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AKTIVITETSKALENDER
Januar
31. kl. 14.30  Tirsdagsklubben i Konfirmandstuen
31. kl. 18.30-19.30  Generalforsamling i Farup Ungdomsklub
31. kl. 19.30-20.30 Generalforsamling i Farup Fælled
31. kl. 20.30-21.30 Generalforsamling i FSBG

Februar
23. kl. 19.00-20.30  Sangaften i Kirkehuset
26. kl. 10.00-12.00  Fastelavnsfest
28. kl. 19.00-21.00 Livestreaming

Marts
1. kl. 14.30  Tirsdagsklubben i Konfirmandstuen (bemærk onsdag)
7. kl. 19.00-21.00  Livestreaming
10. kl. 18.30  Gymnastikopvisning i Logitranshallen, dørene åbnes kl. 17.00
21. kl. 19.00-21.00  Livestreaming
23. kl. 19.00-20.30 Sangaften i Kirkehuset
28. kl. 14.30   Tirsdagsklubben
28. kl. 19.00-21.00  Livestreaming

Hvor intet andet er anført, finder arrangementerne sted i Farup Fælled.
Emnerne for de enkelte live-streaming-foredrag samt for Tirsdagsklubben 
kan ses andetsteds i bladet.

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 er 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. 

Marsk & Muld
Redaktionens
spalte

Bladet udgives op til den 1. i alle
lige måneder.

Indleveringsfrist:
Første mandag i ulige måneder.
Artikler mm til bladet sendes til Villy 
Lønne på farup@farupsogn.dk
Billeder til artikler mm bedes sendt 
som separate filer.

Redaktionen:
Kristian Kyndi
Villy Lønne
Erling Pedersen
Gert Vejlgaard
Medlem af menighedsrådet

Layout og opsætning:
Kongeå Print og Design ApS

Oplag: 400 stk.

Forside: Motivet er malet af Jeppe 
Oldenborg Christensen, Farup.
Fremstillet i 2 udgaver - et sommer- 
og et vintermotiv, som anvendes efter 
årstid.

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk
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Status i Farup Fælled
Så er der gået endnu et år med Farup Fælled, og snart 
holder vi igen generalforsamling. Det har været meget 
sløjt med udlejninger her hen over efteråret. Mange 
har formentlig sparet festen væk pga inflation, stigende 
renter og stigende energipriser.
De stigende energipriser har også påvirket økonomien i 
Fælleden, hvor vi har brugt en del mere end budgetteret 
på el, idet vi jo har jordvarmeanlæg.
Derfor synes jeg også, at det er flot, at vi trods færre ud-
lejninger og større udgifter stadig har et positivt resul-
tat i 2022. Det tror jeg, mange andre forsamlingshuse 
er misundelige over.
I uge 2 havde vi ”arbejdsuge”. Tirsdag vaskede vores 
damehold vægge ned, og onsdag malede onsdagsholdet 
så gangen samt pletmalede, hvor det ellers var nødven-
digt. Super dejligt at I alle er med på at hjælpe, når vi 
kalder; tusind tak for det.
I weekenden var det så bestyrelsens tur til at arbejde. 
Vi fik ryddet op i depotrummet bag køkkenet, som ef-
terhånden var blevet noget rodet.
Fremover vil vi gerne have, at dette rum kun er til depot 
for servering og udlejning. Derfor har vi reserveret et 
par skabe i borgerrummet til ting fra FSBG.
Desuden fik Per og Rene frisket baren op, så den nu 
fremstår superfin. Mange tak til Wood-up for paneler 
til baren.
Vi ses til generalforsamling d. 31. januar 

Bestyrelsen i Farup Fælled

Dejligt at få ryddet op i depotet.

Flot ny bar
Utrolig hvor mange bolde der kan ligger i vinduer og på 
panelerne.

Skabe reserveret til FSBG i borgerrummet
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En snak med ministeren
Vi har, som det nok er en del bekendt, fået en minister med 
bopæl her i sognet. Og noget sådan skal naturligvis omtales 
i herværende skrift.

