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www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet.

Fælles mailadresse til Farupsogn.dk og Marsk & Muld
For at sikre at relevant stof kommer frem
henviser vi fremover til at man benytter
mailadressen: farup@farupsogn.dk

REDAKTIONENS SPALTE
Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.
Materiale indleveres til Villy Lønne på mail
(farup@farupsogn.dk), diskette eller med let læselig
håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert
Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf. 75 41 02 54
Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk.
NB - sidste dato for aflevering af stof til oktober november udgaven er mandag d. 3. september
Marsk & Muld kan også ses på www.farupsogn.dk

Volley

og badminton kører fra sommerferie
til sommerferie, tilmelding til mig eller via hjemmesiden. pris pt.250,-kr for en sæson. Keld Sole

Stof der hører til i kalenderen vil blive sat på
aktivitetskalenderen på hjemmesiden
www.farupsogn.dk hurtigst muligt.
Stof som har karakter af artikler og beretninger
vil først komme i bladudgaven og derefter evt. på
hjemmesiden. For at spare farve til farvebilleder
vil nogle billeder kun være i farver på den udgave af M&M der kan ses på hjemmesiden.
Der vil også være mulighed for at lægge yderligere billeder og videoer ind på hjemmesiden
www.farupsogn.dk.

Hvem skal være Årets Borger 2012?
Igen i år skal vi have kåret Årets Borger i Farup
Sogn. Hvis du har en kandidat til denne prestigefyldte udnævnelse så giv endelig bestyrelsen
besked. Så hvis du synes at naboen, af uforklarlige årsager, har gjort sig fortjent til udnævnelsen,
så giv lyd fra dig.

Medlemskab af F.S.B.G.
Ønsker man at deltage i de aktiviteter som
F.S.B.G. arrangerer i løbet af foreningsåret, skal
man selvfølgelig også betale for det. I 2012 er
beløbet som hidtil 50 kr. pr. person i husstanden over 18 år, som ønsker at være medlem.
Beløbet kan indbetales på kontonummer
1551 4747577
Ud af de 50 kr. går 20 kr. til dette fantastiske
blad. Antallet af betalende er ikke imponerende
indtil videre. Du kan med fordel holde dig opdateret på www.farupsogn.dk

Gymnastik!
Gymnastik sæsonen starter i uge 38 og vi har de
samme hold som sidste år, men tidspunkterne er
endnu ikke fastsat. Programmet kan ses på hjemmesiden fra uge 34 og som opslag ved Landsbyfesten.
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Jagten på Farups talenter
sætter ind !!!!
Har du et specielt talent du gerne vil vise,
så stil op til Farup X-faktor show.
Måske synger du fantastisk, danser sjovt, kan
sige som en skildpadde, lave flik flak på en
skammel eller noget andet fantastisk.
Det sker: Landsbyfesten i teltet fredag aften (se program)
Tilmelding til Jette Tobiasen - sms eller ring
21715368 senest onsdag 15/8.
Skynd dig – vi glæder os til din tilmelding.
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Trine og Jette

Gør www. farupsogn.dk til din foretrukne.

Program for Landsbyfest 2012
Fredag d. 17. august.
Kl. 1800

Bod og bar åbner.

Kl. 1830 – 2000

Mega Bordfodbold turnering. Se omtale andetsteds i bladet.

Kl. 2030 -

X-factor for børn. Se omtale andetsteds i bladet.

Kl. 2030 -

Kaffebord v/ Lokalarkivet.

Kl. 2130 -

Irsk live-musik i teltet. Gratis entré.

Der arbejdes endvidere på at få flyttet en fodboldkamp, så vores 7-mands herrehold kan vise talenterne
frem. Hvis det lykkes bliver det fredag aften kl. 1900.
Lørdag d. 18. august.
Kl. 0930

Morgensang og flaghejsning v/ sognepræst Elin Hjuler. Morgenkaffe og rundstykker kan købes v/ Lokalarkivet.

Kl. 1000

Tombola, Loppemarked og Hobby boder. Medbring dine lopper og dine hobbyartikler til markedspladsen i skolegården.
Boden har åbent frem til kl. 1700

Kl. 1100 – 1200

Fodboldleg for børn og unge. Der vil også være mulighed for ponyridning, ligesom der også kan brændes krudt af i hoppeborg og på hoppepude. Man kan også
iføre sig en Sumo dragt og udfordre nabo og venner ud i japansk sværvægts kampsport.

