligatorisk efterud-
dannelseskursus:
D. 28. oktober, d. 9. – 13. november 2020 samt d.17. – 
19. november 2020 
I det tidsrum kan der rettes henvendelse til sognepræ-
sterne i Ribe, Sct. Catharinæ kirke: Kevin O. Asmussen, 
tlf. 75 43 11 56 / Simon T. L. Stubkjær, tlf. 75 42 02 32.
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Kære konfirmander
Kære Pernille, Ida, Rasmus, Elias og Frederik.
Nu blev det endelig jeres tur. Den store dag er langt 
om længe kommet. Det er jeres konfirmation i dag, 
d. 6. september 2020. Jeg ved, at vi alle har ventet på 
denne dag med stor glæde, med længsel og også med 
spænding. For i år har intet været, som det plejer. 
Når I engang bliver tudsegamle, vil I måske komme 
til at sidde og fortælle jeres børnebørn eller oldebørn 
om dengang, I blev konfirmeret. Eller tale med gamle 
venner eller veninder om, hvordan det var dengang.
Om hvordan det blev helt anderledes, end det var plan-
lagt, fordi der var Corona. At I blev sendt hjem fra 
skole. At den konfirmation, som skulle have været i 
maj, måtte laves om til juni for derefter at blive lavet 
om til september.
Og at kirkerummet i dag, mere eller mindre, blev 
jeres, så der kunne være plads til jeres familier. 
Om festen, der nok ikke havde været den samme, hvis 
alt havde været ”normalt”, hvis man overhovedet end-
nu kan kalde noget for ”normalt”.
I taler måske om det, der var godt ved det hele, og sik-
kert også om det, der var svært. 
Måske vil I også undre jer over, at det dengang fyldte 
så meget. At der blev talt så meget om det og så længe.
For verden gik jo videre, og I har oplevet alt muligt 
andet siden da.
Så har I haft lange liv – med glæder og med sorger – så 
har I set, hvordan verden har udviklet sig. I har set op-
findelser, vi I dag slet ikke har fantasi til at forestille os.

Derfor skal min tale til jer i dag heller ikke handle mere 
om Corona end denne lille indledning, for i forhold til 
de liv, der nu ligger foran jer, bliver den forhåbentlig 
kun en parentes.
Det har været en rigtig stor glæde, at jeg endelig har 
fået lov til at møde jer igen til generalprøven i tirsdags. 
I har været så klar på i dag og så fyldt med forvent-
ninger! 
Når jeg ser på listen over de skriftord, I har valgt, som 
skal følge jer på vejen i dag, springer det mig i øjnene, 
at de handler om det liv, vi deler med hinanden, og de 
handler om den styrke og kraft, som det giver at have 
noget at tro og håbe på.
Lige om lidt vil jeg læse jeres konfirmandord op.
Først vil jeg dog gerne sige, at det er værd at lytte til 
hvert enkelt ord, I hver især har valgt til i dag, når I nu 
om lidt bliver konfirmeret.
For det er summen af dem alle sammen, som fik mig 
til at tænke på livet, vi deler med hinanden, og håbet, 
som det særlige tema for lige netop jeres konfirmation.
Jeg indledte i dag med talen om jeres fremtid. Til vores 
fremtid har vi alle et håb. 
Det er en gave i at kunne håbe. Håbet handler også 
om tro, og det hedder derfor også, at alt er muligt for 
den der tror.

I ved det sikkert selv, hvor stor en forskel der er på at 
glæde sig til noget og at håbe på et eller andet. Hvad en-
ten det er en sejr i håndbold, eller at den, jeg godt kan 
lide, også kan lide mig. Eller at min familie har det godt 
- og så, hvordan det hele føles, når der er noget man 
går og frygter og er bange for. 
Hvis man begynder at være bange for at være god nok 
i sin sport eller noget andet, man går op i, så lykkes 
tingene bare ikke på samme måde, som når man går 
til det med ren tillid.
Når man tænker om sig selv, at der da er ingen, der 
kan lide mig, så er det heller ikke så nemt at se den, 
der gerne vil snakke med en, eller at se, at jeg er værd 
at holde af. Så bliver det utroligt svært at tro på, at den 
anden virkelig mener det.
Hvis man igen og igen får at vide, at du dur ikke til 
noget, i skolen, på fodboldbanen, blandt venner, ja så 
tror man til sidst, at man er overflødig. 
Men det er du ikke, for du er Guds barn.
Hvis man hele tiden får den kolde skulder, så tror man 
til sidst, at man er nok slet ikke noget værd.
Men det er du, for du er Guds barn.
Gud ser ikke, som mennesker ser, for mennesker ser på 
dét, som er for øjnene, men Gud ser på hjertet.
Gud ser ikke på det ydre, Gud ser på det indre, og 
inde bag ved alle facader, alt dét man kan og ikke kan, 
alt dét man gør, om det er ondt eller godt, så ser Gud, 
helt inderst inde i hver enkelt af jer: at her er mit barn.
Det er dét, I siger ja til om lidt, når I siger ”Ja” til at 
ville konfirmeres.
Det lille stykke fra Bibelen, som jeg lige har læst, blev 
læst for jer, dengang, I blev døbt.
Det sagde Gud til jer, da I blev døbt, og det kan I selv-
følgelig ikke huske noget af, derfor er det på tide at få 
det at vide igen – det er dét konfirmation handler om: 