Marsk og Muld kontaktede derfor Mette Kierkgaard og af-
talen blev, at vi kunne lave et interview med hende, hvilket 
så er det, du læser et sammenskriv af om øjeblik.

På forhånd havde jeg varslet mine spørgsmål, som var de 
følgende, her i en lettere omskrevet og forkortet version:
Årsagen til at bo i Kærbøl, årsag til politisk engagement, 
oplevelsen af at blive valgt til folketinget og - senere - ud-
nævnelsen til minister, fremtidsperspektiver, betydning af 
at være fra Syd- og Sønderjylland. Og så, helt banalt, hvor-
dan vælger man gave til den, man afløser? 

Der er en bevidst undladelse af CV, men det kan da an-
føres, at Mette Kierkgaard er universitetsuddannet og har 
arbejdet med offentlig (kommunal) ledelse, ligesom hun 
har studeret i USA. Og så skal vi vel have med, at hun er 
gift med Thomas, og at de har 2 børn.

Men nu til, hvad Mette fortalte på baggrund af de på for-
hånd stillede spørgsmål.

Mette er født og opvokset i Kærbøl, men da hun var færdig 
med gymnasiet medførte videre uddannelse samt erhvervs-
karriere, at hun flyttede herfra. Men hun er så kommet re-
tur til sin hjemstavn, hvor hun påskønner at være i kendt 
land i en skøn natur.

Politik har altid haft hendes interesse, fra køkkenbordet 
derhjemme til uddannelsesvalg. Hun var medlem af Det 
Radikale Venstre, men meldte sig ud i 2017. Da Modera-
terne så opstod, så hun en mulighed for atter at engagere 
sig politisk i et parti, der ville forandre men samtidig var 
pragmatisk og ikke-ideologisk.

Hun blev så folketingskandidat, og da valget fandt sted 
1. november 2022, ja da endte hun med at blive valgt til 
folketinget. Noget som hun fandt ud af, mens hun sad til 
en såkaldt LederUdviklingsSamtale med sin foresatte. Man 
kan vel sige, at væsentligheden af mødet blev reduceret 
markant derved.

Idet det i valgkampen tegnede til, at Moderaterne ville få 2 
mandater i Sydjyllands Storkreds, og der var 4 kandidater 
stillet op, vidste Mette godt, at der var en chance for, at hun 

kunne få en plads i Folketinget. Under valgkampen havde 
Mette et tæt og godt samarbejde med de andre kandidater 
fra Moderaterne, og der havde været en stor fælles kamp-
ånd. Derfor var hun meget spændt og utrolig glad og stolt, 
da de personlige stemmer var talt op.

Således valgt til folketinget fik hun relativt hurtigt mulig-
hed for at holde sin første tale fra tingets talerstol, da hun 
blev ordfører i forbindelse med behandlingen af et af de få 
lovforslag, der blev behandlet, mens historisk langstrakte 
regeringsforhandlinger stod på. Mette blev i øvrigt også 
valgt til næstformand i Moderaternes folketingsgruppe.

Midt i december fik vi så en ny regering, hvor Mette blev 
udnævnt til ældreminister. Det var noget, hun gerne ville, 
men alligevel var det meget særligt, og hjertet slog et par 
gange ekstra, da Lars Løkke Rasmussens nummer tonede 
frem på telefonen d. 14. december sidst på aftenen. Men 
hun blev hun ikke overvældet; det er der ikke tid til at være 
- og Mette fortæller, at den følelse hun sad med var: ”Sikke 
et ansvar. Sikke en mulighed. Nu skal vi i arbejdstøjet!”. Og 
gaven til Astrid Krag (fhv. ældreminister), ja den blev klaret 
af partisekretariatet, men Mette foreslog bogen "Vejen til 
frihed" af Nelson Mandela. Valgt fordi Astrid Krag havde 
været meget dedikeret i sit virke, iflg Mette.

