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AKTIVITETSKALENDER
September
Søndag d. 29.  kl. 10.00 Høst /afslutning for Elin Hjuler/ 
  kirken/Fælleden

Oktober
Tirsdag d. 8. kl. 19.00 Sang i Kirkehuset 
Tirsdag d. 29. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Torsdag d. 31.  kl.18.30-20.00 Halloween /allehelgen v.Q. 
  NB dato, ellers som vi plejer!

November
Fredag d. 1.  kl. 19.00-23.00 Skotsk/irsk aften - 
  Whisky god mad og hyggeligt samvær
Tirsdag d. 12. kl. 19.00 Sang i kirkehuset 

December
Tirsdag d. 3. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen 

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.
l	 Bogbussen holder på skolens P-plads om torsdagen kl. 15.45-16.15.

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 20261689 
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Gymnastikken er kommet i 
gang i Farup
Så er vi startet med gymnastik i Farup Fælled. 

Vi har følgende hold:
Forældre m. barn (0 - 3 år) – Torsdage 16.00 – 16.45

Tumlinge (4 – 7 år) – Mandage 16.00 – 17.00

Banditterne (8 - 10 år) – Torsdage 17.00 – 18.00

Rytmehold (11 – 13 år) – Torsdage 18.15 – 19.15

Crossfit (+15 år) – Onsdage 17.30 – 18.30

Børneholdene koster 250,-
Crossfit koster 500,- (det er for et helt kalenderår)

Sæsonen for børneholdene startede i uge 38, 2019 og 
slutter i uge 12, 2020.
Der holdes ferier i ugerne 42, 52, 1 & 7.

Der er gymnastikopvisning i Farup fredag den 13. marts 
2020.

Tilmelding foregår via hjemmesiden www.farupsogn.dk 
under Tilmelding & betaling.

Årets borger 2019
I år blev det onsdagsholdet, der blev årets borgere.

Der blev sagt om dem, at de havde været meget 
aktive i forbindelse med opførelsen af Farup 
Fælled, ligesom de igen var godt i gang med at 
hjælpe med nedbrydningen af forsamlingshuset. 
De havde formået at skabe et sammenhold blandt 
”medlemmerne”, som ikke havde været der 
tidligere, og de havde både det arbejdsmæssige i 
sig, ligesom de var meget sociale på holdet. Selv 
om de har mange ting i dagligdagen at tage sig 
til, så stiller de alligevel op. I er et stort gode for 
Farup.

Stort tillykke endnu engang – det er fortjent.

Søren Høy Bendixen
Formand

Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Lørdag d 9. november kl. 10.00-15.00 afholdes det 
årlige loppemarked i Farup, og det foregår i Farup 
Fælled.

Som altid er der masser af lopper: gamle og nyere 
ting i en skøn blanding, glas, porcelæn, potter og 
pander, legetøj, kobber- og tinsager, bøger i stak-
kevis, møbler, store og små, nips og meget, meget 
mere.

Så kom endelig og gør en go handel og tag naboen 
med… Priserne er meget små.

Man er også meget velkommen til bare at købe en 
kop kaffe og hjemmebag.

Hele året kan man jo aflevere lopper hos Lene og 
Lauge, Farup Kirkevej 18. Da der er kommet rigtig 
mange lopper her i årets løb, vil Lauge gerne, man 
ringer til ham på 21645111 og aftaler tid, hvis man 
har lopper, så han kan hjælpe med at finde plads.

Man må også rigtig gerne aflevere direkte i Farup 
Fælled torsdag d. 7/11 fra 17 eller fredag d. 8/11 
fra 9 til 20. Har du brug for hjælp til aflevering af 
lopper, kan du sms’e til Ruth 21371798.

Håber vi ses 
mvh Ruth og Mogens

LOPPEMARKED I 
FARUP FÆLLED
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Farup Fælled – udlejning
Skal du holde din næste fest eller fødselsdag i Farup Fælled? Reservation foretages ved at ringe på 40448783. 
Det er Ulla Lassen, der står for udlejning af huset, og det er hende, der tager telefonen. 

