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AKTIVITETSKALENDER
December
Tirsdag d. 3. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Tirsdag d. 3. kl. 19.00 Adventskor
Mandag d. 9. kl. 19.00 Musikgudstjeneste
Torsdag d. 12. kl. 19.00 Adventskor
Lørdag d. 14. kl. 10.00 Juletræsfest i Farup Fælled

Januar
Tirsdag d. 14. kl. 19.00 Sang i Kirkehuset
Tirsdag d. 28. kl. 14.30 Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Tirsdag d. 28. kl. 19.00 Generalforsamling i Farup Forsamlingshus 
  og FSBG i Borgerlokalet Farup Fælled

Februar
Tirsdag d. 18. kl. 19.00 Sang i Kirkehuset 
Tirsdag d. 25. kl. 19.00 Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Marts
Tirsdag d. 10. kl. 19.00 Sang i Kirkehuset

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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 Der var kommet mange nye lopper om til Lauge i årets løb; så da vi var klar til at åbne for markedet om lørdagen, 
var vi ved godt mod og glædede os.

Som altid kom der rigtig mange kræmmere fra start. Det var også dejligt, at rigtig mange lokale kiggede forbi. Vi 
fik solgt en masse, og overskuddet blev i år på over 15.000 kr., når alle udgifter er trukket fra

I år valgte vi at lade Kirkens Korshær hente de møbler, der ikke blev solgt ved loppemarkedet. Det betyder, at nu 
er der rigtig god plads ved Lauge igen til nye lopper … Lopper kan hele året afleveres ved Lauge og Lene, Farup 
Kirkevej 18.

 Vi siger mange tak til alle, der har givet os lopper i årets løb; tusind tak til alle vores trofaste hjælpere, uden jer ingen 
loppemarked. En kæmpe tak til Lauge, der gør en stor indsats for at skaffe lopper, samt opbevarer alle lopperne.

Mvh Ruth og Mogens 

Loppemarkedet i år d. 9/11 gik over al forventning

JULETRÆSFEST 
i Farup Farup Fælled lørdag den 
14. december kl. 10-12 

Julemanden kommer og danser om 
juletræet

Prisen er 25 kr. pr. person for både 
store og små. Der vil være kaffe/the, 
saftevand og lidt lækkert til ganen.

Slikposer til 25 kr. kan bestilles ved 
Paw pr. sms tlf. 51898316 eller mail: 
paw-simonsen@hotmail.com

Vi glæder os til at se jer 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i FSBG
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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 tele-
fonen. 

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 & 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.

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@farup-
sogn.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
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Indkaldelse til generalforsamling i 
foreningerne Farup Forsamlingshus 
og Farup Sogns Borger- og 
Gymnastikforening 
tirsdag den 28. januar 2020 fra kl. 19.00 i Borgerrummet i Farup Fælled

Foreningerne vil være vært ved lidt vådt og tørt til halsen. 
Dagsordner ifølge vedtægterne.

Dagsorden Farup Forsamlingshus
 1. Valg af ordstyrer

 2. Formandens beretning

 3. Regnskabsberetning ved kassereren

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for medlemskab af 

  Farup Forsamlingshus

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 7. Valg af suppleant

 8. Valg af revisorer

 9. Eventuelt

/Jeanette Grøndahl Andersen, Formand

Dagsorden Farup Sogns Borger- og 
Gymnastikforening
 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelse og suppleanter

 7. Valg af 2 revisorer

 8. Eventuelt

/Søren Høy Bendixen, Formand
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Irsk musik og whisky smagning i Farup Fælled
Den 1. november var der et fælles arrangement mellem Ribe Rotary, Farup Fælled og 
ungdomsklubben. Formålet var at skaffe midler til udendørs borde og bænke. Rotary Ribe 
har givet 12000 kr. så møblerne kan indkøbes snarest.