I det hele taget udviser Mette en stor respekt for politiske 
kollegaer, ditto modstandere, embedsapparat o.s.v. De er 
arbejdsomme og dedikerede. Og selv giver hun udtryk af at 
være i besiddelse af de samme dyder, klar på en stor opgave, 
fordi gruppen af ældre bare vokser både nominelt og rela-
tivt, og opgaven bør hun være kompetent på, eftersom hun 
har erfaring i at arbejde i det offentlige system, hvorunder 
ældreplejen jo sorterer.

Og for nu at få det sidste spørgsmål med også, ja men så 
er man jo ældreminister for alle landets ældre, men det er 
næppe en ulempe at kende til de vilkår, vi nu engang har 
herovre i de tyndere befolkede dele af kongeriget.

Og se, nu er jeg så igennem den indledningsvis skitserede 
agenda, og havde jeg kunnet stenografi eller havde jeg haft 
en bedre notatteknik, så havde dette indlæg været markant 
længere, og dette nummer af Marsk og Muld ville have væ-
ret på rekordmange sider, thi vores lokale minister er meget 
talende.

Men jeg håber, at jeg har fået de væsentligste pointer med, 
men synes dog lige, at jeg vil nævne et meget godt billede 
på, hvad Mette vil i forhold til ældreministeriet. Vi skal ikke 
have hesten til at løbe hurtigere. Vi skal have opfundet en 
bil. Der skal tænkes nyt.

Og så siger jeg ellers tak for, at du tog dig tid til at snakke 
med mig, og tak for at du kørte mig hjem; det var rent und-
tagelsesvis begyndt at regne, mens interviewseancen stod 
på. Så nu har jeg, om ikke været passager i en ministerbil, 
så i ministerens bil, og det er da ikke helt skidt.

Og du ville også gerne sige tak til din ægtefælle for den 
opbakning, han leverer i forhold til radikalt ændret livs-
situation. Det være så hermed skriftliggjort.

Slutteligt, held og lykke med jobbet.

Kristian Kyndi
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Varmeprojekt i Farup
Det er blevet muligt at etablere lokal varmeforsyning i mindre landsbyer. Det kunne være meget interessant for 
Farup. Der har været sendt en anmodning om interesseangivelse ud til alle beboere i det område, der kan være 
aktuelt. Der er 85 husstande, der har tilkendegivet interesse for projektet - det synes vi er flot. Så tak for det, 
FARUP - godt gået.
  
Det er dog for tidligt at sige endnu, om det er nok til, at vi kan lave en lokal varmeløsning. Det afhænger nemlig 
meget af, hvor de enkelte huse, der har tilmeldt sig, ligger i forhold til hinanden.
  
Nu arbejder Din Forsyning videre med projektet, og vi planlægger et nyt borgermøde i marts. Her forventer vi at 
kunne fortælle, om der er grundlag for at køre videre med projektet samt i hvilke områder. Så vi beder om jeres 
tålmodighed lidt endnu. Men kom til generalforsamling i Farup Fælled og Borgerforeningen i januar. Her vil vi 
nemlig også give en opdatering på, hvor langt vi er på det tidspunkt.
  
I styregruppen vil vi have møde med Din Forsyning løbende og følge udviklingen i projektet, og vi skal nok holde 
jer opdateret. Status er her i januar, at Din Forsyning regner på de oplysninger, der er kommet ind og vil have et 
udkast klar til borgermødet i marts.
 
Er der nogle spørgsmål, så tøv ikke med at tage fat i en fra styregruppen Den består af Jesper Nissen Nielsen, 
Hans Tobiasen, Steen Hansen, Erling Pedersen og Dorte Pedersen. 
 
Nogle spørgsmål vi har fået indtil nu:

Hvad koster det? 
Det kan vi endnu ikke svare på, men det må ikke være dyrere end alternative løsninger.

Skal man ændre på sin varmeinstallation? 
Sandsynligvis ikke, hvis man har et vandbaseret system, det er Din Forsynings ansvar, at det er tilstrækkelig tem-
peratur til at klare opvarmningen. Anlæggets stand skal dog vurderes.

Er der miljømæssige fordele?
Ja, det giver bedre muligheder for at udnytte overskudsstrøm, idet der vil være en vis varmeakkumulering.