Spred endelig det glade budskab, at der er et lækkert hus i Farup, hvor der er godt at holde fest!!!

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 & be-
taling, 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.

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 50 76 30 90. 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 50 
76 30 90. 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

Lokalarkivet og landsbyfesten 2019
Vanen tro havde lokalarkivet dækket op til kagebord fredag aften i den store sal på Fælleden.

Det var rigtig dejligt at kunne benytte de gode køkkenfaciliteter og nemt 
at få kaffen serveret.

Mange havde doneret en lækker kage, og rigtig mange kom forbi og nød 
synet og - ikke mindst - smagen.

Lørdag morgen efter flaghejsning og morgensang var der så smurt rund-
stykker og lavet kaffe igen – og igen var der rigtig god afsætning. 
Vi havde rigtig god hjælp begge dage – rigtig mange tak til alle, der bidrog.

Et pænt overskud fra arrangementet er sendt videre til Marsk og Muld.
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Tak til vores sponsorer 
En stor tak skal det lyde til de mange sponsorer, som har været med til at støtte op om Farup Landsbyfest med sponsor-
gaver til tombolaen og amerikansk lotteri. Endnu en gang har der været utrolig mange, som har været parate til at støtte 
op, hvilket vi er utrolig beæret over.
 
Følgende har sponsoreret:
Vadehavs Klinikken, Hans Tobiasen, Ulla og Michal Lassen, Emdal Handel, Logitrans, JP Elservice, Gantech, PVH Finer, 
Rensespecialisten, Aasted VVS, Salon MK, Ribe egnens Dyrlæger, AP Jørgensen, Jernved Mejeri, DLG Gredstedbro, Ib 
Laursen, Ribe Camping, Matas Ribe, Pompei, Mongolian, Danhostel, Salon Chic, Sct. Peders Café, MR, Artizan, Tip 
Top, Knæk og Bræk, Sælhunden, Isbutikken, Den lille ravbutik, Butik B, Young Hair, 100 bananer, Backhaus, Hotel Ribe, 
Inger S, Flügger Ribe, Kvickly Ribe, Mama mia, Frøs Rødding, Kogehuset, Farup Smeden, Bodil og Filip Tychsen, Marsk 
Kaffe, Skjern Bank, Only, Quedens Gaard, Pecani, Danske Bank, Sydbank, Kop og Kande, Andelskassen, Hårstudiet, Profil 
Optik, Ribe Flaskecentral, Legekæden, Postgaarden, Lasbo Foto, Cut Line, Terpager og Co, Columbine, Salon Beck, Ny 
Form, Beauty Boxen, Jyske Bank, Video Kiosken, Mogens Daarbak, Salon Hårtotten, Ford Auto-Cramer, CB Auto, Pava, 
Skiltefabrikken, Steel Partners, AR Jørgensen, Ribe Bilsyn, Jesper Madsen autoservice, SDS Ribe Dækcenter, Garanttæp-
per, VW Ribe, Leif Jørgensen Automobiler, Toyota Louis Lund Ribe, Forsberg Stenhuggeri, Bagekurset, Blomsterstedet, 
Vestjysk Låseservice, Lynddahl, Planet Huse, Vestjysk Malerenteprise, Rilesa, Ripa VVS, Dinitrol, Naturplank, Nordana, 
Rema 1000 Trojels Knæ, Rema 1000 Moltkes Allé, Netto, Burger King, Skovgrillen, Jysk 
  