Kl. 1300 –

FARMER CUP – it’s back. Se omtale andetsteds i bladet.

Kl. 1800

Teltet åbner igen, hvor der kan betales entré til aftenens fest.

Kl. 1830 - 0100

Fest i teltet med spisning og efterfølgende musik v/ DJ Jonny Fey – med fokus på
80’er musik. Pris for mad incl. entre: Voksne 150 kr. og børn 75 kr. Maden leveres
af René’s Køkken og er en buffet bestående af:
-Rosa stegt kalveculotte med masser af urter
-Marineret svinefilet
-Urtebagte kartofler
-Whisky sauce
-Sommer kartoffelsalat m/ spidskål, radiser og asparges
-Tomatsalat m/ feta og forårsløg
-Broccolisalat m/ abrikos, rosiner, æble og peanuts
-Brød og smør

Tilmelding til Betina senest onsdag d.15/8 på mail betinadoctor@hotmail.com eller 30329333 (helst sms).
Medbring selv service. Der er selvfølgelig stadig mulighed for at medbringe sin egen mad.
Der tages forbehold for ændring af tidspunkter og indhold i programmet.
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Mega Bordfodbold turnering - Mega grineren
Fredag aften til Landsbyfesten kan der igen i år dystes i Mega Bordfodbold. Bordfodbold på en oppustelig
bane målende 6 x 12 m og med helt ægte mennesker som spillere! Der er kick-off i den første kamp kl. 1830,
og der spilles kampe af max. 10 minutters varighed. Hvert hold består af 6 spillere. Der er garanti for super
god underholdning, og i har som hold mulighed for at vinde håneretten over jeres venner.
Tilmelding til Jens Nielsen på jni153@gmail.com el. 26166490 med angivelse af holdnavn og anfører.
Som noget nyt vil der også være mulighed for at kæmpe mand mod mand iført Sumo dragter. Der er ingen
turnering el. tilmelding. Man møder bare op, og så tager vi den der fra. Der er igen garanti for super underholdning – både for deltagere og tilskuere.

FARMERCUP
Er tilbage
VED LANDSBYFESTEN 2012 I ÅR MED HELT NYE OG GAMLE KONKURRENCER!
lørdag D. 18/8 - 2012 Ca. Kl. 13.00-15.30
Et hold består af 5 personer min. 2 "Piger"
Aldersgræsne er min 16 år.
GODE PRÆMIER
Deltagelse er gratis
Med info: navne på deltagere, hold ansvarlig og hold navn
Tilmelding til: Jesper@Tellund.dk

Foredrag i Forsamlingshuset
Onsdag d 17. oktober 2012 kommer soldaterhjems leder Ruth Brik Christensen og holder et foredrag i Farup Forsamlingshus. Som leder af KFUM’s soldaterhjem har Ruth både været med de danske soldater i Irak, Afghanistan og senest Libanon i efteråret 2011. Ruth holder et inspirerende,
medlevende og engageret foredrag om det at være den forstående og lyttende ”mor” for de danske soldater i udlandet. Som leder af KFUM’s soldaterhjem i et krigsområde har det været en af Ruths vigtigste opgaver at bære
soldaternes byrder. Hun har ofte været til stede med ører, der havde tid til at
lytte. Desuden bagte hun tonsvis af brød, bryggede spandevis af kaffe og
skabte et hjem, hvor soldaterne altid følte sig velkomne.
I 2009 fik Ruth Brik Christensen titlen som ”årets helt” for sin indsats for danske soldater i Irak og Afghanistan.
Prisen inkl. Kaffe 100,- kr pr person.
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Foredrag i Farup Forsamlingshus
tirsdag den 18. sept. kl. 1900
Fra 2006 til 2010 cyklede Nicolai Bangsgaard jorden rundt, hvorved han indskrev sig i de danske historiebøger, som den person der havde været af sted på jernhesten i længst tid. 62000 km, 53 lande, 6 kontinenter, 6
cykeltasker, 1 mand og 1 cykel.
Med et imponerende lyd-, billed, og videomateriale giver Nicolai en personlig og livsbekræftende fortælling
om højdepunkter og nedture, om glæder og savn, om livslyst og frygt, og er et forfriskende bevis på, at verden er uendeligt meget bedre end sit rygte.
Hør (og se) bl.a. om:
Magien og isolationen ved krydsningen gennem den australske outback
Cykelstyrtet i 4.800m højde i Tibets ubarmhjertige, iskolde mennesketomhed
Hvordan de planlagte 2 ekspeditionsår blev til 4
Sorgløse superdage på paradisiske Stillehavsøer
Det javanesiske bryllup i svedig Lycra og cykelsko
Det chokerende jordskælv en nat i Indonesien
En vanvittig topfart på 108 km/t (!) på den fuldtlastede cykel
Hvordan man kan rejse 202 charterferier i træk uden regulær indkomst
Verdens bedste gensynsknus med familien
Tilmelding til Jens Nielsen på 26166490 el. jni153@gmail.com
Pris 100 kr. pr. mand incl. kaffe og kage. Øl og vand kan købes.
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Farup golfmatch.