Hvilken teknik anvendes?
Det er en luft til vand varmepumpe.

Hvor meget fylder den? 
Ca. 2  40-fods containere plus akkumuleringstank. Dog afhængig af kapacitet.

Hvor skal den placeres? 
Ikke besluttet, idet det afhænger af tilslutning.

Hvad er tidsplanen? 
Beslutning om gennemførelse marts 23. 

Hvad med drift? 
Foretages af Din Forsyning.

Hvad med vedligehold?
Foretages af Din Forsyning.

Er der tilskud til projektet?  
Ja, fra fjernvarmepuljen samt sandsynligvis fra Evida til afkobling af gas.

Hvad, hvis man allerede har varmepumpe? 
Det er nok værd at overveje, om en fælles løsning vil være bedre. Kom til informationsmøde og få mere at vide.
Informationsmøde i marts er for alle interesserede. Det vil give svar på:
Hvem kan få?
Hvad koster det?
Hvornår?

På styregruppens vegne Erling Pedersen
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GUDSTJENESTELISTE 
FOR FARUP KIRKE
FEBRUAR:
5. feb.  Septuagesima kl. 9.30 
12. feb.  Seksagesima kl. 10.00
19. feb.  Ingen gudstjeneste
26. feb.  1. s. i fasten kl. 19.00 - kirkekaffe

MARTS:
5. marts  2. s. i fasten kl. 10.00
12. marts  3.s i fasten kl. 19.00
19. marts  Ingen gudstjeneste
26. marts  Mariæ bebudelsesdag kl. 11.00

APRIL:
2. april  Palmesøndag kl. 10.00
6. april  Skærtorsdag kl. 11.00,
 med efterfølgende påskefrokost i Kirkehuset
7. april  Langfredag kl. 10.00
9. april  Påskedag kl. 10.00
10. april  Ingen gudstjeneste
16. april  1.s.e. påske kl. 10.00
23. april  Ingen gudstjeneste
30. april  3.s.e. påske 19.00

KIRKEBIL
Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester 
eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. 
Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport 
sammen med turen ud. 

NAVNE OG TELEFONER
Formand for menighedsrådet Mona Vejlgaard
Farup Sønderby 5, tlf. 75424441
Sognepræst (kbf.) Vakant
 
Jørgen Hanssen er vikarierende præst  
Tlf. 23 34 33 34
Mail joha@km.dk
Mandag fri

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

TIRSDAGSKLUBBEN
Her i det nye år ses vi igen den 31. januar. Vi får be-
søg af Jens Ole Fassel, der vil fortælle om sin vej som 
beboer her i sognet og sit arbejdsliv, bl.a. som natur-
vejleder gennem mange år. 
Februarmødet skubbes til 1. marts, altså onsdag i ste-
det for tirsdag i uge 9. Her kommer Anni Jepsen fra 
Næsbjerg og fortæller om en cykeltur på ca. 1600 km til 
Zürich sammen med en ven. Annis kalender er optaget 
om tirsdagen, derfor en sjælden ændring af dagen. Vi 
håber ikke, det vil påvirke fremmødet negativt. 
Dette betyder et møde mere i marts – nemlig den 
28., hvor stifts- og migrationspræst ved Folkekirkens 
Tværkulturelle Center i Ribe Stift kommer og for-
tæller om sit arbejde ved Kvaglund Kirke i Esbjerg. 
Det er jo som sædvanlig i konfirmandstuen kl. 14.30 
– kl. 16.30. 
Vel mødt til nogle hyggelige eftermiddage med kaffe, sang 
og fortælling.

SANG I KIRKEHUSET 
Organist Camilla sidder ved klaveret, og vi forsøger at 
finde en sangvært, der kommer og vælger de sange fra 
Højskolesangbogen, som vi skal synge. 
Der bliver også lejlighed til, at forsamlingen kommer 
med forslag. Man medbringer selv kaffe og kage til en 
kort pause undervejs. Det hele begynder kl. 19.00 og 
slutter 20.30.
Det foregår torsdag den 23. februar og torsdag d. 23. 
marts.