Farup Forsamlingshus,
Jeanette Grøndahl Andersen

Sidste aften på redaktionen
Onsdag d. 11. september afholdt vi et lidt usædvanligt redaktionsmøde. Ikke alene fordi det var på en onsdag, og fordi 
vi fik et lettere traktement. Men især fordi det var Elin Hjulers sidste redaktionsmøde.
Så udover at få den udgave af Marsk og Muld, som I sidder med her, gjort klar, ja så fik vi også vendt bladets fortid og 
fremtid. Hvad fremtiden bringer, ja det får vi at se, men vi er på redaktionen fortrøstningsfulde; også uden Elins deltagelse 
skal vi nok få lavet et blad, thi der er stort set altid stof nok at sætte i bladet.
Hvad fortiden angår, ja så er det vel naturligt, at man på en sådan sidste vagt skuer tilbage i tiden, og Elin har jo været en 
del af Marsk og Muld helt siden starten tilbage i 1996, hvor Borgerforeningen, Menighedsrådet, Brugsen, Foredragsfor-
eningen, Husholdningsforeningen, Forsamlingshuset, Venstre, Jagtforeningen, Pensionistforeningen og Skolebestyrelsen 
i fællesskab startede bladet op.
Første udgave var en særudgave, der kom på gaden d.1.juni 1996 med præsentation af alle deltagende foreninger afleveret 
på diskette eller håndskrevet til Villy.  
Siden er det blevet til mange udgivelser, og selv er jeg jo lidt af en novice i redaktionssammenhæng. Jeg kom først med 
i redaktionen i 2008.
Men min oplevelse gennem alle årene har været, at vi har haft et fint samarbejde i redaktionen, hvor Elin ydede en stor ind-
sats og vel også tog førertrøjen. I alle tilfælde kan man ved selvsyn konstatere, hvis man skimmer et par tidligere numre 
af bladet, at Elin har været storleverandør af stof til bladet.   
Men nu er Elins deltagelse i Marsk og Muld så nået til vejs ende. På vegne af redaktionen; tak for indsatsen og det gode 
samarbejde, og held og lykke fremover.

Kristian Kyndi    

”Stemningsbilleder” 
fra Kirkelunden 

Nu har Borgerforeningen/ Menighedsrå-
det været så venlig at sætte dejlige bænke op 
forskellige steder i Kirkelunden - og hvad er 
”takken”? Udover viste affald, naturligvis også 
adskillige cigaretskodder bag bænkene! Hvem 
vil være det bekendt? Har vi ikke alle lært, at 
man tager sit affald med sig, når man går? 

Karin Axelsen, 
Farup Kirkevej 38
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Skotsk/irsk aften - Whisky, god mad, musik og hyggeligt samvær
Ribe Rotary i samarbejde med Farup fælled og ungdomsklubben

Sted: Farup Fælled.    Tidspunkt: fredag den 1.11.19 kl. 19.00 – 23.00
Deltagere: Alle interesserede samt Rotary medlemmer med gæster.
Formål: Donere 10.000 kr. til Farup Fælled til inventar for ungdomsklub mm.
Pris per deltager: 350 kr. for mad, whisky og underholdning.
Tilmelding til Erling Pedersen email ep@logitrans.com eller SMS 20761601 senest den 28.10

Der tilbydes:
Forret Røget ål på pumpernikkelbrød.
 Røget torsk på smørstegt rugbrød m. peberrodscreme.
 Bakskuld m. rucola og kaperssmør.
 Hertil Talisker whisky fra øen Sky.

Hovedret Cassolet Gryde m. lam, røget spæk, hjortekød og stegte pølser 
 i krydret sauce m. urter & bagt kartoffel-urtemos og flute.
 Hertil Bowmore fra Islay.

Ost Gorgonzola m. citrussyltetøj, syltede figner og valnøddebrød.
 Hertil Lagavulin fra Islay.

Dessert Annes krydderkage med kaffe og Bunnahabin Whisky fra Islay.   

Der fortælles om de forskellige whiskyer og whiskyfremstilling generelt.
Til at sørge for den rette stemning kommer Tom Donovan og underholder og varmer op til fællessang.

Der vil være mulighed for at købe øl fra Ribe Bryghus.

