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På en dejlig solskinsdag søndag d. 3. maj blev 8
forventningsfulde, glade og lidt nervøse skønne unge
mennesker konfirmeret i Farre Kirke. Kirken var fyldt med
de unges familier og gæster, som alle så og lyttede til, da
de 8 hver især sagde ja til den kristne tro.

Det var en dejlig oplevelse og vi håber, at de alle fik en
fantastisk dag, som de kan mindes med glæde.
Mandag d. 4. maj var jo 70 års dagen for Danmarks
befrielse og biskop Elof Westergaard fra Ribe Stift havde
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opfordret alle sognets kirker til at markere dagen med
forlænget aften klokkeringning til 15 minutter, så hvis
nogen har tænkt, at det var da utroligt så længe de
kirkeklokker skulle ringe den mandag aften kl. 18, så er det
derfor. Begivenheden er værd at huske på og initiativet var
godt, så Farre Kirke fulgte opfordringen.
Tirsdag d. 2. juni er der arrangeret ældreudflugt i
samarbejde med Give/Vorslunde menighedsråd og i år går
turen til Fyn.
I forbindelse med sommerfesten i Farre er der sædvanen
tro morgensang i Farre Kirke lørdag morgen kl. 8.30 d. 8.
august. Give Egnskor synger i kirken og vil efterfølgende
underholde i teltet til morgenkaffen.
Farre menighedsråd ønsker hermed alle en god sommer.
Anne B. Jørgensen

Butikken er åbent:
Hver mandag fra 10.00 – 15.00
og hver fredag fra 15.00 – 17.00
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Aircondition service

Mobil 24 42 14 17
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Skt. Hans tirsdag den 23. juni 2014 i Farre Anlæg.
Pludselig er sommeren over os, sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen ved tirsdag den 23. juni, hvor Borgerforeningen
atter inviterer til Skt. Hans spisning og bål i Anlægget.
Løbesedler med tilmelding kommer ud til jer alle, når vi nærmer
os dagen. I år har vi allerede båltaleren på plads. Sognepræst
Maibrit Pedersen vil tilbringe aftenen sammen med os og holde
båltalen.
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Jernbanegade 16
7323 Give
Tlf. 44 56 48 50

www.givevinhandel.dk
Østergade 9 ● 7323 Give
Tlf. 75 73 28 00
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Idrætsforeningen

SOMMERFEST
2015
Fra torsdag d. 6. august til og med
lørdag d. 8 august , hvor vi slutter
af med et brag af en FEST!!!
Der vil igen i år være
aktiviteter for både voksne og
børn, så sæt kryds i kalenderen.
Vi ses
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Referat fra general forsamling i FIF 11.3.2015
1.

Der blev lagt ud med formandens beretning. Årets sommerfest forløb
rigtig godt, dog med visse udfordringer, bl.a. var der ikke så stort et
fremmøde lørdag aften, som vi kunne have ønsket.
Vi har fået 2 nye hold i idrætsforeningen, boksning med Trine og
formiddags fitness med Marie. Begge hold er en succes og det er
dejligt med nye tiltag, som både holder byens borgere og lokaler i
gang. Selve fitness rummet er der også en del brugere til.
Børnefodbold er faldende og der er nu så stor en aldersspredning, at
de ikke længere kan være tilmeldt turnering. De træner dog stadig en
gang om ugen.
Oldboys holdet kører fortsat som det plejer med god succes.
Børne/ ungdomsklubben har større tilslutning end nogensinde, med
over 30 børn og unge.
Det kommende år vil der komme mere fokus på skolen, bl.a. i form af
hvordan vi får logistikken til fungere mellem de mange brugere,
vedligeholdelse og fornyelse. I efteråret vil der blive inviteret til møde
omkring alt dette, hvor alle har mulighed for at komme med deres
input. I samme omgang vil vi afholde rengøringsdag, hvor skolen kan
blive hovedrengjort.
2.
Regnskabet blev fremlagt af kasseren og godkendt.
3.
På valg var i år Dennis og Mia og de blev genvalgt.
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4.
Under evt. blev der talt løst og fast, om især den kommende brug og
vedligeholdelse af skolen, hvor der allerede nu var mange gode
forslag til, hvordan vi kan få nogle ting til at forløbe nemmere for alle.
Der vil inden vintersæsonstart, blive lavet et møde med brugerne af
stedet.
I forbindelse med, at vi har fået en hjertestarter hængt op ved skolens
indgang, vil der blive undersøgt om vi kan få et kursus i brugen af den
nye hjertestarter. Der kommer mere info herom, når det bliver aktuelt.

Aktivitetskalender
Aktivitetskalender
Juni
2.

Udflugt til Fyn

Menighedsrådet

23.

Borgerforeningen

Skt Hans

Idrætsforennigen

Sommerfest

August
6.-8.
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Farre Forsamlingshus
Selskaber op til 100 personer.
Udlejning af borde, stole og service.
Henvendelse på telefon 6082 7501
(husk evt. at lægge en besked på telefonsvareren)
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Foredragsudvalget
INDLÆG FARRE FÆLLES NYT - Maj 2015

KURSUS FØRSTEHJÆLP / HJERTESTARTER
Her i vinter/forår er der opsat hjertestarter ved indgangen til den gamle
skole. Derfor mente vi det var på sin plads med et kursus i brugen af den
og lidt generel førstehjælp.
I samarbejde med Røde Kors afholdtes et kursus på skolen den 20. april
med ca. 12 deltagere.
Kursusleder og instruktør var Kenneth Eriksen, som på en rigtig god måde
lærte os om førstehjælp, hjertemassage og brugen af hjertestarteren.
Tak for en rigtig god aften.
Skulle der være nogen, som ikke kom med den aften, er jeg sikker på, at
der kan laves en ny aftale med Kenneth.
På deltagernes vegne – Marie
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Idrætsforeningen
PENSIONISTGYMNASTIKEN
Pensionistgymnastikken er nu afsluttet med et par gode arrangementer.
Efter sidste træning den 30. april sluttede vi i Farre Kirke, hvor vi havde en
aftale med Poul Viller, som bl.a. fortalte om kirken, spillede til et par
forårs salmer og gav en lille prøve på, hvad han kan på et orgel, - og det er
slet ikke så lidt.
Den 7. maj havde vi en meget spændende og interessant tur til MØLTRUP
GODS ved Vildbjerg.
Vi var 46 med bus til Møltrup Optagelseshjem, som er et hjem, hvor mænd
i kortere eller længere tid kan bo, hvis de har brug for støtte i deres liv. –
Vi fik en god orientering og rundvisning af Svend Aage Madsen, som er
en af de frivillige på stedet og tillige dejlig kaffebord med hjemmebag. På
stedet opholder der sig over 100 mænd, som skal være fri af alkohol og
andre stoffer og ellers deltage i det arbejde, de magter.
Dagen sluttede med en dejlig middag på Filskov Kro, hvor vi fik takket af
for en sæson, som har budt på mange gode fælles oplevelser.
Der blev sagt på gensyn til alle den 17. september 2015.

FITNESSHOLDET
Fitnessholdet sluttede før påske med smørrebrød på Whisky Destilleriet,
som Anne B. venligst havde inviteret til.
Dette hold, som jo har ”gået til stålet” hele vinteren, er klar til at starte
igen primo oktober.
Marie Schouenborg
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Tlf. 76 70 40 08
www.aalbaekspecaliteter.dk
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