GODT NYTÅR
Håber, alle er kommet godt ind i det nye år.                                                                                                             
I menighedsrådet havde vi håbet, at vi kunne præsen-
tere en ny præst, og at der var blevet liv i præstegården, 
men vi har i samarbejde med Kalvslund, Obbekær og 
Sct. Catharinæ besluttet, at stillingen skal genopslås. Vi 
har sammen med Morten Thaysen, som er ny provst, 
tilrettet stillingsbeskrivelsen og er også i gang med at 
lave en kort film om kirken og sognet, der skal deles 
på stiftets Facebook, og så håber vi, at det lykkes at 
finde en ny præst. Nedenunder følger et uddrag af stil-
lingsopslaget.
Jørgen Hanssen, som har vikarieret siden 1. august, har 
sagt ja til at fortsætte og er foreløbig ansat til den 30. 
april.
”Stillingsbeskrivelse for Farup:
Farup sogn ligger lige udenfor Ribe. Naturen er præget 
af marsk og vadehav. Flere unge familier, som pendler 
til arbejde i de større byer, har slået sig ned i sognet. 
Traditionerne om sammenhold og ”højskoleånd” lever 
i bedste velgående og er med til at binde vort lille sam-
fund sammen, hvor både præst og menighedsråd har 
en vigtig rolle. Folketallet i Farup er 741.
Kirken er en smuk og velholdt middelalderkirke med 
fastansat organist, kirkesanger og graver tilknyttet. Der 
er god opbakning til kirkens gudstjenester og arrange-
menter, som spiller en vigtig rolle i byen. 

Tirsdagsklubben

Her i det nye år ses vi igen den 31. januar. Vi får besøg af Jens Ole Fassel, der vil fortælle om sin vej som beboer her i 
sognet og sit arbejdsliv, bl.a. som naturvejleder gennem mange år. 
Februarmødet skubbes til 1. marts, altså onsdag i stedet for tirsdag i uge 9. Her kommer Anni Jepsen fra Næsbjerg 
og fortæller om en cykeltur på ca. 1600 km til Zürich sammen med en ven. Annis kalender er optaget om tirsdagen, 
derfor en sjælden ændring af dagen. Vi håber ikke, det vil påvirke fremmødet negativt. 
Dette betyder et møde mere i marts – nemlig den 28., hvor stifts- og migrationspræst ved Folkekirkens Tværkulturelle 
Center i Ribe Stift kommer og fortæller om sit arbejde ved Kvaglund Kirke i Esbjerg. 
Det er jo som sædvanlig i konfirmandstuen kl. 14.30 – kl. 16.30. Vel mødt til nogle hyggelige eftermiddage med kaffe, 
sang og fortælling.
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stegård fra 1712. Præstegården ligger på ca. 1 ha stor 
grund med mark, skov, have og frugttræer; kort sagt 
en ejendom med ”luft omkring”. Beboelsen udgør ca. 
265 m2 omfattende bl.a. 5 værelser. Herudover er der 
kontorfaciliteter på ca. 50 m2. Desuden er der tilknyt-
tet konfirmandstue på ca. 60 m2 som separat bygning 
på grunden. Vedligehold af plæner og hække og træer 
varetages af kirkens graver.
Der kan læses mere om Farup sogn på kirkens hjem-
meside: www.farupkirke.dk
Til stillingen som sognepræst i Farup hører også for-
pligtelse til at yde bistand i Sct. Catharinæ-Kalvslund- 
Obbekær pastorat. Folketallet i pastoratet er her 6841. 
Bistandsforpligtelsen udgør 50% af arbejdstiden. 
---------
Vi kan tilbyde:
Menighedsråd, der glæder sig til at møde den nye 
præst og som vil tage godt imod vedkommende. 
God opbakning til gudstjenesterne hvor man værd-
sætter præstens teologiske faglighed og prædiken.