ALLEHELGENS ARRANGEMENT 2019
“Tradition og fornyelse” - nu også i forbindelse med vores årlige Allehelgens-fejring i og omkring kirkehuset.
Som noget nyt afholdes arrangementet i år torsdag d. 31. oktober - på Halloween aftenen - og indenfor tidsrammen 
18.30-20.00.
Indholdet vil - undtagen den afsluttende aftensang i kirken, som i år falder bort - være det samme: fremstilling af 
græskarhoveder, ghost-walk - arrangeret i kirkelunden af ungdomsklubben, kaffe/kakao og kage i kirkehuset samt - 
afslutningsvis - en uhyggelig historie, fortalt i det halvmørke rum...
Kom frisk som I plejer, børn, gamle og alle jer midt imellem! 

Q-gruppen/FSBG
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

SEPTEMBER
Søndag d. 29. 15.s.e.trin. kl. 10.00 
  Afsked/ høst/Fælleden 

OKTOBER
Søndag den 6. 16. s. e. Trinitatis kl. 10.00 
  Jørgen Bork Hansen. Kirkekaffe.

Søndag den 13.  17. s. e. Trinitatis kl.10.00 JBH             

Søndag den 20.  18. s. e. Trinitatis kl. 19.00 JBH

Søndag den 27.  19. s. e. Trinitatis ingen 

NOVEMBER
Søndag den 3. Alle helgens dag kl. 10.00 JBH 
  / Kirkekaffe 

Søndag den 10.  21. s. e. Trinitatis kl. 10.00 JBH

Søndag den 17,  Ingen gudstjeneste. 

Søndag den 24.  Sidste søndag i kirkeåret kl. 19.00 
  JBH

DECEMBER
Søndag den 1. 1. s. i advent kl. 10.00 
  afslutning minikonfirmander/ JBH /
  Kirkekaffe.

Søndag d. 8.-  2.s.i advent ingen MEN

Mandag d. 9.  kl 19.00 med besøg af Egnskoret

Søndag d. 15. 3.s.i advent kl. 19.00 JBH 
  det lokale adventskor medvirker / 
  kaffe i Kirkehuset 

Søndag d. 22. 4. s. i advent ingen

Juleaften d. 24. kl. 15.30 JBH

Juledag d. 25. kl. 10.00 JBH 

2.juledag d. 26. ingen 

Julesøndag d. 29. kl. 10.00 JBH

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

FARVEL OG TAK TIL ELIN OG 
VELKOMMEN TIL JØRGEN
Når denne Marsk og Muld kommer på gaden, har vi 
næsten taget afsked med Elin, og i en periode siger vi 
velkommen til sognepræst Jørgen Bork Hansen, som 
Provsten har ansat i 5 måneder til at vikariere i Farup.
Da præstegården ikke er blevet renoveret endnu, må vi 
ikke opslå den ledige stilling, så det er dejligt at vi får 
Jørgen Bork Hansen som sognepræst, da han er godt 
kendt med Farup.
I menighedsrådet glæder vi os til at samarbejde om ar-
bejdet i kirken og sognet og byder hermed Jørgen Bork 
Hansen velkommen.
Andet sted i M & M vil man kunne finde kontaktop-
lysninger, hvis man har behov for kontakt til sogne-
præsten.
På menighedsrådets vegne
Mona Vejlgaard.

TIRSDAGSKLUBBEN
Så har der været skiftedag i Tirsdagsklubben, men den 
fortsætter naturligvis uforfærdet og med samme kon-
cept: kaffe og sang, foredrag og fortælling og frem for 
alt hyggeligt samvær i det lokale. Normalt sidste tirsdag 
i måneden kl. 14.30 – 16.30. 
Tirsdag d. 29. oktober
Da bliver der lejlighed til at møde kirkens organist, 
Camilla Darling Bunk med titlen: ”Grønlandske stem-
mer før og nu..” Camilla skriver:
” I sommer var jeg på ferie i min barndomsby Paamiut 
i Sydgrønland sammen med min familie - da var det 26 
år siden, jeg sidst havde sat min fod på grønlandsk fjeld 
og første gang min familie skulle opleve landet.
Lige som min barndom er præget af både dansk og 
grønlandsk kultur, så er Grønland og Danmark for-
bundet af en århundrede lang fælles historie på godt 
og ondt. Og nu er Grønland kommet i internationalt 
søgelys. 
Til denne tirsdagsklub vil jeg vise billeder og fortælle 
om sommerens Grønlandsrejse, kæde det sammen 
med min opvækst i landet og perspektivere til Grøn-
landsk kulturhistorie før og nu. Jeg vil afspille eksem-
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synge en grønlandsk sang eller to. Alt dette skylles ned 
med en god omgang kaffemik.”