Der var stor tilslutning, idet 85 personer havde valgt at bruge aftenen på godt samvær og 
støtte et godt formål. Man blev udfordret på smagsløgene, idet der var mad med whisky. 
Der var en 4-retters menu med tilhørende 4 forskellige whiskyers. Derudover var der 
underholdning af Tom Donovan, der med sine historier og sit store sangrepertoire fuldendte 
en god aften.

Rotary er et netværk med personlighed, hvor man mødes 1½ time hver tirsdag aften. 
Programmet omfatter spisning, foredrag, virksomhedsbesøg eller andre spændende 
oplevelser. Mødet er åbent, og gæster er velkomne.

Ribe Rotary er med i et verdensomspændende netværk med 1,2 millioner medlemmer.

Humanitær indsats
Ribe Rotary bidrager til Rotarys humanitære projekter, som støtter FN’s planer for en bedre 
verden. De sidste år har det største projekt været ”udryd Polio”, hvor Rotary internationalt 
sørger for at millioner af mennesker vaccineres mod polio. Et projekt det er tæt på at lykkedes.
I Ribe støtter man internationalt gennem Rotary. Derudover støtter vi primært lokale projekter 
f.eks. mad til varmestue, musikinstrumenter til Riamuf, IPADs til børns voksenvenner, Jacob 
A. Riis- billeder til Ribe skolerne og som her borde til Farup Fælled.

Ungdomsprogram. Rotary deltager i Rotary’s ungdomsprogram med det formål at 
udbrede kendskab til andre kulturer og højne international forståelse.

Farup Fælled viste igen, at lokalerne egner sig til mange forskellige formål, og at de 
fungerer godt til møder og fest.

Tak til alle hjælpere og til Rotary for at sikre pengene.

Erling
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

DECEMBER
Søndag den 1. december, 1. s. i advent
Højmesse kl. 10, Jørgen Bork Hansen. 
Minikonfirmanderne deltager. Kirkekaffe og sodavand.

Mandag den 9. december
Julekoncert kl. 19.30 
Gredstedbro og Jørgen Bork Hansen medvirker.

Søndag den 15. december, 3. s. i advent
Musikgudstjeneste kl. 19
Klaver og korledelse Maja Morthorst.
Læsninger Jørgen Bork Hansen

Søndag den 22. december, 4. søndag i advent
Ingen gudstjeneste 

Juleaften, tirsdag den 24. december 
Gudstjeneste kl. 15.30, Jørgen Bork Hansen. 

Juledag, onsdag den 25. december
Højmesse kl. 10, Jørgen Bork Hansen. 

2. juledag, torsdag den 26. december
Ingen gudstjeneste

Julesøndag den 29. december
Højmesse kl. 10, Jørgen Bork Hansen. 

JANUAR
Nytårsdag, onsdag den 1. januar, 
Gudstjeneste kl. 16, Jørgen Bork Hansen. 
Efter Gudstjenesten skåler vi med hinanden på et godt 
nytår. 

Søndag den 5. januar, Hellig tre Konger
Højmesse kl. 10, Jørgen Bork Hansen.
 
Søndag den 12. januar, 1. s. e. Hellig tre Konger
Gudstjeneste kl. 19, Jørgen Bork Hansen.
  
Søndag den 19. januar, 2. s. e. Hellig tre Konger
Ingen gudstjeneste.
 
Søndag den 26. januar, 3. s. e. Hellig tre Konger
Højmesse kl. 10, Jørgen Bork Hansen.

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

TIRSDAGSKLUBBEN
Tirsdag d. 3. dec. Kommer Camilla og sidder ved kla-
veret, mens kirkeværge Jens Løkkegaard fortæller og 
læser op. Alt sammen står det naturligvis i adventsti-
dens 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 Søren-
sens 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 anmod-
ning 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 betyd-
ning 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. 

