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AKTIVITETSKALENDER
December
1.  kl. 14.30-16.30 Julehygge i Tirsdagsklubben
3.  kl. 17.00 Der synges julesalmer i Kirken

Januar
13.  kl. 19.00 – 20.30 Højskolesang i Kirken

Februar
9.  kl. 18.30 – 19.30 Generalf.  Ungdomsklubben i Borgerlokalet
9.  kl. 19.30 – 20.30 Generalf. Farup Fælled i Borgerlokalet
9.  kl. 20.30 – 21.30 Generalf. FSBG i Borgerlokalet
10.  kl. 19.00 – 20.30 Højskolesang i Kirken

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.

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 

AFLYST AFLYSTAFLYST
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Det er let at være i bestyrelsen for en forening her i Coro-
natiden, eller er det nu også det?

Der er ikke så mange arrangementer, der skal afholdes, 
men hold nu op, hvor er der meget, der skal tages stilling 
til og undersøges om kan lade sig gøre. Når vi har fundet 
ud af, at det kan lade sig gøre, så skal vi finde ud af, hvor-
dan det skal gøres for at overholde retningslinjerne.

Vi har heldigvis vores kontaktpersoner i kommunen eller 
ved myndighederne, som vi kan sparre med, men der er 
også kontaktpersonerne i DGI og DBU, som vi får infor-
mation fra i forhold til gymnastik og fodbold. Når alle de 
steder, hvor vi får informationer fra, ikke er 100% enige 
om retningslinjerne, så skal vi til at ringe og skrive tilbage 
til dem for en nærmere præcisering, for derefter at kunne 
træffe de rigtige beslutninger.

Det er meget vigtigt for os som forening, at vi overholder 
retningslinjerne. For at ende på forsiden af Ekstra Bladet, 
BT eller en anden avis er let, hvis smitten bliver spredt 
under et af vores arrangementer. At vi skulle være det sted, 
hvor smitten spreder sig fra, vil heller ikke være sjovt at 
skulle ud at fortælle dem, der er blevet smittet, eller jer an-
dre her i vores lille sogn. Der er også risikoen for, at hvis vi 
ikke overholder retningslinjerne og myndighederne kom-
mer forbi et af vores arrangementer for at kontrollere os, 
så får hver deltager en bøde på 2.500,-, og vi som forening 
får en bøde på 25.000,-. Det vil vi ikke være med til.

Jeg modtager ind i mellem også henvendelser fra nogle 
af deltagerne til arrangementerne, som undres over, om 
reglerne overholdes. Det undersøger jeg naturligvis i hvert 
tilfælde og vi retter ind, hvis noget er galt. Det har vi i 
skrivende stund ikke skulle gøre, hvilket vi ser som et tegn 
på, at vi afvikler vores arrangementer sikkert for deltagere 
og arrangør.

Vi har i løbet af Coronatiden måtte aflyse gymnastikop-
visningen, koordineringsmødet med alle foreninger, af-
faldsindsamlingen, Sct. Hans ved Kirkelunden, landsby-
fest og nu også juletræsfest.

Vi har heldigvis også kunnet gennemføre nogle af vores 
arrangementer, fx gymnastik, både med og uden forældre, 
da deltagerne er under 21 år og forældrene er en nød-
vendighed på forældre/barn-holdet, CrossFit, da de ikke 
er flere end 10 ad gangen og LiveStreaming-aftenerne, da 
disse betragtes som foredrag.

Jeg håber på, at vi snart bliver gode venner med virus-
sen i form af en vaccine, da jeg ikke tror, at den bliver 
helt udryddet de næste mange år. Indtil da vil vi passe så 
godt på os alle sammen til vores arrangementer, som det 
er muligt, og vi vil til hver en tid følge myndighedernes 
retningslinjer.

//Søren Høy Bendixen
Formand for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening.

Du kan nu betale kontingent for foreningsåret 2021 
til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Der kan betales på flere måder:
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.