En gruppe golfinteresserede fra Farup mødtes den 6. juli på Ribe Golfbane til en golfrunde. Der var 11 interesserede, men desværre kunne de ikke alle den dag. Karen og Jens Mikael stod for arrangementet og det endte med at 8 mødte op.
Efter kaffen og den indledende snak gik de to hold ud på 18 huller. Starten gik i regnvejr, men snart begyndte
solen at titte frem og det blev en dejlig runde. Der blev vist meget rigtig godt golf og alle hyggede sig.
Vinderne blev:
Individuel damer blev vundet af Karen med Dorte som nr. 2.
Individuel herrer af Jens Mikael med Gunnar som nr. 2.
Karen og Jens Mikael kan nu igen kalde sig Farup mestre i golf.
Over smørrebrødet og kaffen efter matchen var der enighed om at gøre det til en tradition, så de nye Farup
mestre fik opgaven med at arrangere matchen næste år. Så fredagen den 3. maj 2013 er der igen golf, hvor
alle golfspillere med tilknytning til Farup er velkommen.

Farup Menighedsråd
Bortforpagtning af Smedetoften beliggende Farup Kirkevej for en periode fra den 1-9-12 til den 31-8-17.
Der er i alt 0,4.
Jagt og fiskeri medfølger ikke.
Yderligere oplysninger og besigtigelse kan ske efter forudgående aftale med formand for Menighedsrådet
Christian Nielsen på tlf. 75421633 eller 40424706.
Der tillægges moms på forpagtningsafgiften.
Skriftlig tilbud senest den 15-8-12 til Christian Nielsen, Farup Sønderby 9, 6760 Ribe.
I lukket kuvert mrk. "præstegårdsjord".
Menighedsrådet har ret til frit at vælge mellem indkomne bud, - herunder evt. forkaste dem alle.
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MENIGHEDSRÅDSVALG !! – ORIENTERINGSMØDE/OPSTILLINGSMØDE
Menighedsrådet i et sogn har ansvaret for, at Folkekirken og dens ansatte har gode vilkår på stedet.
I Farup er der brug for nye medlemmer af menighedsrådet , idet nogle af os træder tilbage.
Det gamle menighedsråd opfordrer derfor medlemmerne i Farup sogn til at tage ansvaret for Folkekirken her
ved at møde op til orienteringsmødet og eventuelt at stille op på listen.
Et menighedsråd er valgt for en periode af 4 år, og det nye menighedsråd tiltræder den 1. december 2012.
Farup Menighedsråd består af 5 medlemmer plus sognepræsten. En kirkeværge kan eventuelt vælges uden for
menighedsrådet.
Den 11. september afholdes der et orienterende møde i Farup Forsamlingshus, hvor man kan høre om, hvad
det nuværende menighedsråd har arbejdet med, og bagefter vil der blive mulighed for at opstille en liste til
det nye menighedsråd.
Hvis der derefter bliver opstillet flere lister, vil der blive afholdt valg. Hvis der kun opstilles 1 liste inden fristens udløb d. 2. okt., er folk på denne liste valgt.
Menighedsrådet håber, at nye folk vil melde sig til at arbejde for Folkekirkens ve og vel.
Det nuværende menighedsråd har haft en spændende periode med mange gode opgaver. Der bliver flere
spændende opgaver at tage vare på i de kommende år, for de medlemmer der har valgt at fortsætte og for de
nye der bliver valgt ind.
Christian Nielsen
Formand for menighedsrådet
ORIENTERINGSMØDE/OPSTILLINGSMØDE I FORB. M. MENIGHEDSRÅDSVALGET 2012
TIRSDAG D. 11. SEPTEMBER KL. 19,30 I FORSAMLINGSHUSET.