Dygtige og fastansatte organister, gravere og sangere.
Et sted hvor præsten aldrig står alene med gudstjene-
ster og arrangementerne. Menighedsråd og frivillige 
tager medansvar for kirkens liv.
Et sted, hvor man vil prioritere, at der er tid til, at præ-
sten falder til og lærer sognet at kende. 
Et sted, hvor man er åben overfor, at præsten har nye 
ideer, og hvor der er interesse i at samarbejde om dem. 
Levende og engagerede landsbysamfund og et spænden-
de bysamfund i Ribe med masser af historie og kultur.

Flot og nyistandsat præstebolig og stor have med 
frugttræer. Et sted med lys og luft, hvor der ganske 
enkelt er rart at bo. 
En stilling, hvor præsten har to dygtige kollegaer samt 
et provsti, hvor man har socialt og teologisk fællesskab.”

Dette var et uddrag af stillingsopslaget. Stillingen bli-
ver opslået sidst i januar, så nu må vi væbne os med 
lidt tålmodighed igen.

Mvh Mona Vejlgaard

Om ikonerne der kommer til at stå i kirken i 
februar og marts måneder
I februar vil jeg opstille ikonen  Den Hellige Treenighed:
Det oprindelige forlæg for denne ikon er 1. Mosebog Kap. 18:

Herrens besøg hos Abraham i Mamre
Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham, mens 
han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han 
så op og fik øje på tre mænd, som stod der, og da han så 
dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til 
jorden for dem. Han sagde: »Herre, hvis jeg har fundet nåde 
for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt 
vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud 
under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke 
jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter 
kan I drage videre.« De svarede: »Gør blot, som du siger.« 
 Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde: »Tag 
hurtigt tre sea (måleenhed) fint mel, ælt det, og bag 
brød.«   Selv løb Abraham ud til kvæget og tog en god og 
fin kalv; den gav han til karlen, som skyndte sig at tilbe-
rede den.  Derpå tog han tykmælk og mælk og den kalv, 
som var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han 
hos dem, mens de sad og spiste under træet. Så spurgte de 
ham: »Hvor er Sara, din kone?« Abraham svarede: »Hun 
er inde i teltet.«   Da sagde han: »Næste år ved denne tid 
kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn!« 
Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var Abra-
ham og Sara gamle, højt oppe i årene, og Sara havde det 
ikke længere på kvinders vis. Sara lo ved sig selv og tænkte: 
»Skulle jeg virkelig føle begær, efter at jeg er blevet affældig, 
og min herre er blevet gammel?«  Men Herren sagde til Abraham: »Hvorfor ler Sara og tænker: Skulle jeg virkelig få børn 
nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren! Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har 
Sara en søn.«  Men Sara løj: »Jeg lo ikke,« sagde hun, for hun var bange. Men han svarede: »Jo! Du lo!«
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IR

K
E Den ikon der her vises, er en simplificeret udgave af besøget i Mamrelund. Treenigheden sammenkæder det 

gamle og det nye testamente, beretningen om Abrahams gæstebud fra det gamle testamente, sammenholdt med 
det nye testamentes lære om Den Hellige Treenighed, Faderen, Sønnen og Helligånden.
De tre engle symboliserer Den Hellige Treenighed: Gudfader, Søn og Helligånd, der kommer på besøg hos Abraham. 
Ikonen viser symbolerne for at vi befinder os i et beboet område, (bygningerne øverst til venstre), vi er udenfor, 
som vi kan se af bjergene øverst til højre, og vi ser også symbolet for livets træ i Mamrelund lige til højre for den 
midterste engel.
Forlægget til denne ikon er skrevet af Andrej Rubljow i år 1425, til en kirke der blev opført over den russiske 
Helgen Sankt Sergius (Sergius Radonezh)’s grav.
Denne ikon er nok den bedst kendte ikon der symboliserer Den Hellige Treenighed, og den er gengivet igen og 
igen gennem årtierne. 

I marts vil det være ikonen Maria Bebudelse der bliver opstillet.