Tale til Konfirmanderne d. 6. september 2020
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Konfirmander 2020 

Rasmus Caspersen, Ida Surlykke Tobiasen, Pernille Bech Andersen, Elias Ohrt Christensen, Frederik Brink Henriksen 
sammen med sognepræst Marike Runz. 

Rasmus Caspersen, Ida Surlykke Tobiasen, Pernille Bech Andersen, Elias Ohrt Christensen, Frederik Brink Henriksen 
sammen med sognepræst Marike Runz

at blive mindet om, hvem man er, både når man bliver 
for stor og selvfed, og, ikke mindst, når man bliver for 
lille og føler sig værdiløs. 
”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”. Sådan 
sagde Gud til jer, da I blev døbt. Nu siger han det igen.
Så I kan se de ting, der er at håbe på, og på den måde 
lade bekymringerne passe sig selv. 
Kristendom handler om håb. 
Det håb, det giver, at være rummet i Guds kærlighed. 
En kærlighed vi ikke kan falde ud af, for den er ikke op-
taget af, om vi er perfekte eller af at tælle alle vores fejl 
eller rive os i næsen, når vi måske er lidt for dumme, 
egoistiske eller urimelige.
For det sker jo for os alle sammen, at vi er det, jeres 
forældre, jer selv og også mig. Det hører med til at 
være menneske.
Og derfor er det så godt at høre, at der hos Gud er lige 
præcis plads til, at vi er dem, som vi er.
Mit ønske for jer i dag er, at I vil gå ud i verden med 
Guds kærlighed i ryggen og vide, der er et sted at søge 
hjælp og trøst, når det der med at håbe - og se lyst på 
tingene - ikke falder alt for nemt.
Til lykke med i dag kære konfirmander, må håbet være 
med jer på jeres vej gennem livet.

Konfirmandord:

”Som I vil, at mennesker skal gøre mod 
jer, sådan skal I gøre mod dem” 

(Luk 6,31):

Jesus sagde: »Jeg er verdens lys. Den, 
der følger mig, skal aldrig vandre i 

mørket, men have livets lys.« 
(Joh 8,12):

”Vær gode mod hinanden, vær barm-
hjertige og tilgiv hinanden, ligesom 

Gud har tilgivet jer i Kristus.” 
(Ef 4,32)

”Frygt ikke, tro kun.” 
(Mark 5, 36)

”Den, der kommer til mig, 
vil jeg aldrig vise bort” 

(Joh 6,37)
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Velkommen til gymnastik i Farup 
Fælled 2020/21
Igen i år er det lykkedes os at få ledere til alle vores gymnastikhold.

1000 tak til alle jer der giver en hånd med, uden jer – ingen gymnastik i Farup.

Vi starter op i uge 38 med følgende hold:

Mandag: 16.00 – 17.00  -  0. - 2. klasse

                   17.15 – 18.15  -  3. - 6. klasse   

  

Onsdag: 16.00 – 17.00 – de 3 til 5 årige

                17.15 – 18.15  crossfit

Torsdag: 16.15 – 17.00   Forældre / barn   

                 17.15 – 18.15  Rytmepiger  6. - 7. klasse

Vi skal passe på hinanden, så vi følger naturligvis DGIs og Sundhedsstyrelsens anvis-
ninger, og de siger at:

Gymnasterne må ikke komme ”i god tid” og skal forlade stedet umiddelbart efter endt 
træning. Altså ingen ophold i gangarealet. Jakker, sko og lign. skal i omklædnings-
rummet, da det er det sted, der hurtigst kan gøres rent.

Når man kommer ind i Fælleden, skal man starte med at vaske hænder – 
det gælder alle.

Lederne sørger for, at redskaberne bliver tørret af mellem hvert hold.