AKTIVITETSKALENDER
August
17. og 18.

Landsbyfesten

September
tirsdag d.11. –
tirsdag d. 18.
tirsdag d. 25.

Orienteringsmøde/opstillingsmøde
Foredrag forsamlingshuset ….
Tirsdagsklub konfirmandstuen

Oktober
onsdag d. 17.
tirsdag d. 30.

Foredrag forsamlingshuset
Tirsdagsklub konfirmandstuen

November
fredag d. 3.
tirsdag d. 27.

Alle Helgen/ Halloween/
Tirsdagsklub konfirmandstuen

Faste møder:
Marsk & Muld:
Lokalarkivet:
Andet:

menighedsrådet i forsamlingshuset
kl. 19,00
kl. 14,30-16,30

kl. 19,30
kl. 14,30-16,30

Q arr. Kirkepladsen
kl. 14,30-16,30

Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned
Lokalarkivet holder fast møde torsdage i ulige uger kl. 16.00
SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ www.farupsogn.dk.

FARUP SOGNEBLAD
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Landsbyplanen
Landsbyplanen for Farup er er idekatalog for forslag til nogle af de ting man kan udvikle i landsbyen, Her
følger et uddrag af afsnittet om indsatsområder.
Der foreslås en udvidelse af Kirkelunden for at skabe et større grønt område i den nordlige del af byen. Udvidelsen indeholder en mindre sø, en lille bakke, en scene, grillpladser, shelters samt en plads til afholdelse af
Sankt hans bål.
Stedet kan forbindes med nye de nye boligudstykningsområder mod nord og Farup Kirkevej med en gennemgående sti. Stien krydser den eksisterende sti nord om Farup Kirke, som løber langs bækken.
Den eksisterende kirkelund er etableret for omkring 20 år siden og skovens karakter bærer stadig præg af det
er en forholdsvis ung skov. Skoven trænger generelt til udtynding og det foreslås at lave rydninger for at sikre
et fint kig til kirken og for at skabe mindre lysninger, hvor der kan placeres shelters til overnatning. Kirkelunden kan optræde på diverse turistguides rettet mod personer, som ønsker at benytte Nordsøruten ligeledes på
Skov- og naturstyrelsens hjemmeside, hvor der er oversigt over shelters i Danmark.
Der kan etableres en skovbane i Kirkelunden af stammer fra Kirkelundens udtynding.
Den nye sø i området skal udføres som et rekreativt element, som både kan indbyde til leg og pjask, men også
til ro og fordybelse. Bakken kan være et element, der lægger op til leg og sjov samt flotte kig til kirken og
over Landskabet. Øst for den eksisterende kirkelund etableres et større græsareal omkranset af skov. På
græsarealet etableres den nye Sankt Hans plads og i kanten af arealet placeres en ny scene, der kan benyttes
til koncerter, dilettant forestillinger. Friluftsgudstjenester etc. Rundt omkring på plænen kan der placeres
bord-/ bænkesæt samt grillpladser.
Der er i forslaget lagt op til at der gennem den eksisterende Kirkelund og ud til det nye græsareal er en klippet sti i græsset, der forbinder de to steder.
Området til udvidelsen er i dag privat og etableringen af stedet hviler på en overdragelse eller køb af stedet.
(ovenstående er et uddrag af landsbyplanen for Farup udarbejdet af Esbjerg Kommune. Hele planen kan ses på kommunens hjemmeside.)

Erling
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MORGENSANG – LANDSBYFESTEN
Der er igen morgensang v. landsbyfesten d. 17.-18.
august. Det er lørdag morgen, det sker, med flaghejsning og efterfølgende mulighed for at købe kaffe og
rundstykker.
Lørdag d. 18. august kl. 9,30 - Se i øvrigt program for
landsbyfesten andet steds i M&M
KORKORKORKORKORKORKOR!!! Hvis nogen
har lyst at forberede et par sange til morgensangen,
øver vi i konfirmandstuen fredag d. 17.8. kl. 17,00