Maria Bebudelse, Forkyndelsen 
Englen viser sig for Maria, der er iført en rød over-
kappe, der er prydet med tre stjerner, tegnet på jom-
fruelig renhed. Hendes underkappe er blå, tegnet på 
at hun er menneske. Ærkeenglen Gabriel træder frem 
i hastig bevægelse, klædt i blå underkjortel og en grøn 
overkappe. Hans vinger er mørke, håret sat i græsk 
frisure med bånd ved ørerne, som viser hans lydhør-
hed overfor Gud. I venstre hånd holder han en stav 
med knopper foroven, den er en gren fra livets træ i 
paradisets have, akacien. Med højre hånd hilser han 
hende, og gør hende forståeligt, at han har et budskab 
at bringe. Maria er i gang med at spinde den purpur-
røde tråd til de hellige forhæng, der skal bruges ind til 
det helligste i Templet, hun holder garnet i sin venstre 
hånd, men taber tenen, da hun forskrækket og afvær-
gende løfter den højre hånd. Hun er forskrækket over 
at være den udvalgte, men bøjer hovedet som tegn på 
accept. ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig 
efter dit ord!”  Lukasev. kap 1, vers 26-38.
Gudsmoders bebudelse festligholdes 25. marts.

Jeg håber noget af dette kan bruges i Marsk og Muld. 
Du er velkommen til at beskære i forklaringerne, hvis 
der ikke er plads.
Jeg medsender billeder af de 2 ikoner.

Mange hilsener
Ragna

Søndag den 8. januar var der åbent hus i præstegården, dejligt med alle dem, der kom forbi og flere tog 
også turen i konfirmandstuen til kaffe og kig på gamle konfirmationsbilleder
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Kunne du tænke dig at være med til at gøre noget aktivt i Farup?

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer i Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening. Vi er en besty-
relse på 5 medlemmer, som står for at arrangere aktiviteter til gavn for borgerne i Farup. Vi har 
et godt sammenhold, og vi støtter op om hinanden.

Vi arrangerer bl.a. fastelavn, foredrag, gymnastik, fodbold, landsbyfest, borgermøder om ak-
tuelle emner, affaldsindsamling, juletræsfest og andre tiltag og arrangementer.
Samtidig er vi med i lokalråd Ribe Nord, og vi samarbejder med Esbjerg Kommune, DGI m.fl.. 
Du kan blive valgt ind i bestyrelsen på vores generalforsamling, som er tirsdag den 31. januar 
kl. 20.30 i Borgerlokalet i Farup Fælled

Hvis du har spørgsmål, så kan du henvende dig til borgerforeningens formand Søren Høy Ben-
dixen på 20261689 eller fsbg@farupsogn.dk.

Du må meget gerne opfordre en af dine bekendte 
eller naboer, som du ser som et bestyrelses-
medlem, til at kontakte Søren.

På bestyrelsens vegne
Søren Høy Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

ÅRSMØDE I 
LOKALARKIVET
Lokalarkivet vil gerne invitere til års-
møde, hvor emnet er ”Året der gik”.

Det foregår i borgerlokalet på fælle-
den torsdag den 27. april kl. 19.00  -

Alle er velkomne til at komme og få 
en lille orientering. der vil også være 
lidt godt til hals og gane.

I øvrigt træffes vi hver anden tors-
dag i ulige uger på fælleden fra kl. 
15.00. Så har man nogle spørgsmål 
eller noget at aflevere, så er man 
også altid velkommen der.

Hilsen arkivudvalget

Ragna, Ivan, Villy, Lene, Jens-Peter 
og Susanne
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Alle er velkomne denne søndag 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 fastelavns-
boller. 

Pris: 20 kr. pr. barn og 30 kr. pr. voksen.

Fastelavnsfest i Farup
Søndag den 26. februar kl. 10.00 til 12.00 
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GYMNASTIKOPVISNING
Endnu en gang inviterer Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening til gymna-stikopvisning 
i Logitranshallen, fredag den 10. marts 2022 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.