November-mødet flyttes som vanlig til første tirsdag i 
december.
Tirsdag d. 3. dec.
Kommer Camilla igen og sidder ved klaveret, mens 
kirkeværge Jens Løkkegaard fortæller og læser op. Alt 
sammen står det naturligvis i adventstidens tegn! 

Januar d. 28. bliver der lejlighed til at møde konst. sog-
nepræst Jørgen Bork Hansen. Han kommer med titlen 
”Et lille sogns møde med de fremmede” 
”En fortælling om en usædvanlig alliance mellem et 
dansk sogn og en bataljon ungarske soldater, der var 
tvangsudskrevet til tysk krigstjeneste i Danmark under 
2. verdenskrig. Denne fortælling og andre fortællinger 
er at finde i journalist og forfatter Søren Peder Sørens-
ens bog ”De ungarske soldater – en glemt tragedie fra 
den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig”. 
Hans interesse for emnet opstod i Lønborg-Vostrup, 
hvor hans morfar, sognerådsformand Laurids Thom-
sen sammen med pastor Anders Bork Hansen stod i 
kontakt med ungarerne og støttede dem. På anmodn-
ing fra ungarerne indvilgede Anders Bork Hansen i at 
holde en Langfredagsgudstjeneste i Lønborg kirke. Den 
kom til at vende fuldstændigt op og ned på den almin-
delige opfattelse af, hvem der var ven og fjende. Man så 
hinanden som medmennesker. Og det fik stor betydn-
ing i de afgørende uger op til Danmarks befrielse.”
Om den historie og andre fortæller Jørgen Bork Hansen.  

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

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. 8. oktober hedder sangværten Karen Mor-
tensen, Nr. Farup
Tirsdag d. 12. november Niels Tobiasen, Nr. Farup
Der er ingen sangaften i kirkehuset i december, men 
igen 
Tirsdag d. 14. januar Christina Johansson, Kærbøl 
Tirsdag d. 18. februar Elin Hjuler, Ribe 
Tirsdag d. 10. marts Jens Bo Holm-Nielsen, Mejlby

BABYSALMESANG 
Der begynder nyt hold i babysalmesang efter skolens 
efterårsferie.
Babysalmesangen foregår stadig i Sct. Catharinæ kirke 
og er et samarbejde mellem Ribes sogne, Farup, Kalvs-
lund, Obbekær og Seem. 
Forløbet kommer til at ligge fredag formiddag fra kl. 
10 – 10.45 med tilbud om kaffe/ te derefter. 
Første gang fredag d. 25. 10. Der er ingen tilmelding. 
Man møder bare op. Husk tæppe til den lille at ligge på.
Læs evt. mere om babysalmesangen på kirkens 
hjemmeside. 
Indtil videre ledes babysalmesangen af Elin Hjuler, 
elinhjuler1951@gmail.com

ALLE HELGEN I FARUP KIRKE 
Alle helgens søndag d. 3. nov. er den dag i året, vi i 
kirken særligt mindes vore døde. Ved gudstjenesten vil 
navnene på de afdøde siden sidste alle helgen blive læst 
op. Men alle er naturligvis velkomne til denne særlige 
gudstjeneste. 

MINI- KONFIRMANDER 
Der er igen tilbud om mini-konfirmandforløb den sid-
ste uge i november måned efter skoletid. For børn i 3. 
klasse i Farup sogn. 
Det er uge 48 med afslutning ved søndagens gudstjen-
este, 1.søndag i advent d. 1. december kl. 10.00.
Mere herom senere.