Kirkesiden
GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE
Juli
søndag d. 29. –

ingen gudstjeneste

August
søndag d. 5. – 9. s.e.trin.
kl. 9,00
Jørgen Bork Hansen / Sidste gudstjeneste før JBH
går på pension
søndag d. 12. –
ingen gudstjeneste
søndag d. 19. – 11.s.e.trin.
kl. 9,30
m. nadver
søndag d. 26. – 12.s.e.trin.
kl. 10,00
September
søndag d. 2. – 13.s.e.trin.
kl. 9,30
m. nadver
søndag d. 9. –
ingen gudstjeneste
søndag d. 16. – 15.s.e.trin.
kl. 14,00
Kirkehusets have/ høst/kaffe
søndag d. 23. – 16.s.e.trin.
kl. 10,00
søndag d. 30. – 17.s.e.trin.
kl. 14,00
gospel/jubilæum/kaffe

FERIE
Sognepræsten holder ferie lørdag d.28.7.-fredag d.
17. august.
Der henvises til sp. Jørgen Bork Hansen tlf.
75420232/Ruth H . Svendsen 75431156
NAVNE OG TELEFONER
Elin Hjuler, sognepræst
Farup Kirkevej 6, tlf. 75421612/ehs@km.dk
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46,
tlf. 24405826/krfarupkirke@mail.dk
Formand Kristian Nielsen,
Farup Sønderby 9, tlf. 75421633
Kirkeværge Bente Petermann,
Farupvej 9, 75420895

HAVE – HØST – gudstjeneste
Vi håber igen på rigtig smukt sensommervejr d. 16.
sept, hvor gudstjenesterummet rykkes ud i Kirkehusets
have til en have-høst-gudstjeneste. Efter gudstjenesten
sørger menighedsrådet for kaffe til MEDBRAGT
BRØD. Man kan med fordel medbringe et tæppe eller
en klapstol.
Der er som sædvanlig indsamling v. denne gudstjeneste
– til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Danske Sømands- og Udlandskirker.
I tilfælde af regn rykker vi indenfor i kirken.
HØSTGUDSTJENESTE I KIRKEHUSETS
SØNDAG d. 16. SEPT. kl. 14,00

HAVE

Indre Mission
august
onsdag d. 15. kl. 19,30 kredsen afholder Bibelkursus i Gredstedbro, v. Roar Steffensen
onsdag d. 29. kl. 19,30 Fællesmøde i Kirkehuset v.
Per Westh Jensen, Dansk Bibelinstitut.
september
tirsdag d. 11.kl. 19,30 Kredsmøde i Holsted, Vestergade 15, v. missionær Carsten Mikkelsen, Kolding.
Danmission
Mandag d. 3. sept. Efterårsmøde i Esbjerg v. Jonas
Mortensen, Cairo - ingen kredsmøder før i oktober
BABYSALMESANG
Så begynder en ny sæson med babysalmesang. Det er
de to sogne i Ribe og nu også Obbekær og Kalvslund, der sammen med Farup inviterer til en lille
time med salmer og rytmer for de mindste ( 0-9 mdr.)
Babysalmesangen, der ledes af sognepræst Elin Hjuler, foregår i efteråret i Farup kirke, onsdag kl. 10,0010,45. Derefter er der kaffe/te til dem, der har lyst.
Første gang er onsdag d. 19. sept. Der er plads til 15
børn. Medbring tæppe til barnet at ligge på.
Evt. yderligere oplysninger samt tilmelding til Elin
Hjuler, ehs@km.dk/75421612
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Tirsdagsklubben
Vi er blevet 20 år gamle i Tirsdagsklubben, og
”pigerne” bag klubben drøfter af og til, om der
bliver ved med at være opbakning til denne
månedlige eftermiddag i konfirmandstuen. For
man skal ikke gå i gamle fodspor for enhver pris.
” Alting har sin tid ” siger som bekendt en meget
gammel herre ( Prædikeren i GT).
Vi har dog indtryk, af, at tiden stadig er til at
mødes om et godt foredrag, en filmforevisning,
sang og snak og kaffe. Derfor har vi sat et program sammen for en ny sæson, som begynder i
september.
Tirsdag d. 25.9. Efter kaffe i konfirmandstuen går
vi på besøg i Lokalhistorisk Arkiv, som nu er flyttet i lokaler på Farup skole. Jeg ( EH) vil desuden
fortælle lidt om præstegården, som i år fylder 300
år.
Tirsdag d. 30. okt. Bent Illum, tidl. skoleinspektør på Valdemarskolen i Ribe, kommer med flg.
emne :
Gør fatter nu altid det rigtige – og er der forskel på
jyder og fynboer?
”Hvad fatter gør, det er altid det rigtige” sådan
skrev fynboen H.C. Andersen i et af sine eventyr.
Joh.s v. Jensen – som var jyde – skrev også inspireret af H. C. Andersen om fatters bedrifter, men
godt nok med en noget anden udgang. Bent Illum
vil læse og fortælle om de to forfattere og deres
fortællinger
Tirsdag d. 27. nov.. Birthe Hald, tidl. børnebibliotekar i Ribe, kommer med ting og sager fra sit
fortælleværksted. Vi skal desuden synge flittigt af
advents – og julesangene. Vi bør med andre ord
kunne komme i god stemning til før-juletiden.
Og møderne foregår fortsat i konfirmandstuen kl.
14,30 – 16,30 Kaffe 10 kr. Kørsel kan bestilles v.
Esbjerg Taxa eller gennem EH..
GOSPEL – 25 ÅRS JUBILÆUM – KAFFE
Søndag d. 30. sept. inviteres til gospel i kirken.
Alle interesserede - inkl. konfirmander / andre unge
i alle aldre inviteres til en workshop med ” den lille
pige med den store stemme ” Lydiah, som tidligere
har gæstet sognet. Lydiah medbringer pianisten
Henning.
Det sker i forbindelse med mit 25 års jubilæum som
10