Som noget nyt i år vil der være mulighed for at købe lidt let aftensmad, og efter opvisnin-
gen 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:
17.00 Dørene åbnes. (Vi tager imod kontanter og MobilePay ved indgangen)
17.30 Fælles indmarch

Fælles kaffebord – medbring en kage til fællesbordet. Gymnastikforeningen 
sørger for kaffe, kopper og kagebakker

          



Livestreaming forår 2023
Her er programmet for livestreamingerne her i foråret 2022. Alle foredrag, som er gratis, 
afholdes i Borgerrummet i Farup Fælled fra kl. 19.00.

Uge Dato Titel på 
foredrag

Beskrivelse Forelæser

9 ti 28-02-2023 Hvad 
Grønlands 
indlandsis 
lærer os

Hør om, hvad boringer ned i Grønlands 
indlandsis fortæller os om klimaet, 
skovafbrænding, vulkanudbrud m.m. 
i historisk og forhistorisk tid. Og hvad 
kan 130.000 år gammel is fortælle os 
om, hvor meget havspejlet kan stige i 
fremtiden?

Professor i glaciologi Dorthe 
Dahl-Jensen, Niels Bohr 
Instituttet, Københavns 
Universitet

10 ti 07-03-2023 Det er bare 
en virus

Virus er det mindste smitstof. Det er 
overalt, og det trænger ind i og udnytter 
levende celler til at formere sig. En del 
virus gør os syge. Hør om de vigtigste 
kendetegn for virus, og hør om, 
hvordan virusforskerne må tænke for at 
bekæmpe dem.

Overlæge og virusforsker 
Anders Fomsgaard, Statens 
Serum Institut

12 ti 21-03-2023 Kaffe Hør tre forskere fortælle om kaffe – om 
kaffeplantens biologi, dens dyrkning og 
bearbejdning til den kaffe, vi drikker, om 
bæredygtig kaffe, om den betydning 
klimaændringerne vil få for fremtidens 
kaffe og om sundhedsaspekterne ved 
at drikke kaffe.

Lektor i botanik Anders 
Sanchez Barfod, Institut for 
Biologi, Aarhus Universitet, 
læge og lektor i diabetes og 
ernæring Kjeld Hermansen, 
Institut for Klinisk Medicin, 
Aarhus Universitet og lektor i 
naturressourceøkonomi Aske 
Skovmand Bosselmann, 
Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi,

13 ti 28-03-2023 Stjernernes 
vilde liv

Efter at stjerner fødes i interstellare 
gasskyer og begynder at lyse, 
gennemgår de forskellige 
udviklingsstadier, før de ender deres 
dage kaotisk som ustabile stjerner eller 
som supernovaer, der udslynger støv 
og gas og giver liv til nye stjerner.

Adjunkt i astrofysik Mia Sloth 
Lundkvist, Institut for Fysik og 
Astronomi, Aarhus Universitet 
og professor i astrofysik Hans 
Kjeldsen, Institut for Fysik og 
Astronomi, Aarhus Universitet

16 ti 18-04-2023 Fremtidens 
RNA-
medicin

De fleste af os har fået RNA-medicin i 
form af mRNA-vaccine mod covid-19, 
men RNA kan bruges medicinsk til 
meget mere end vacciner. Hør om den 
RNA-forskning, der lige nu foregår, 
og som i fremtiden vil kunne lede til 
bedre behandling af en lang række 
sygdomme.

Postdoc i nanoscience 
Mette Galsgaard Malle, 
Interdisciplinært Nanoscience 
Center, Aarhus Universitet 
og professor i nanoscience 
Jørgen Kjems, Institut for 
Molekylærbiologi og Genetik, 
Aarhus Universitet

17 ti 25-04-2023 Myrer Myrerne er på flere måder mere 
succesfulde end mennesket. De 
organiserer sig i store samfund som 
superorganismer, og de opfandt 
landbruget længe før, vi gjorde. Du vil 
også høre om, hvordan vi kan udnytte 
myrerne til biologisk bekæmpelse af 
skadedyr.

Seniorforsker i insekt- og 
planteøkologi, Joachim 
Offenberg, Institut for 
Ecoscience, Aarhus 
Universitet

Vi ses i borgerrummet i Farup Fælled.
//Søren Høy Bendixen 
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening


