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AKTIVITETSKALENDER
April
Tirsdag den 14. kl. 19-21.00 Offentlig foredrag i naturvidenskab 
  i Borgerlokalet
Tirsdag den 21. kl. 19-21.00 Offentlig foredrag i naturvidenskab 
  i Borgerlokalet
Torsdag den 23. kl. 19.00 Lokalarkivets årsmøde i Borgerlokalet 
  i Farup Fælled
Søndag den 26. kl.9.45-10.00 Afsluttende generalfors. I Forsamlingshuset, 
  ved Farup Fælled
Søndag den 26. kl. 10.00 Affaldsindsamling mødested ved Farup Fælled
Tirsdag den 28.  kl. 14.30 Tirsdagsklub i Konfirmandstuen, Marike Runz 
  fortæller om sin opvækst i Sydslesvig, og om 
  hendes vej til at blive sognepræst i Farup

Maj
Tirsdag den 12. kl. 19.30 Orienteringsmøde om valg til menighedsråd 

Juni
Søndag den 7. kl. 10.00 Konfirmation
Tirsdag den 23. kl. 18.00 Sct Hans aften på Lauges mark

August
Landsbyfest i uge 33 Landsbyfest ved Farup Fælled

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 50763090 
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Huset – Farup Fælled - har nu fungeret i cirka et år. Besty-
relsens arbejde er nu gået fra ”byggefase” til ”drift”. Det er 
rart! Huset skal nu finde sig selv, og vi skal alle være med 
til at fylde det ud. Helt konkret skal det være:

Et hus, der skal være rentabelt
Et hus, der skal finde sin identitet
Et hus, der skal skabe lokal energi

Vi havde d. 19. februar generalforsamling i Farup Fælled. 
Det første regnskab skulle præsenteres, og det var rigtig 
dejligt at se, at allerede første år har et positivt resultat 
på ren drift – godt 8.000 kr. Vi er godt tilfredse med det 
første rene driftsår, hvilket blandt andet skyldes, at der al-
lerede er godt gang i udlejning af huset til fester og andre 
sammenkomster. Det er skønt, at huset tiltrækker fester 
og dermed folk til Farup. I forbindelse med udlejning, så 
er vi alle – selvfølgelig – de bedste ambassadører. I skal 
derfor huske, at gøre så meget reklame for huset som mu-
ligt, f.eks. via Facebook og ellers ved at fortælle den gode 
historie om huset, når I er sammen med kolleger, venner 
og familie.

I forbindelse med generalforsamlingens valg til bestyrel-
sen har Dan Schmidt valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi 
vil alle takke Dan for hans store arbejde, både under byg-
geriet og ligeledes efter. Som afløser for Dan blev Per Nis-
sen Nielsen af generalforsamlingen valgt til bestyrelsen. 
Velkommen til Per!

En af de helt store udgiftsposter  i driften af Farup Fælled  
er rengøring. Vi har haft tilbud fra professionelle firmaer 
– men det er rigtig dyrt! Hvis det er professionelle folk, 
der skal gøre rent, så kan vi ikke holde de udlejningspriser, 
som vi hidtil har fastsat. Derfor foretages rengøringen af et 

hold unge mennesker, og det har fungeret godt. Vi håber 
på at kunne fortsætte denne praksis. De unge mennesker 
skal have en stor tak for deres arbejde, og vi glæder os over 
deres fortsatte hjælp i 2020.

”Onsdagsholdet”, ”Onsdags-damerne”, ”Torsdags-holdet”, 
”køkken-holdet” og Ulla Lassen fik desuden en stor hånd 
ved Generalforsamlingen. Deres hjælp er uvurderlig – det 
er helt vildt, hvad de kan få udrettet. Ligeledes skal der 
være en stor tak til alle andre, der har hjulpet til i 2019. 
Det er skønt for en bestyrelse at se, hvordan det frivillige 
arbejde har kunnet løfte Farup Fælled. Tusind tak!

Selve generalforsamlingen var en god aften med ca. 30 
deltagere, hvor der var godt gang i snakken om huset, og 
hvad der skal til for at gøre det til et godt sted at være. Bl.a. 
kunne Dorte Pedersen fra Hillerup fortælle, at hun star-
ter et aktivitetshold op med SMART-træning. Ligeledes er 
der for tiden live-streaming i Farup Fælled af foredrag fra 
Århus Universitet – dette er foreløbig sat til 7 tirsdage i 
februar, marts og april måned, hvor der indtil nu har været 
15-20 deltagere pr aften.

Vi mangler stadig at få løst nogle opgaver. Særligt belys-
ning omkring huset, herunder opkørsel til køkken ind-
gang, men ligeledes skiltning ved Kærbølvej og på selv 
huset. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan det skal 
være og har kontakt til ”reklame-folk”, der har gode ideer 
til, hvordan dette gøres bedst.

Så alt i alt tegner 2020 lyst for Farup Fælled. Bestyrelsen 
ser frem til at huset bliver brugt flittigt. Har du en ide til 
arrangementer eller andet, så kom til bestyrelsen. Vi vil 
glæde os til at høre fra jer…

Mvh Bestyrelsen

Farup Fælled - status efter det første år
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Ad 1. Udvælgelse af dirigent
Dirigent: Gert Vejlgaard

Ad 2. Formandens beretning
Indledning:
Det er nu 7. gang, jeg skriver en formandsberetning 
for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, og 
jeg ser endnu en gang tilbage på et fantastisk for-
eningsår. 