ADVENTSKOR 
Når denne udgave af Marsk og Muld kommer på gaden, 
har Maja Morthorst allerede samlet en flok sangglade 
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i december måned. Sammen med hende vil et par dyg-
tige musik-venner stå for musikken denne aften.
Forhåbentlig rigtig mange har været i gang fra midt 
i november i KIRKEHUSET fra kl. 19 – kl. 21 med 
indlagt (medbragt)kaffepause.
Du kan nå at være med tirsdag 3. december og torsdag 
12. december. Bare mød op, eller kontakt Lene på tlf. 
21741883.
På koncertdagen mødes vi kl. 17.00 til generalprøve.
Efter gudstjenesten vil der blive mulighed for at nyde 
en kop kaffe.
hilsen Lene Nielsen 

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.
Der er ingen sangaften i kirkehuset i december, men 
igen 
Tirsdag d. 14. januar, hvor Christina Johannson, Kær-
bøl leder slagets gang.
Tirsdag d. 18. februar, kommer Elin Hjuler, Ribe
Tirsdag d. 10. marts, kommer Jens Bo Holm-Nielsen, 
Mejlby

ALLE HELGEN-TANKER 2019
Maleren Vincent van Gogh maler i 1886 mens han op-
holder sig i Paris et kendt billede af sine gamle sko, ”Sko 
med snørebånd” hedder det.

Det er blevet hævdet at alle Vincent van Goghs billeder 
er selvportrætter. Ikke alene malede han mange deci-
derede selvportrætter, men næsten alle hans billeder 
er i en eller anden forstand billeder af ham selv. Han 
gengiver det han ser, og i det han ser, genfinder han 
også sig selv. 

Det gælder også det nævnte billede af hans gamle sko, 
”Sko med Snørebånd”(1886), som i virkeligheden er et 
slags moderne helgenbillede. 

Man får gennem disse sko et tydeligt indtryk af en 
menneskeskæbne. Skoene er præget af den, der har haft 
dem på. De er nedtrådte, gamle, gabende, udslidt. De 
har været brugt til det sidste, nu kan de ikke mere. De 
fortæller om fattigdom, travlhed, udholdenhed. 

Vi ser ikke det menneske, der har slidt skoene, men vi 
mærker ham eller hende. Det er et menneske, der er 
blevet medtaget af sine dages tal, sine skuffede forhåb-
ninger og sine uendelige vandringer på marker og veje 
for at holde sig i live. 

Den der har haft dem på har ikke tænkt på skoene, men 
i forening med skoene udført sit arbejde.

Van Gogh har med dette billede givet udtryk for en 
lignende erfaring som en schweizisk digter, Jeremias 
Gotthelf, fortæller om. 

Da han efter sin moders død kom til at betragte hendes 
udtrådte sko, oplevede han hende pludselig så tæt inde 
på livet af sig som aldrig før. Han så at de var slidt, disse 
sko, og at de var skæve hver på sin måde. Han forestil-
ler sig, ser for sig, hvad hun havde udrettet, mens hun 
levede og gik i skoene, og som i en vision, i et syn, så 
han, at hun havde slidt sig op, ikke just for hans skyld 
alene, eller for deres skyld som hun holdt af, men især 
for sin egen skyld, fordi hun havde elsket livet og fundet 
det værd at leve. Pludselig havde han følt sig værgeløs 
over for hende og oplevet hende mere nærværende og 
virkelig, end mens hun levede.

Det er jo det, vi gør Allehelgens dag – vi ser dem for 
os. Dem der ikke er mere.

Det skal vi synge om nu med Holger Lissner:

”Nu har du taget fra os,

hvad du engang har givet.

Nu favner døden den, der 

for os var selve livet.

Og intet bliver mere

helt, som det var, herefter,

for sorgen river i os

med kærlighedens kræfter.

Jørgen Bork Hansen
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24 dages road trip 
Et år havde vi som familie set frem til denne tur. 24 dages road trip i det vestlige USA.
Vi havde valgt at købe turen gennem Jysk Rejsebureau, alt fra fly, billeje og hotelophold var booket på forhånd. Ikke alle 
oplevelser kan koges ned på disse sider, men her er et udpluk af nogle af dem, der står klarest i erindringen. 