Godt 20 mennesker sang lystigt med fra første strofe, da 
Lisbet Knudsen lagde ud med sange til fælles fornøjelse 
tirsdag i september måned. Organist Camilla sad ved pi-
anoet. Det gør hun igen de kommende anden tirsdage i 
måneden. Alle med lyst til at synge eller bare nysgerrige, 
kan roligt kigge indenfor. 
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Advents / decemberkor
Så er det ved at være tid til at tænke på at finde julestemmerne frem.      
Maja Haue Morthorst har i år overtaget kor-dirigent-kasketten efter Elin 
til kirkens adventskoncert den 15. december.

Sammen med forhåbentlig mange sangglade korsangere medvirker også 
Benjamin Kirketerp på bas og Mikkel Möglich på trommer, og kirken 
fyldes med rytmisk musik, kor- og fællessang.

Koret starter med at øve midt i november i konfirmandstuen fra kl. 19 – kl. 21 
med indlagt (medbragt) kaffepause.

Vi mødes  torsdag 21. november
 onsdag 27. november
 tirsdag 3. december og
 torsdag 12. december.

På koncertdagen mødes vi kl. 17.00 til generalprøve.
Efter gudstjenesten vil der blive mulighed for at nyde en kop kaffe.
Skriv øve-datoerne i kalenderen allerede nu, så ses vi i konfirmandstuen til hyggelige toner og timer.

Lene Nielsen

Julemusikarrangement 

Gredstedbro Egnskor
Mandag den 9. december kl. 19.00 medvirker koret ved en musikgudstjeneste. Koret, som 
har flere medlemmer fra Farup, vil synge både kendte og knap så kendte julesalmer samt 
fællessalmer.

Alle skal være velkomne til en dejlig aften.
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Så fik vi endnu en landsbyfest godt overstået. Den forløb i 
overensstemmelse med vores forventninger.
Om fredagen åbnede vi landsbyfesten med årets familie-
løb på henholdsvis 2 og 5 kilometer i tørvejr rundt i og 
omkring Farup, så man bagefter velfortjent kunne gå ind 
i Fælleden og slukke tørsten med lidt vådt fra baren. Først 
på aftenen havde Præstegårdstoftens oplysningsklub, som 
er en lille social samling af herrer, arrangeret romsmagning 
for alle interesserede i den lille sal, hvor godt 20 mand og en 
enkelt kvinde mødte op og fik en lille indføring i rommens 
verden og fik smagt på fem forskellige rom fra forskellige 
lande og til forskellige indkøbspriser. For børnene var der i 
Borgerrummet arrangeret Børnedisko, med god danseven-
lig musik for børnene, flot pyntet lokale og lidt mundgodt. 

De havde nogle hyggelige timer sammen. Der var planlagt 
ginsmagning i samme tidsrum, men da det havde været 
svært at finde en til at komme og fortælle om gin’en til en 
overkommelig pris, så blev der i stedet taget initiativ til at 
”åbne” Lenes ginbar, hvor Lene i flot stil mixede forskellige 
drinks med gin. Dejligt med et nyt initiativ og nye opskrif-
ter. Traditionen tro, stillede lokalarkivet op med et pran-
gende udvalg af kager til årets kaffe- og kagebord, hvor ung 
som gammel kunne forsyne sig fra bordet med lækre kager 
i flere forskellige smage og højder. Vi havde planlagt, at der 
skulle være et musikarrangement med noget folkemusik el-
ler lignende, men da vi efter lang tids søgning ikke kunne 
finde nogen til at komme og underholde, måtte dette des-
værre udgå. Vi håber på, at vi kan gennemføre det til næste 
år i stedet for. Har du en kontakt til nogen der spiller den 
slags musik, så vil udvalget gerne høre fra dig.