præst i Farup. I den anledning har jeg fået lov at
ønske ! Det er blevet til en WORKSHOP med efterfølgende GUDSTJENESTE og KAFFE I FORSAMLINGSHUSET.
Alt sammen sker det søndag d. 30. sept. Workshoppen begynder i kirken kl. 10,30. Vi synger os varme
til søndagens gudstjeneste kl. 14,00, som vil forme
sig som en blanding af traditionelt og rytmisk.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til kaffe i forsamlingshuset.( se senere annonce )
Mht. workshoppen tilmelding til undertegnede tirsdag d. 25.9. Medbring lidt brød til en pause undervejs.
FARUP PRÆSTEGÅRD 1712 – 2012 !
25 år i en præstegård med en levetid på 300 !
Det bliver lidt småt og sætter tingene i perspektiv.
Her i foråret fik jeg uventet besøg af Jens Thillerup
fra Vejle. Han havde opsøgt kirken, fordi han havde
kendskab til, at en af hans fjerne aner havde været
præst her i sognet i 1700 tallet. Det blev et spændende besøg, nærmest en stemme fra fortiden, der
afdækkede lidt mere af kirke og sognehistorien på
vores sted og gav nyt også om præstegården.
Jens Thillerup er i slægt med Adam Thillerup, sognepræst i Farup fra 1734-38, ikke i direkte linie,
men gennem sin tip- 5 oldefar. Jens Thillerup havde
forsket i slægtens historie og kunne fortælle og henvise til forskellige arkivalier.
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Få dine informationer på www. farupsogn.dk
Adam Thillerup menes at være født d. 5. maj 1709
som søn af Morten Thillerup (usikkerhed omkring
navnet), Lindholm ved Roskilde. Han blev gift med
Margrethe Elisabeth Breitendich. Adam Thillerup
døde 1. nov. 1740.
Iflg. DDD ( Dansk Demografisk Database under
Statens Arkiver ) bliver Adam Thillerup d. 10. dec.
1734 af kongen beskikket til præst i Farup efter
afdøde Jørgen Ravn, ( som byggede præstegården
Farup Kirkevej. Han var præst i sognet fra 1695 1734)
På det tidspunkt, Adam Thillerup kommer til Farup,
er præstegården imidlertid brændt. Den brændte formentlig første gang kort efter opførelsen i 1712 og
igen i 1731. Da havde pastor Ravn imidlertid købt
den vist nok største gård i Farup sogn, Lundgård,
hvor han boede ” trygt ” og derfor ” var uforsagt ”
og lod præstegården henlægge som ruin (, sådan
skriver en anden tidligere præst, pastor Lundsgård i
”Træk af Farup sogns og Farup præsters historie.
Lundsgård var præst i Farup fra 1946-65 ) Hvor om
alting er: Da Adam Thillerup kommer til sognet, må
han leje sig ind hos en bonde. Indtil han i 1735 får
bevilget penge til at genopføre præstegården. Herom kan man læse i arkiverne:
”Adam Thillerup, præst i Farup. 1735 d. 7.10. fik
han kgl. bevilling på 1 rigsdaler fra hver kirke i Ribe
stift til opbyggelse af en præstegård, da han ved
embedets tiltrædelse ingen præstegård forefandt, da
den var nedbrændt 1712 og ikke genopført, fordi
præsten selv ejede en anden præstegård. Han har
derfor måttet bortleje sin avling for en ringe pris og
leje sig nødtørftige værelser hos en bonde. ”