Medlemsstatistik:
126 betalende medlemmer over 18 år, samt de unge 
under 18 år, som deltager i vores arrangementer. Det 
er en lille fremgang fra 2018, hvor vi var 110. Jeg hå-
ber på, at der i 2020 vil komme endnu flere medlem-
mer til, da man jo via sit medlemskab i FSBG er med 
til at give økonomisk støtte til vores fantastiske sog-
neblad, Marsk og Muld. Jeg kan kun opfordre til, at 
man går ind på hjemmesiden www.farupsogn.dk og 
opretter medlemskab.

Generalforsamling:
Den 29. januar var mange af os, der er her i aften, 
samlet i kirkehuset til vores generalforsamling. Det 
forløb efter vores plan, stille og roligt, og I var med til 
at vælge bestyrelsen, lige som I skal være med til det 
senere i dag.

Fastelavn:
24. februar havde vi gjort klar til at pynte op i fæl-
leden, hvor børnene i sognet kunne slå katten af 
tønden. Der kunne have været mange flotte udklæd-
ninger og slag med køllerne på tønderne. Der var 
desværre ikke den store tilslutning til arrangementet, 
hvorfor vi desværre valgte at aflyse. Vi prøver dog 
igen i år den 22. februar.

Gymnastikopvisning:
Fredag den 8. marts blev der sunget, svunget og 
sprunget i Logitranshallen, for borger- og gymna-
stikforeningen afholdt traditionen tro den årlige 
gymnastikopvisning. Vinteren igennem havde alle 
holdene øvet sig og trænet til denne opvisning, og 
det kunne man se. Det var en flot opvisning, der blev 
startet med fælles indmarch med fanen i spidsen. 
Traditionen tro var der budt op til medbragt kaffe og 
kage i kantinen, hvor der blev sludret om aftenens 
præstationer, mens børn og unge kunne underholde 
sig på den opstillede gymnastiklegeplads i hallen.

Koordineringsmøde:
Den 21. marts samlede vi endnu engang foreningsli-
vet i Farup til koordineringsmøde i Kirkehuset. Et par 
foreninger deltog desværre ikke, hvilket vi har kun-
net se på arrangementerne i 2018, at de var blevet 

planlagt på samme tidspunkt, hvilket er ærgerligt. Vi 
har et lille samfund, og når vi lægger vores arrange-
menter på samme tidspunkt, så stjæler vi deltagerne 
fra hinanden, hvilket vi kan planlægge os ud af. Min 
opfordring til foreningerne skal derfor være at del-
tage i koordineringsmødet.

Affaldsindsamling:
Jens Nielsen havde igen i år tilbudt at stå for af-
faldsindsamlingen. Vi mødtes ved Fælleden, hvor 
der blev nydt et rundstykke samt for nogle en lille 
skarp. Der blev talt lystigt, men næsten inden Jens 
kunne informere om det videre forløb, var folk be-
gyndt at tegne sig ind på kortet for at besætte ruter-
ne og komme ud i naturen. Fedt at der er det iver for 
at deltage. Mens der blev indsamlet affald, klædte 
Jens om til Grill-Bill, og han grillede pølser og brød 
sponsoreret af jagtforeningen.

Sct. Hans:
Sct. Hans blev afholdt i noget bedre bålvejr end for-
rige år, hvor vi måtte aflyse. Dette tog vi revanche 
for i år og fik stillet borde mv. op på marken bag Kir-
kelunden. Grene var blevet samlet ind, og Lauge 
havde samlet dem til et stort flot bål. Der blev sunget 
bålsange, og vi fik sendt heksen i retning mod Bloks-
bjerg.

Landsbyfest:
Vi kunne endnu engang samle hele Farup til lands-
byfest i området i og omkring Farup Fælled. For an-
den gang kunne vi afholde landsbyfest i Fælleden. 
Det var nogle fantastiske omgivelser at holde det 
i, og det ser vi også frem til at skulle gøre igen i år. 
Datoen er allerede sat, Fælleden er booket, tilladel-
ser er indhentet og musikken er bestilt, så sæt bare 
kryds i kalenderen i weekenden i uge 33, som sæd-
vanlig. Årets borger blev Onsdagsholdet, som blev 
anerkendt for deres sammenhold og store arbejde 
med Fælleden. I må allerede nu gerne begynde at 
overveje, hvem der skal have titlen i år.

Juletræsfest:
Efter forsamlingshuset nu ikke er her længere, har 
vi overtaget nogle af deres arrangementer, og et af 
dem er juletræsfesten. Der var samlet omkring 40 
børn og voksne i Fælleden, hvor julemanden også 
kom forbi til stor glæde alle. Han var med til at synge 
og danse om det flotte juletræ, der var stillet på i den 
store sal.

Afrunding:
Jeg vil igen i år gerne takke bestyrelsen for deres 
arbejde og de timer, de lægger i at planlægge og 
forberede arrangementerne til borgerne i vort sogn. 

Generalforsamling i Borger- og gymnastikforeningen 28. januar 2020
Referent: Anne Mette Baun Schmidt

Formalia i forbindelse med generalforsamlingen er overholdt.
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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.

Du kan også indbetale via en bankoverførsel til reg.nr.: 7780 kontonr.: 1945948. Den må du 
gerne sætte som årlig indbetaling, så glemmer du ikke at få betalt dit kontingent.

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 5076-3090. 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 5076-3090. 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

Jeg vil også gerne sige tak til alle jer, der ikke er med i 
bestyrelsen, men som gerne giver en hånd med, når 
vi spørger om hjælp. Også en særlig tak til jer, der 
selv kommer og spørger, om I ikke må stå for et ar-
rangement, eller om I ikke må hjælpe til. Det er fanta-
stisk, at I gør det for os andre.

Kommentar: 
- Mon arrangementer i Farup Forsamlingshusregi vi-
dereføres af Borgerforeningen?
Søren udtaler, at drøftelsen skal ske på koordineringsmø-
det – da der kan være flere arvtagere til arrangementerne.

Formandsberetningen godkendt.

Ad 3. Regnskab
Lokaleleje bliver eftergivet uden moms. Kommunen 
eftergiver 92 procent af beløbet uden moms. Besty-
relsen skal arbejde med dette tema, da der er viden 
om at andre foreninger bliver eftergivet lokaleleje 
inkl. moms.

Der er et stort minus på kontoen for redskaber til gym-
nastikforeningen (minus kr. 49.158,34), hvilket konto-
en kunne betale. Redskaberne kostede ca. kr. 97.000. 
Det var en forventet udgift, som der var sparet op til.

Fremadrettet vil det være fordelagtigt at afgrænse 
kontingentbetalingen ind til og med november, da 
det vil skabe større gennemsigtighed i forhold til 
regnskabsafslutningen.

Regnskabet er godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kr. 100 pr. medlem over 18 år. 
De 30 kr. går til Marsk og Muld.

Forslag til mulig indtægt fremadrettet: 
Afholdelse af lotteriet til Landsbyfesten.
Marsk og Muld-holdet vil gerne stå for at afhente 
præmier til lotteriet.

Ad 5. Valg til bestyrelsen
Søren Bendixen
Mette Brink
Paw Simonsen
Thomas Kierkgaard
Thomas Nielsen
Thomas Harritslev

Suppleanter:
Tom Viborg
Kristian Kyndi

Revisorer:
Ragna Weidinge
Gert Vejlgaard 

Ad 6. Evt. 
Forslag: Dorthe Nielsen er på uddannelse i SMART-
træning. Det vil være fordelagtigt at tage denne 
træningsform på programmet fra efteråret.

Der vil foregå Livestreaming i foråret på Fælleden. 
Se arrangementskalender på www.farupsogn.dk
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Affaldsindsamling 2020 
”Operation Ren Marsk”

Søndag den 26. april afholdes der affaldsindsamling i Farup og omegn. På denne dag afholder Danmarks Natur-
fredningsforening en landsdækkende affaldsindsamling. Vi har deltaget i dette arrangement siden 2010, hvorfor det 
med rette kan kaldes en tradition. Det er svært at finde grunde til ikke at møde op – og så er det et arrangement 
med helt vild stor signalværdi.

Så mød op v/ Farup Fælled kl. 09.30 og deltag i et godt arrangement, hvor den står på frisk luft ad libitum, og hvor 
du kan blive opdateret på den seneste sladder. Vi starter med rundstykker, kaffe og en lille skarp - hvis man er til 
det. Der er selvfølgelig juice til børnene. Herefter bliver ruterne fordelt, og der vandres ud i naturen i og omkring 
Farup. Du må gerne medbringe en trækvogn, handsker, refleksvest eller hvad du finder nyttigt. Poser til affald sør-
ger vi for. Sidst på formiddagen, når alle er returneret til Farup Fælled, er Farup Jagtforening ”Pøls’ og øl” sponsor. 

                 Vel mødt 

Har du allerede nu sat kryds 
i kalenderen til weekenden i 
uge 33, hvor vi afholder 
landsbyfest i området 
omkring Farup Fælled? 

Ellers se at få det gjort, for vi vil gerne se dig 
deroppe sammen med alle de andre. Skal vi 
ikke se, om vi kan slå deltagerrekord i år, nu 
vi har fået Farup Fælled – det kunne være 
fedt.

Vi er ved at sammensætte et godt program 
til i år, så har du et godt forslag, eller vil du 
give en hånd med ved planlægningen eller 
hjælpe til med en aktivitet, så kontakt mig 
på 20261689 eller fsbg@farupsogn.dk.

På vegne af Farup Landsbyfestudvalg

Søren Høy Bendixen

Landsbyfesten 
2020
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SMART TRÆNING PÅ FARUP FÆLLED
Som noget helt nyt i FSBG er vi hoppet med på den bølge, der anbefaler, at alle os over 60 år 
bør gøre en ekstra indsats for at styrke vores hjerne og ikke kun vores krop.

SMART TRÆNING er udviklet af DGI og er træning af hjernen via lette fysiske øvelser, nærmest 
som leg. Det er væsentligt, at deltagerne har det sjovt og gør ting i fællesskab.

Formålet med træningen er at udvide hjernens kapacitet, gøre den hurtigere og mere flexibel.

Deltagerne vil kunne blive styrket på områder som:

 • Hukommelse og koncentration

 • Balance og koordination

 • Effektivitet og stabilitet i rutine opgaver

 • Overblik og evne til at løse komplekse opgaver

 • Bedre trivsel i hverdagen

 • Blive bedre til at træffe beslutninger

 • Kunne håndtere stress bedre 

SMART TRÆNING har alle brug for. Kom og vær med!
Der er forårs-træning onsdage kl. 9-11 fra 11/3 til 29/4, og igen når gymnastik-sæsonen be-
gynder i efteråret.

PROGRAM 9.00-9.30 Morgenkaffe, orientering om træningen og snak i Borgerstuen
 9.30-10.30 Træning i salen (indendørs fodtøj og tøj man kan bevæge sig i)
 10.30-11.00 Kaffe og hygge for dem der har tid og lyst

PRIS 20 kr. pr. gang

Vil du vide mere så kontakt Dorte Pedersen, Hillerup 21447730

Farup Forsamlingshus  
- Ekstraordinær 

generalforsamling
Farup Forsamlingshus skal lukkes 
officielt og holder i den forbindelse ek-
straordinær generalforsamling søndag 
den 26. april kl. 9.45-10.00 ved Farup 
Fælled 
 
Dagsorden:  
Afstemning om lukning af foreningen 
Farup Forsamlingshus. 
 