San Francisco
Flyveren gik fra Kastrup til San Francisco, den storby som vi alle fire havde set mest frem til at besøge, og vi blev bestemt 
ikke skuffede. Atypisk for San Francisco havde vi et par dage med høj solskin, og vi valgte derfor at tage en cykeltur over 
Golden Gate Bridge. Fantastisk tur over den legendariske hængebro, der i 1937, da den stod færdig, var den længste 
hængebro i verden (2,7 km.). Flot i sin orangerøde farve, som i sin tid blev valgt for at passe ind i de omkringliggende 
omgivelser. San Francisco bød på et væld af søløver ved Pier 38 samt stejle gader med stigninger på op til 30 %. Et ord-
sprog siger : ”Hvis man bliver træt af at gå i San Francisco, så kan man altid læne sig op af en af gaderne i byen”, og det 
er ikke helt løgn, for de er virkeligt stejle. Turen op af disse gader blev også taget i en af byens ældre kabelsporvogne. 
Turens historiske højdepunkt var et besøg på øen Alcatraz, hvor det nu nedlagte fængsel lå, der før i tiden husede USA´s 
mest berygtede kriminelle. 
Næste stop på turen var Los Angeles. På vejen dertil lagde vi vejen forbi Big Bassin Red Woods, hvor nogle af verdens 
største træer gror, det er fantastisk, at et træ kan blive 100 meter høj og med en diameter på op til 8 meter. 
Vi var også forbi danskerkolonien Solvang, hvor alle butikkers navne ender på sen, og hvor man kan få serveret æbleskiver 
og hotdog med rød pølse. 

Los Angeles 
Biler, biler og biler, selvom du kører på en syvsporet motorvej i storbyen 
med knap 4 mill. indbyggere, så føler du ikke, du kommer nogen vegne. 
Alligevel dristede vi os ud på tur og lagde vejen forbi Santa Monica Pier, 
hvor vi svingede os i udendørs motionredskaber og gik en tur i tivoliet 
på den berømte mole. Vi besøgte alle stjernerne på Hollywood Walk of 
Fame og kørte forbi huset, hvor Edward hentede sin Vivian via brand-
trappen i ”Pretty Woman” samt filminstruktøren Arron Spellings enor-
me hus med 123 værelser, en parkeringskælder med plads til 100 biler 
og en pool i olympiske mål, jo jo manden må have haft mange gæster. 
Ellers var det store højdepunkt, især for Johanne og Jeppe jo et besøg i 
forlystelsesparken Disneyland. Parken i Californien er den originale og 
første park, som skaberen Walt Disney selv var med til at udforme. Her 
blev vi godt rystet igennem i de mange rutsjebaner, og vi hilste på alle 
de kendte figurer fra Disney. 
 
Grand Canyon og Bryce Canyon 
Nogle af turens største naturoplevelser fik vi i nationalparkerne Grand 
Canyon og Bryce Canyon. 
Grand Canyon, en kløft skabt af Colorado River, er fantastisk med sine 
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store vidder og forunderlige farvespil. Her gik vi fra udsigtspunkt til udsigtspunkt og blev overvældet over den storslået-
hed naturen kan frembringe. På gåturen mellem to udsigtspunkter stødte vi ind i 5 store elge, det var en speciel oplevelse 
for store og små. Vi boede midt ude i parken og så både solnedgang og solopgang der giver et meget specielt lys på de 
mange klipper. 
Turen gik herefter til byen Page. Her så vi naturfænomenet Horshoe Bend, samt de forunderlige farver i Antelope Canyon. 
Johanne og Jeppe prøvede også at styre båden, da vi sejlede på Lake Powell. 
Ved Page ligger også USA´s andenstørste dæmning, Glenn Canyon dæmningen, som tæmmer Colorado Rivers vand-
masser. 

I Bryce Canyon viste naturen sig igen fra sin smukkeste side. Egentligt er Bryce Canyon slet ikke en canyon, da den ikke 
er formet af en flod, men i stedet er det vind og vand, der har formet det specielle landskab.
Bryce Canyon National Park i Utah er kendt for at være hjem for verdens største koncentration af hoodoos; høje, smalle, 
totempæl-lignende klippesøjler, der strækker sig mod himlen i hvide, orange og røde nuancer.
Som naturens amfiteater rejser de tusindvis af søjler sig ud over dalen. I modsætning til Grand Canyon er det nemt at gå 
ned i bunden af Bryce Canyon - her kom vi helt tæt på de flotte søjler med de særprægede farver. 

Folk taler så meget om maden i USA, mængderne osv. Jeg vil sige, at 
vi også spiste vores andel burgere på turen, men de kan også noget 
med en grill over there. Det oplevede vi bl.a. på Big John´s Texas 
BBQ. Saftige ben, pulled pork, baked beens og coleslaw, krydret 
hjemmelavet BBQ sauce, læg dertil lokale øl og live country musik, 
så bliver det vist ikke mere amerikansk, og det smagte fantastisk. 
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Las Vegas
Las Vegas er på alle måder forskellig fra San Francisco. Der er gang i den dag og nat. Der bliver hevet i enarmet tyvknægt, 
spillet på Lucky number i roulette og gamblet højt i Black Jack. 
2 mill. indbyggere i en by midt ude i Nevada-ørkenen. Den uden sammenligning største attraktion i Las Vegas er gambling, 
alle hoteller har et kasino. Da vi ikke var kommet for at prøve lykken på at spille, valgte vi i stedet at tage på rundtur til 
byens mange hoteller på hovedgaden The Strip. I Las Vegas har samtlige hoteller nemlig deres helt eget tema, som er en 
attraktion i sig selv. Hotel Circus Circus viser cirkusforestilling hver halve time, på hotel Venedig kan du sejle i gondoler 
i lange kanaler både ude og inde, hotel Billagio har kæmpe springvandsshow, hvor vandet sprøjter i takt til den musik 
der bliver spillet og hotel Mirage har en vulkan, der hver halve time går i udbrud. I USA må man gerne gå ind på et hotel 
og benytte de attraktioner hotellet tilbyder, også selvom du ikke bor på det pågældende hotel, så det var egentligt, det vi 
brugte tiden på i de dage vi var i byen. 
Vores eget hotel Stratosphere var ikke nogen undtagelse, her kunne man tage de 118 etager op til toppen af et tårn, hvor 
der var den flotteste udsigt ud over byen, samtidig var der mulighed for at prøve bungy jump og rutsjebaner, der kører 
faretruende ud over kanten og nej vi prøvede ikke noget af det. 
Jeppe og Johanne fik også hilst på Coca Cola bjørnen i colashoppen og købt chokolade i alle regnbuens farver i m&m-
shoppen. 
Vi besøgte også den gamle bydel i Las Vegas, der hedder Fremont Street, som er en form for overdækket gågade, der 
er pakket ind i blinkende neonfacader . I gaden er der underholdning i form af musik og gøgl fra morgen til aften. Her 
mødte vi Michael Jackson, utallige uhyggelige halloween forklædninger i form af varulve, Pennywice, og Killer clowns. 
Samtidig forvandlede undersiden af gadens gigantiske tag sig hver time til at sprudlende lysshow.
Efter to dage i Las Vegas var vi enige om at det var en stor oplevelse, men at vi nu alligevel bedre kunne lide stille og 
rolige lille Farup. 

Beretningen fortsættes i næste nummer...
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”Som de tidligere år deltog Farup Ungdomsklub i halloween i 
Kirkelunden, hvor vi stod for at lave gys og gru på en skræm-
merunde i Kirkelunden. Uhyggen var delt i 3 niveauer, alt 
efter hvor meget gys man kunne tåle. Det var et rigtig fint 
arrangement, hvor Q-gruppen stod for salg af græskar til at 
lave uhyggelige hoveder ud af. Der var også et stort dejligt 
kagebord m/ kaffe og kakao. Og Mette Brink læste en historie 
om Esben, hvis farfar blev til et spøgelse. Rigtig dejlig aften - 
som sædvanlig.