Adam Thillerup og hans hustru fik to børn, en datter
og en søn i hhv. 1734 og 36, men familien nåede
kun at bo i præstegården ganske kort, da det fremgår, at Adam Thillerup ” præst i Farup, 1738 forflyttet som kapellan til Kerteminde og i Farup efterfulgt
af August Henriksen”
Forklaringen på det korte ophold i Farup kan man
læse lidt om i Ribe wiki / Lokalhistorien i Vest- og
Sydjylland . Heraf fremgår det, at Adam Thillerup
havde så mange processer og vanskeligheder, at
han til sidst hellere ville ”fly end ilde fægte”.
Hvori de nævnte vanskeligheder bestod og processerne gik ud på, kan man så gisne om. Pastor
Lundsgård skriver i ovennævnte skrift, at forgængeren pastor Ravns enke blev boende på Lundgård og
åbenbart har været en noget bestemt dame. For
enkefru pastorinde Ravn påførte den nye sognepræst proces i anledning af enkepensionen.. Processer hørte dengang til dagens orden. Men det har
været for meget for pastor Thillerup, som altså allerede 4 år efter blev forflyttet. I Farup sogns embedsbog, Liber Daticus, hedder det: ” Han antog dette
embede ( kapellaniet i Kerteminde) skønt det var
mindre end embedet i Farup, for at komme ud af de
mange processer og fortrædeligheder, som påførtes
ham i anledning af enkepensionen og kaldet.. ”

Herre, jeg vil gerne takke
for min dag, som er fra dig.
Tak for nye muligheder,
som du lægger foran mig!
Tak for evner, kraft og kald,
tak for løfter uden tal.

Herre, lad min dag da være
viet helt og fuldt til dig,
så at ord og liv må vidne
om, hvad du har givet mig!
Før mig hen, hvor der er mest
brug for mig, du ved det bedst!

Herre, led i dag min færden,
så jeg ser min næstes nød.
Tal til mig, så jeg kan standse
for at hjælpe, som du bød.
Vis mig tjenersindets vej,
giv mig kærlighed fra dig!

Herre Krist, velsign du dagen,
som er givet mig af dig,
så at Himlens kræfter kommer
til vor verden gennem mig!
Lad mig altid bære bud
om en mild og mægtig Gud!

Mel.: Når mit øje, træt af møje

Liv Nordhaug 1969. Dansk 1989.
(salmebogen nr. 697 )

Og for så lige at afslutte denne tråd: Pastor Adam
Thillerup byttede faktisk embede med præsten i
Kerteminde, August Henriksen, som altså kom til
Farup 1738 og var her til 1753. Han har nu været
lidt ængstelig ved situation, idet han ved sin tiltrædelse skriver flg. i kirkebogen: ” forsættelse på bagsiden
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for dig/sognet.
Herren give mig barmhjertighed og nåde til at føde
hans menighed efter hans vilje og bevare mig fra
processer ”.
Det var et lille tilbageblik, foranlediget af et tilfældigt besøg! Jens Thillerup er amatørfotograf, fortalte han, selv om det ikke lige fremgår af de billeder,
jeg efterfølgende fik tilsendt af kirken og præstegården! Til gengæld kan andre så få fornøjelsen af
at kigge med.
Det var en forårsdag, Jens Thillerup kiggede forbi
og ikke kunne stå for den solgule stedmoderblomst.
Den havde udset sig et sted ved kirketrappen, hvor
den sad og sendte den kirkebesøgende sine bedste
sommerønsker.
Og præstegården ! Den er meget forandret siden
1712 og 31 m.fl. årstal, men ualmindelig smuk er
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den stadig. Inden for hos præstens må der, historien
taget i betragtning, nok nærmest siges at være kedeligt. I hvert fald har vi ikke ført nogen processer i
vores tid. Det har højst været med vores egne unger,
da de var unge. EH

Jens Thillerup foran den præstegård, hans forfader
fik genopbygget og beboede til 1738
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