Arrangementet afholdes lige før af-
faldsindsamling, så det er muligt at 
deltage begge steder.

Lokalarkivets 
årsmøde 2020 

finder sted torsdag den 23. april i borgerlokalet 
på Farup Fælled.

Vi åbner døren kl. 19.00 – kom og se / hør, 
hvad der er sket siden sidste år –  og se, hvad vi 
har fået på hylderne siden sidste årsmøde.

Vi byder på lidt godt til ganen i løbet af aftenen.

Arkivets normale træffetid er i øvrigt hver an-
den torsdag – ulige uger – i borgerlokalet fra 
kl. 15-17.

Vel mødt – 

hilsen arkivfolkene Ragna, Ivan, Villy, Lene, 
Jens Peder og Susanne.
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Marsk & Mulds 
nye forside
Jeg er meget glad for at være blevet spurgt, 
om jeg vil male et billede til Marsk & Mulds 
forside. Inspireret af naturen i vores nærom-
råde, hvor jeg ofte færdes, har jeg valgt at lade 
vadehavsområdet ved Mandø Ebbevej være 
motivet. Foruden et sommermaleri i lette, lyse 
farver har jeg også malet Mandø Ebbevej svøbt 
i vinterkåbe.

Da jeg som regel arbejder på større lærreder, har det været en spændende opgave at prøve et 
mindre og anderledes format, end jeg vanligt benytter. Faktisk har det været så inspirerende, 
at jeg har fået idéer til flere i mindre format. 

Jeg har tegnet og malet gennem hele mit liv. De seneste år har jeg udelukkende malet med 
akryl på lærred. Og foruden landskabsmalerier også abstrakte figurer samt blomsterbilleder. 
I ”Skrædderens Hus” på Kærbølvej nr. 48, er man altid velkommen til, helt uforpligtende, at 
komme forbi og kigge.

Mange hilsner Jeppe Oldenburg
www.jeppeoldenburg.dk

Vi gentager succesen fra de sidste år og afholder Sct. Hans aften på 
Lauges mark fra kl. 18. Indgang ved Kirkelunden. 

Vi håber på stor tilslutning som de sidste år, og nu er det jo ved at være 
en tradition.

Spisning kl. 18 af egne grillpølser eller anden medbragt mad. En grill 
står på pladsen og er klar til brug.

Ca. kl. 19 tændes bålet – igen i år forhåbentlig med en heks i toppen. 
Båltale og vi synger »Midsommervisen«, kombineret med andre af årsti-
dens sange og evt. nogle børnesange. 

Øl og vand kan købes!

NB: Hvis du har brænde, du kan bidrage 
med til bålet, må du gerne aflevere det 
hjemme hos Lauge. Brænde uden 
søm modtages gerne!

Borgerforeningen glæder sig til at se 
alle til Sct. Hans aften den 23. juni 
kl. 18 ved Kirkelunden!

På vegne af Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Søren Høy Bendixen, formand
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE
På grund af Coronavirus: 
Hold øje med diverse hjemmesider. 

APRIL
5. april, Palmesøndag: Højmesse kl. 10.00
9. april, Skærtorsdag: Gudstjeneste kl. 10.00 med ef-
terfølgende fællesspisning
10. april, Langfredag: Liturgisk gudstjeneste med læs-
ninger og salmer kl. 19.00
12. april, Påskedag: Højmesse i Farup kl. 10.00
13. april, 2. påskedag: Gudstjenestefri i Farup. 
19. april, 1. Søndag efter påske: Aftengudstjeneste kl. 
19.00 ved Simon T. L. Stubkjær
26. april, 2. søndag efter påske: Gudstjenestefri i Farup 

MAJ
3. maj, 3. søndag efter påske: Højmesse kl. 10.00
7. maj, aftenen før Store Bededag: Aftengudstjeneste 
kl. 19.30 (andagt), bagefter varme hveder.
10. maj, 4. søndag efter påske, morsdag
17. maj, 5. søndag efter påske: Gudstjenestefri i Farup
21. maj, Kristi himmelfartsdag, er der folkemøde i 
Ribe, og Marike Runz har gudstjeneste kl. 15.00 i Sct. 
Catharinæ kirke i Ribe
24. maj, 6. søndag efter påske: Højmesse i Farup kl. 
10.00
31. maj, Pinsedag: kl. 9.00 Rundstykker og kaffe i kir-
kehuset, med efterfølgende gudstjeneste

JUNI
1. juni, 2. Pinsedag: Fællesgudstjeneste i Sct. Catha-
rinæ kirke med alle præster.
7. juni, Konfirmation i Farup kl. 10.00

NAVNE OG TELEFONER
Formand Mona Vejlgaard
Farup Sønderby 5, tlf. 75424441
Sognepræst (kbf.) Marike Runz, 
Farup Kirkevej 6
Mail: maru@km.dk 
tlf.: 75 42 16 12 
mobil: 40 22 96 38
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

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. 

TIRSDAGSKLUBBEN
April den 28. Fortæller sognepræst, Marike Runz, om 
sin opvækst i grænselandet syd for grænsen og hendes 
vej til at blive sognepræst i Farup.
På grund af Coronavirus: Hold øje med diverse 
hjemmesider.