Lørdag morgen startede noget mere vådt, da vejrguderne 
ikke skinnede på os, men i stedet valgte at lade regnen 
starte dagen. Det skulle dog ikke forhindre os i at starte 
landsbyfesten med at hejse flaget på Fælleden med efter-
følgende morgensang ved Elin. Morgensangen rykkede vi 
dog indendørs i den store sal, da regnen var vedholdende. 
Lokalarkivet havde fået ryddet kagerne fra fredagens kage-
bord til side, og nu serverede de så rundstykker med div. 
pålæg og kaffe, the, juice til de morgenfriske borgere.
Forsamlingshusets bestyrelse åbnede vanen tro tombolaen 
med de mange og flotte præmier. Der var mange familier, 
der kom hjem med mere, end de kom derop med. Nu var 
det igen ved at være tid for børnene at komme i kamp til 
dette års udgave af FarmerCup jr. ved Mikkel Brander og 
Lars Vase. At finde ting i et havebassin fyldt med bl.a. sild 
og bygge tårn af fedt var blot nogle af de ting, de kære unger 
skulle igennem. Det var noget der efterfølgende krævede et 
bad til alle børn, men naturligvis havde de haft det sjovt. 
Det kunne ses og lugtes på dem, for de gik op i det med liv 

Landsbyfest 2019

Sognearkivet har modtaget følgende fra Andrea H. 
Lauridsen Bramming, født Rasmussen.



Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

FARUP SOGNEBLAD 11

og sjæl. Da børnene havde overstået deres omgang, så var 
det tid til den originale FarmerCup version 2019. Endnu en 
gang havde Jesper Tellund fundet på de mest underlige og 
fantastiske initiativer og aktiviteter, som han valgte at ud-
sætte deltagerne for til vanlig stor glæde for både tilskuere, 
deltagere og ikke mindst de altid retfærdige dommere. Om 
aftenen, efter vi havde været hjemme og klæde om til fest-
tøjet, havde vi arrangeret fællesspisning, hvor menuen igen 
i år stod på helstegt pattegris med flødekartofler og salatbar. 
Slagteren havde endnu en gang stegt verdens bedste grise til 
os, og det smagte fantastisk. Hvis man ikke var blevet mæt 
af grisen, så havde vi som noget nyt i år lavet desserten om 
til et sammenskudsgilde fra deltagerne, og det er jo impone-
rende, hvor meget kage og andet, der kan samles til sådan et 
dessertbord. Efter spisningen blev der solgt lodder til Ame-
rikansk lotteri, hvor der igen i år var mange flotte præmier, 
gavekort, en bondegård og et el-løbehjul med mere. Vi havde 
i år valgt at lade overskuddet gå til indkøb af ribber, bænke 
og knagerækker til Fælleden. Efter spisningen spillede Brin-
gus Back op til fest og dans, og der var mange på gulvet for 
at snuppe en svingom med ægtefællen eller naboen.

Landsbyfestudvalget vil gerne sige jer alle mange tak for 
deltagelse og opbakning til og afholdelsen af landsbyfesten. 
Uden jer havde det været en kedelig fest.

Husk at reservere weekenden i uge 33 igen til næste år. Fæl-
leden at allerede booket, og ansøgningen om udskænkning 
af alkohol er sendt til myndighederne.

Søren Høy Bendixen
Formand

Farup Sogns Borger og Gymnastikforening
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Ungdomsklubben
Så er den nye sæson i FUK - Farup Ungdomsklub skudt igang for 
alvor. I weekenden d. 13-15. september drog ialt 30 mand m/k afsted 
til Sea West i Nr. Nebel, hvor vi havde booket os ind til 2 overnatnin-
ger. Her stod weekenden på rå-hygge, badeland, legeland, minigolf, 
badminton, bowling og afslapning i en skøn pærevælling. En mega 
fed weekend hvor alt bare klappede og alle hyggede. 

FUK har åben mandag og onsdag fra kl. 19 til 21.30 for børn fra 5. 
klasse og op. Så hvis dit barn eller du ikke har opdaget os endnu - el-
ler vi ikke har opdaget jer, så mød endelig op i Farup Fælled. 

I kan finde os på Facebook under ”Farup Ungdomsklub”, hvor man 
kan ansøge om medlemsskab.