Tilmelding, kontingentbetaling og betaling til holdene er at finde på:
www.FARUPSOGN.dk

SES VI? 

DET TROR JEG DA NOK LIGE VI GØR! 

FSBG

Bogbussen kører desværre ikke mere. Den blev stoppet pr. 1. april 2020. Den er blevet erstattet af Biblioteks-
spots rundt i kommunen. Du kan læse mere om Biblioteksspots og hvor de befinder sig via dette link: 
https://www.esbjergbibliotek.dk/bibliotek/bibspot
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Livestreaming efterår 2020 - vært
Vil du give en hånd med til at få startet op på foredragsaftnerne?

Jeg har brug for nogle stykker, der vil hjælpe med at starte livestreamingerne op på aftnerne i Fælleden.

Der er ikke svært, og jeg gennemgår det gerne med dem, der gerne vil.

Der skal låses op til Borgerrummet, sættes kaffe over, computeren og skærmen skal startes op og der skal bydes kort 
velkommen. Til sidst skal man låse Fælleden af igen.

Send mig gerne en SMS, ring eller mail mig på 20261689 eller fsbg@farupsogn.dk.

Datoerne og foredragene kan ses på bagsiden af bladet.

//Søren Høy Bendixen
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Farup SMS-liste
Igennem nogle år har vi haft en 
SMS-liste, hvor vi sender besked 
ud til de tilmeldte om kommen-

de arrangementer, huskere og andet nyttigt vedr. 
vores Farup.

Vil du gerne modtage disse beskeder, så send en 
SMS til listen på 5076-3090 med dit navn og din 
adresse, så sætter jeg dig på.

Du kan med fordel gemme nummeret i din te-
lefon, så du kan se, at det er SMS-listen, der 
skriver til dig.

/Søren Høy Bendixen

ÅRETS LOPPEMARKED 
I FARUP FÆLLED 
AFLYSES
På grund af corona har vi valgt at aflyse Loppe-
markedet, der skulle have været afholdt d. 14.no-
vember. Vi håber, det hele ser lidt mere oversku-
eligt ud i 2021, hvor vi så vil holde Loppemarkedet 
lørdag d 20 marts.

Lauge og Mogens vil sørge for at lave mere plads 
til lopper på Lene og Lauges gård, så fortsæt en-
delig med at aflevere lopper på Farup Kirkevej 18.
Mvh Ruth & Mogens, Farup Kirkevej 4, mobil 
21371798

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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Farup Ungdomsklub - FUK i daglig tale
Så er klubben igen startet op efter sommerferie og Corona-nedlukning. Klubben er for alle unge i Farup 
Sogn fra 5. klasse og op, og der er klubaften hver mandag og onsdag fra kl. 18.30 i vores lokaler i 
Farup Fælled. 
Klubben drives til daglig af 5 unge m/k'ere på 18-20 år, og det tilstræbes, at der også er ture ud af 
huset. Det være sig ture i svømmehallen, til skøjtebane m.v. Normalt holdes der en opstartstur umid-
delbart efter opstarten i august/september måned med overnatning m.v. 
Omstændighederne omkring Corona (man bliver helt træt) gør, at vi i år ikke har kunnet lave et stort 
Sea West-arrangement (som sidste år) eller lign. Men vi forsøger dog at få strikket noget sammen, 
så det lugter lidt af opstartstur. 
Prisen for alt dette er 150 kr. pr. halve sæson (dog kan mindre egenbetaling til ture med overnatning 
forekomme). 
I kan også finde os på Facebook under "Farup Ungdomsklub"

På bestyrelsens vegne
Jens Nielsen (formand) 



OFFENTLIGE FOREDRAG 
I NATURVIDENSKAB

Farup Fælled
Farup Kirkevej 2A
6760 Ribe

Rejsen ud i rummet
Af astrofysiker Hans Kjeldsen

Tang
Af marinbiolog Annette Bruhn

Dybhavet
-nyt fra en ukendt verden
Af biogeokemikerne Ronnie N.
Glud og Bo Barker Jørgensen

Smagen af øl
Af brygmestre Erik Lund 
og Zoran Gojkovic
Entré: 30 kr.

Tilblivelsen af det
moderne menneske
Af DNA-forsker Eske Willerslev

Grønlands indlandsis
Af geolog Nicolaj Krog Larsen
og geofysiker David L. Egholm

2020
6. okt
kl.19-21

2020
27. okt
kl.19-21

2020
3. nov
kl.19-21

2020
10. nov

kl.19-21

2020
17. nov

kl.19-21

2020
24. nov

kl.19-21