KONFIRMANDER

D. 7. juni 2020 i Farup kirke er der konfirmationsguds-
tjeneste.

Liste over årets konfirmander:

Pernille Bech Andersen, Varde Hovedvej 9

Rasmus Caspersen, Hillerupvej 16

Elias Ohrt Christensen, Kærbølvej 48

Frederik Brink Henriksen, Kolint 11

Ida Surlykke Tobiasen, Kærbølvej 33

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19.30 i 
borgerlokalet i Farup Fælled.
I maj bliver der over hele landet holdt orienteringsmø-
der om valg til menighedsråd, således også i Farup.
I Farup har vi tidligere holdt menighedsmøde en gang 
om året, hvor vi har holdt kirkens ”generalforsamling” 
med orientering om året, der er gået, dog uden at afholde 
valg, da menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode. 
Der skal i år vælges nye menighedsråd over hele landet, 
det gælder også i Farup. Her er det gennem tiderne 
altid sket ved aftalevalg, som i langt de fleste af landets 
sogne. Aftalevalg er, når der kun er en kandidatliste og 
ikke flere lister at vælge iblandt.
Processen har hidtil været mere omstændig bl.a. med 
krav om stillere m.v. Nu er lov om valg til menigheds-
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er stadig faste rammer for, hvordan opstillings- og valg-
processen skal gennemføres, men den kan afsluttes på 
en valgforsamling i september. 
Hvis nogen efter valgforsamlingen i september skulle 
ønske at opstille modkandidater på en anden kandi-
datliste, vil det medføre afstemningsvalg.
Så menighedsrådet vil gerne invitere til orienterings-
møde. Det er et offentligt møde, og alle er velkomne.
På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet i 
det forløbne år, kommende opgaver og datoer og regler 
for valget, der skal holdes den 15. september. Der vil 
være lejlighed til at få oplysninger om, hvad det vil sige 
at være i menighedsråd, og forhåbentlig er der nogle, 
som så vil overveje at lade sig opstille til september. Der 

bliver oplyst, hvem af de siddende medlemmer, der er 
villige til genvalg. 
Så mød op og vær med til at få indflydelse på kirkelivet 
i Farup.

På Menighedsrådets vegne
Mona Vejlgaard

KURSUS
Sognepræst, Marike Runz, er på obligatorisk efterud-
dannelseskursus d. 15., 16. og 17. april. I det tidsrum 
kan der rettes henvendelse til sognepræsterne i Ribe, Sct. 
Catharinæ kirke: Kevin O. Asmussen, tlf. 75 43 11 56 / 
Simon T. L. Stubkjær, tlf. 75 42 02 32.

Hilsen fra den nye præst 
i Farup 
Mit navn er Marike Runz, og fra d. 1. marts er jeg den nye 
sognepræst i kirkerne Farup, Sct. Catharinæ, Kalvslund og 
Obbekær. 

Jeg er 30 år gammel og efter at have gjort mig mine første 
erfaringer som præst i et vikariat, glæder jeg mig nu til at 
blive en fast del af det kirkelige liv i jeres sogne. 

Inden jeg begyndte at læse teologi i  Aarhus,  læste jeg til 
lærer i et par år og underviste sideløbende i kristendom på 
en dansk folkeskole i Flensborg, hvor jeg selv kommer fra.
Herved opstod min interesse inden for teologien.  

Teologien handler blandt andet om livets store og små 
spørgsmål. Spørgsmål, der gælder menneskets eksistens, 
individet og menneskesyn, både indefra og udefra. Evan-
geliet giver os et tolkningsgrundlag, der kan give os en dybere forståelse af os selv og vores eget liv. Troen 
åbner op for noget, der er større end os selv og vort eget, og troen kan på den måde både give os mening 
og udfordre os. 

At tale om tro og kristendom med andre bekræfter mig i, at det at være præst er et meningsfuldt arbejde. 
Jeg vil gerne være præst for alle i sognet, og jeg tror på værdien af det personlige møde med det andet 
menneske i alle livets situationer – hjemmebesøg, sjælesorg og samtaler vægter jeg meget højt. 

Jeg er netop flyttet ind i den smukke præstegård på Farup Kirkevej sammen med min kæreste Nikolaj, 
og vi ser frem til at møde alle de nye ansigter i sognet. 

De naturlige omgivelser og det landlige liv passer godt til os, og vi nyder at have luft omkring os. Vi sætter 
stor pris på den skønne have og vil sikkert etablere en køkkenhave som noget af det første. 

Jeg bruger gerne tid på lange gåture i naturen, hvor jeg finder ro og samtidig får inspiration til arbejdet. 
Som jeres nye præst ser jeg frem til et godt samarbejde, både med menighedsrådet og medarbejderne og 
med alle og enhver, der opsøger præsten eller kirken eller på en anden måde har lyst til at tage del i det 
kirkelige liv. 

Jeg glæder mig til at hilse på jer og lære jer bedre at kende. 

Marike Runz 
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Indsættelsesgudstjeneste for Marike Runz den 1. marts 2020
Endelig kom dagen, hvor vi kunne byde velkommen til Marike i Farup Kirke og Marike og Nikolaj på Farup Præ-
stegård.

Dagen startede i Sct. Catharinæ kirke kl. 14.00, hvor der var indsættelse til pastoratet i Sct. Catharinæ – Kalvslund 
– Obbekær.
Kl. 16.00 var det en fyldt kirke i Farup, der tog i mod. Der var en flot procession med 9 andre præstekollegaer, der 
også var med til at byde velkommen.
Torkild Bak holdt en flot indsættelsestale, som kan læses andetsteds i M&M. Dette blev efterfulgt af Marikes første 
officielle prædiken i Farup Kirke.
Efterfølgende havde 160 meldt sig til traktement i Farup Fælled. Her startede arrangementet med velkomst fra for-
mændene fra Sct. Catharinæ og Farup, der sammen med Kalvslund og Obbekær har haft et godt og konstruktivt 
samarbejde om ansættelse af Marike.
Der blev sunget, spist og holdt taler, blandt andet af Elin Hjuler, som kom med en stor opfordring til os alle, at det 
er os i Farup, der skal være med til at skabe kirken i Farup, for kun ved at bruge Marike, bliver det en aktiv levende 
kirke, så det skal hermed være en opfordring til alle.
Vi sang Jens Rosendals forelskelsessang, og første vers bliver forhåbentlig også et billede på Marikes start i Farup.

”Du kom med alt det der var dig,
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det.
Det år da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte lev det.”

Med til at gøre dagen festlig var alle dem, der hejste flaget. Tak til hjælp ved borddækning og bagning af småkager 
til kaffen, oprydning bagefter, og en stor tak til alle, der kom og deltog.

På menighedsrådet vegne
Mona Vejlgaard
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Torkild Baks indsættelsestale
Kære sogn og menighed i Farup, kære Marike Runz
Farup sogn, hvis sydgrænse dannes af Ribe å, præges af marsken, der udgør ca. 
en tredjedel af sognets areal. 
5 km. fra vadehavet strækker marsken sig med frodige enge og dybe grøfter ind 
mod landsbyerne Nørre Farup, Kærbøl (hvor du bor nu!), Kirkeby og Hillerup. 
Endnu græsser store flokke af stude i engene; men efter bygningen af havdiget 
1911-15 med sluseport ved Kammerslusen, hvor kanaler fra Ribe å udmunder, 
er meget af marsken under plov…, og markerne er veldrevne og giver godt ud-
bytte, især når der falder rigelig regn… Vedrørende sognets kirkelige liv har det 
i hovedsagen været præget af en vis gammelkirkelighed som andetsteds i Vestjyl-
land. Dog nævnes i pietismens tid 12 vakte i Farup. Adskillige unge har søgt de 
grundtvigske højskoler, uden at det grundtvigske liv dog har sat sig dybere spor, 
menighedsmæssigt set. 
Ordet er taget fra en sognebeskrivelse, som en af dine forgængere i embedet, Bernhard Sørensen Lundsgaard, 
forfattede i midten af forrige århundrede (Fra ”Kirke og sogn i fortid og nutid”, Odense 1953. Red. af Niels Munk 
Plum og G. Sparring-Petersen). Det er meget lang tid siden, og meget har forandret sig.
Det, jeg hæfter mig ved, er den vægt, han lægger på beskrivelsen af stedet som en ramme om kirken. Stedet, for-
dybelsen i stedets egenart og i det liv, der leves præcist dér, er en vigtig dimension i præstens liv. Selv om det er 
meget på tværs af alt, der ellers trækker os væk fra betydningen af det nære i dag. Den tyske sociolog Hartmut Rosa 
har på meget overbevisende måde vist, hvordan det moderne liv blandt andet er karakteriseret ved, at stedet og 
det geografiske rum mister betydning i forhold til tiden, der for sin del gør alt til et spørgsmål om funktionalitet, 
effektivitet og forandringshastighed. Og udvikling bliver noget, der kommer til os som trappevask ovenfra. Det 
skal ganske vist ikke kun betragtes som en forfaldshistorie. Det er også en succeshistorie. Det, jeg bare vil sige, er, 
at et kirkesogn i sit væsen er et korrektiv til den udvikling og repræsenterer en form for modbevægelse. Og det 
er det, fordi sognet først og fremmest er et sted, et geografisk rum og et liv, der i sorg og glæde udfolder sig her 
mellem mennesker og i den enkeltes gode eller udfordrede skæbne. I et kirkesogn kommer historien ikke til os 
udefra gennem nyhederne, men den bliver til nedefra og indefra igennem menneskers liv sammen og hver for sig. 
Hvis man giver sig tid til at være en del af den historie, får man vældigt meget foræret.
Nogle teologistuderende kritiserede forleden i Kristeligt Dagblad det forhold, at der på universitetet er alt for 
lidt brobygning i forhold til den virkelighed, man kommer ud i som præst, og at man på den måde bliver dybt 
afhængig af, hvad organist, kirketjener og menighedsråd kan lære en. Det synes jeg personligt er det helt rigtige! 
Man kommer som akademisk uddannet teolog ikke til sognet med kirken, men skal lære at blive en del af den 
kirke, som er der, hvor man er kommet. Det skal man slet ikke skamme sig over. Det er fantastisk. Måske er den 
kirkelige tradition tyndslidt dér, hvor man er kommet hen (det gælder ikke Farup), men så må man jo finde ud 
af at bygge tingene op igen sammen.
Forfatteren Søren Ulrik Thomsen udgav for efterhånden en del år siden sammen med Frederik Stjernfelt bogen 
”Kritik af den negative opbyggelighed” (Vindrose 2008), som de hver for sig begge leverede nogle essays til. I et af 
sine egne essays skriver Thomsen et sted: Når jeg sidder på kirkebænken, føler jeg en slags personlig afvikling, fordi 
jeg ikke sidder her i min egenskab af psykologisk individ, men slet og ret som et menneske, der lever på nøjagtig samme 
vilkår som enhver anden, om end vore liv og skæbner er forskellige. Dette kunne også kaldes at tabe ansigt over for 
Gud, for det første, fordi jeg altid må erkende min ufuldkommenhed, og for det andet fordi jeg afindividualiseres ved 
således at blive ligestillet med mine medmennesker. 
Jeg gider som provst ikke, og det vil jeg gerne understrege, at du går rundt her ude i Farup og taber ansigt, og i 
hvert fald vil jeg ikke høre om det. Du skal værne om embedets anseelse. På den anden side kan jeg vældigt godt 
lide den her beskrivelse som en beskrivelse af et vilkår, præsten deler med hende og ham, der sidder på bænken. 
Der findes således både et nødvendigt værn om embedet og om præstens personlige integritet (som en forudsæt-
ning for at kunne udøve det) – og en unødvendig forfængelighed, der forhindrer en i som præst at lære og forstå 
på fuldstændigt lige fod med enhver i menigheden. Man skal som præst både være den, der som enhver anden 
professionel med et ansvar betroet ved noget og kan noget, og i visse sammenhænge tør gå foran, men man skal 
i åndelig forstand også turde tabe ansigt og være på bar bund som enhver anden, der intet fatter af Gud, troen og 
tilværelsen. Ellers kommer man i virkeligheden aldrig i øjenhøjde med det budskab, man ser sat til at forkynde, 
men kan kun gentage, hvad andre har sagt.
Du har personligt og fagligt – det er jeg overbevist om efter, at have mødt dig – de bedste forudsætninger for at 
kunne være til og fungere på begge måder. Og således virke til gavn og glæde for Farup og de øvrige tre sogne, 
som dit embede omfatter.   
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Endnu et hammerfedt foreningsår er gået, og vi kan 
se tilbage på 2019 – hvor det altoverskyggende har 
været indflytning i vores dejlige lokaler i Farup Fælled. 
Medarbejderstaben bestod ved årets start af Lasse, 
Christian, Mie, Katrine P og Katrine K. 

Aktiviteterne i starten af året bestod af filmaften, stan-
dardhygge og en tur i svømmehallen, inden det i star-
ten af februar stod på søskendeweekend, hvor mindre 
søskende, og dermed kommende klubbørn, kunne 
prøve et døgn i klubben incl. overnatning. Dette fore-
gik i Logitrans hallen og var den sidste ”store” aktivi-
tet, inden vi i starten af marts flyttede i nye lokaler. Det 
var noget alle så frem til – da de lånte lokaliteter hos 
Logitrans i sagens natur var lånte – og det derfor blev 
rart at komme i nogle mere permanente rammer. Men 
der skal lyde en KÆMPE tak til Logitrans for at yde os 
husly i den tid, Farup Fælled var under opførsel.

I forbindelse med den årlige gymnastikopvisning i Fa-
rup i marts måned, stod FUK igen i år for salg i slik/
sodavand boden. Det var som sædvanlig en succes.  

Med vores egne lokaler samt mulighed for at benytte 
den store sal har vi skabt nogle unikke rammer for den 
fremtidige drift af FUK. Grundet tvivl om mulighed for 
overnatning i Farup Fælled blev det næste overnat-
ningsarrangement, LAN Party i slutningen af april, 
flyttet til Logitrans. Der er dog siden kommet styr på 
overnatning i FUK. 

Afslutningsturen var i år en kanotur med start i Gamst 
Enge øst for Vejen, hvorefter vi, efter nogle herlige 
timer i kanoerne, lagde til ved Vejen Fodboldgolf. 
Her stod den efterfølgende på fri fodboldgolf, bræt-
spil, bålhygge, badning i Kongeåen og grillmad. 
Det var bare en megafed måde at afslutte en dejlig 
forårssæson i FUK – samt en god måde at ønske hin-
anden en god sommer. Og fedt med deltagelse fra i 
alt 19 børn. 

Ingen sommerferien blev skudt i gang, tog vores klub-
medarbejdere initiativ til at genindføre ”Boldaften” på 
fodboldbanen. Dette skete onsdag d. 12. juni, og der 
var kridtet op til en helt legendarisk rundboldkamp 
og efterfølgende kaffe og kage. Det var dog kun kaffe 
og kage der forløb som planlagt, da vi rendte ind i en 
gigantisk regnbyge, som gjorde at rundbold blev til 
høvdingebold – indenfor. Men det var super hygge-
ligt, og det viser hvor lidt der egentlig skal til, for at alle 
får en hyggelig aften i dejligt samvær.

Sommerferie
FUK startede traditionen tro op i august måned, og i 
starten af september var vi på den fedeste opstarts-
tur, som denne gang gik til SeaWest i Nymindegab – 
fra fredag til søndag. Så der var hele to døgn, hvor der 
blev badet i vildskab, ligesom der blev bowlet, spillet 

badminton og leget i legeland til den helt store guld-
medalje. Helene stod for indkøb til hele weekenden, 
hvor hvert hus blev udstyret med en kasse med råva-
rer og opskrifter – efter devisen ”kan du læse – kan du 
lave mad”. Det var super hyggeligt, og efter ”Running 
Dinner” princippet blev der undervejs rokeret rundt 
blandt de spisende gæster, så alle kom forbi alle. Det 
var mega hyggeligt.    

Ellers har det gennem efteråret været godt gang i FUK 
med brætspilsaften, fodbold, levende stratego og en 
tur i svømmehallen. FUK stod igen i år for ”Ghost-
walk” i Kirkelunden i forbindelse med Halloween. Det 
blev arrangeret sammen med Q-Gruppen og var bare 
en virkelig dejlig aften, som blev sluttet af med en 
spøgelseshistorie i Kirkehuset. 

Foreningsåret blev sluttet af med en tur på skøjteba-
nen i Esbjerg. Her sagde vi også hej til to nye medar-
bejdere i klubben, Pernille P og Sofie Feddersen, som 
overtager efter Katrine P og Katrine K, som begge 
stoppede grundet noget så kedeligt som skiguideud-
dannelse og højskoleophold. 

Igen i år gik overskuddet fra salg af juletræer ved den 
gamle brugs til FUK. Det beløb sig til omegnen af 
1000 kr., og det siger vi mange tak for. Selvom vi har 
en sund økonomi, så er tilskud fra ”uventet” kant altid 
velkommen. 

Tak for et fantastisk år

Bestyrelsen i FUK består af:
Jens Nielsen, formand

Mette Kierkgaard, kasserer

Helene Høy Bendixen

Rikke Vesterby Hansen

Jeppe Oldenburg Christensen

Formandsberetning for FUK – 2019

Farup SMS-liste
Igennem nogle år har vi haft en 
SMS-liste, hvor vi sender besked 
ud til de tilmeldte om kommen-

de arrangementer, huskere og andet nyttigt vedr. 
vores Farup.

Vil du gerne modtage disse beskeder, så send en 
SMS til listen på 5076-3090 med dit navn og din 
adresse, så sætter jeg dig på.

Du kan med fordel gemme nummeret i din te-
lefon, så du kan se, at det er SMS-listen, der 
skriver til dig.

/Søren Høy Bendixen
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Turen til Australien 
Turen startede den 3. september 2019, hvor vi spændte stod i Billund lufthavn. Ca. 24 timer efter landede vi 
i Perth i det vestlige Australien. Her blev vi hentet af vores arbejdsgiver. Vi arbejdede forholdsvis tæt på hin-
anden, ca. 4 timers kørsel. 

Anders

Gården, jeg arbejdede på, lå i Southern Cross ca. 4 timers kørsel fra Perth. Der bor ca. 400 mennesker i byen, 
og den nærmeste naboby lå 100 km fra os, og der bor ca. 1500 indbyggere. 

I byen boede der stort set ingen fra 10 til 25 år, fordi de studerede i Perth. I byen var der en brugs, 3 hotel-
ler og en pub. Jeg boede i byen ved min chefs forældre, som sørgede rigtig godt for mig. De tog mig med til 
petanque, og så tog jeg selv på pubben. 

En aften mødte jeg nogle venner på pubben. De inviterede mig hjem til grill dagen efter. Så jeg kørte 88 km 
på grusvej for at grille med dem og hjem igen.

Farmen, jeg arbejdede på, lå 50 km fra byen, jeg boede i. På farmen havde de 1400 moderfår og 7400 hektar, 
hvoraf vi høstede de 5000 af dem. Det første stykke tid jeg arbejdede, flyttede vi får, dybdeharvede og sprøjtede 
meget. Omkring den 20. oktober startede vi med at høste. Vi høstede fra 6 morgen til ca. 10 aften. Vi havde 
høstet de 5000 hektar den 16. december. 

Vi havde et tørt år, hvor vi ca. havde fået 220 ml regn igennem hele 2019, så vi høstede kun 1 tons hvede pr 
hektar, 1 tons byg pr hektar og ca. 700 kg raps pr hektar.

Ind i mellem havde vi nogle dage, hvor der var høstforbud pga brandfare. De dage, der var høstforbud, var der 
40 grader varmt og blæste ca. 20 meter pr sekund eller mere.

Jeg kom til at køre en kænguru ned på vej til arbejde på samme tid, som der blev kørt en kænguru ned i 
Blåvand. Der blev dog ikke skrevet så meget om den kænguru, jeg havde kørt ned i Australien, som den de 
havde kørt ned i Blåvand. 
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Laue     
Jeg arbejdede på en farm, der lå ca. halvanden time nord for Perth. Farmen havde 2200 får, 450 black angus 
køer og 2800 ha jord, hvor det meste var til afgræsning og til at lave hø. I september og oktober måned arbej-
dede jeg mest med får, hvor de skulle klippes og lammene sorteres fra fårene. November måned arbejdede jeg 
mest med fede kvæg, hvor vi sorterede tyrekalv/kviekalv fra koen, drægtighedstestede kvier og køer. Udover 
det lavede vi også hø i november måned. Her lavede vi selv ca. 300 baller og købte ca. 200 baller ved siden af. 
December måned var lidt af en blanding mellem får og fede kvæg. 

Farmen lå 20 minutters kørsel fra en lille landsby, som hed Gingin. Her tog nabodrengen mig med ind til 
crickettræning hver onsdag aften. Træningen sluttede altid af med at gå på pubben sammen med de andre 
holdkammerater. Jeg fik også lov til at komme med til en cricketkamp, hvor vi spillede i 40 graders varme, så 
det var bare med at få en masse solcreme på. Husk endelig at ramme bolden, for ellers kunne det godt give en 
ordentlig trælår, som kunne mærkes nogle dage efter. 

Arbejdet sluttede den 20 december, hvorefter turen gik på oplevelsesrejse.
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Imens vi arbejdede mødtes vi 3 gange, hvor vi mød-
tes til oktoberfest og tog ud at se Australiens største 
guldmine. Og så så vi hinandens farme. 

Da vi var færdige med at arbejde, startede vores op-
levelsesrejse med en uge i det vestlige Australien. Her 
kørte vi syd for Perth og holdt jul i Bunbury, hvor 
vores julemenu bestod af pasta og ketchup.

Den 27. december fløj vi til Sydney, hvor vi så opera-
huset og holdt nytår sammen med 15 andre danske 
drenge, vi kendte hjemmefra. 

5. januar startede vores tur nordpå langs østkysten. 
Her var vi på surf-camp i en uge. Vi var på verdens 
største sandø, hvor kørte rundt i SUV, hvor vi så de 
flotteste spots. Vi var i en gruppe af 30 mand. 

Derudover var vi ude at bo på en båd i With Sundays 
i 2 dage, hvor vi snorklede med fisk, skildpadder og 
så deres koraller. 

Vores rejse sluttede i Cairns, hvor vi var ude og river-
rafte og overnattede i en regnskov, hvor vi så kroko-
diller samt masser af edderkopper og frøer. Ud over det var vi også ude på en tur, hvor vi så en masse vandfald.  

Op ad østkysten rejste vi med bus, og vi boede på backpacker hotel, 8 på hvert værelse. Så vi fik en masse nye 
venner. Anders og Laue