Vil du hellere bruge kontanter (eller jyske dollars), så læg dem i en kuvert med dit navn og din 
adresse i postkassen på Præstegårdstoften 5, eller kom ind med dem.

Betalende medlemmer er personer over 18 år, der ønsker at støtte vores aktiviteter og være med 
til at skabe et 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 til 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

At drive en forening i en Coronatid…
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Det er en rigtig svær tid at være optimistisk i, når vi arbejder med et hus, der er etableret for at blive brugt af og være til 
glæde for mennesker… og gerne mange mennesker. Men vi glædes over det, vi har! Det viser sig, at selvom alle festboo-
kinger er blevet aflyst, så har vi heldigvis gang i de øvrige brugere af huset, f.eks. ungdomsklub og gymnastik. Derved 
har vi stadig tilstrækkelige indtægter til, at økonomien hænger sammen. Det er bare så vigtigt, at vi har den del på plads.

… og vi skal glædes over alle de synlige forandringer, der sker på området ved Farup Fælled. Husk at gå en tur derned. 
”Skolegårdens” cykelskur bliver renoveret. Her har ”Onsdagsholdet” og ”Torsdagsdrengene” været i gang. Vi har haft hjælp 
fra Simon Murer til at få sat nye sten i den nordlige gavl, da der var mange frostsprængninger. Ligeledes er der blevet sat 
nye plader på skuret og lavet nye døre, da det gamle tømmer ikke kunne holde mere. Samme plader som huset.

Farup Fælled – huset lever trods corona-bøvl
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Vores basketbane har fået nye bane-striber, så nu er den 
klar til at blive indtaget af både børn og voksne. Ved siden 
af er der ligeledes en rampe til skatere og løbehjul. Det er 
rigtig, rigtig fint!

Cykelstien, bag cykelskuret, har i en periode været lukket 
af med store natursten – her er der nu sat bomme op i 
begge ender, så det er muligt for kommunens folk at holde 
den vinterklar, hvis der skulle komme sne.

Ved køkkenindgangen er der blevet plantet i to rækker, så 
vi kan få dækket ”indsynet” til skraldespandene fra Kær-
bølvej. Styret af Kent Rygård og Onsdagsholdet.

Endelig har vi fået sat navn og logo på Farup Fælled. Der 
er blevet fundet en løsning i sort akryl, der skulle være 
vejrbestandig. Dermed har vi også et logo for Farup Fæl-
led, hvor bygningens lidt atypiske form indgår. Hvis I er i 
tvivl, så er de fire streger over bygningen fugle-silhuetter. 

Derudover vil der snart blive etableret to shelters i området ved legepladsen, i nordenden af boldbanen. Disse shelters er 
til fri afbenyttelse, og vi håber, I alle vil tage godt imod dem, bruge dem, holde området opryddet og glædes over dem.
En kæmpe tak til alle, der har hjulpet til, særligt til Onsdagsholdet, Torsdagsdrengene og Kent Rygård, men en tak til alle, 
der har været med til at få alle disse opgaver udført. Rigtig godt gået!

Rigtig god jul og godt nytår til jer alle. Mange hilsner fra bestyrelsen ved Farup Fælled.
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Har I set, at der er kommet et nyt flot logo på Farup Fælled? Logoet er designet af Thomas Nissen fra Polytho 
Design i Gredstedbro.

Thomas skriver om baggrunden for designet:
På kanten af Nationalpark Vadehavet ligger Farup Fælled. Det naturlige sociale samlingspunkt i Farup.
Jeg har udarbejdet det nye logo med tydelig reference til bygningens særegne udformning samt nationalparkens 
fugleliv og Kammerslusens sluseporte.

Gantech og Logitrans har bidraget til logoet som sponsorer. 
Tak til Thomas og til sponsorerne.

Erling

Nyt logo på Farup Fælled
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GUDSTJENESTELISTE FOR FARUP KIRKE

NOVEMBER
29. nov. 1. s. i advent: kl. 10:00 Højmesse

DECEMBER
3. dec. Kl. 17:00 Vi synger julesalmer i kirken
6. dec. 2. s. i advent: Kl. 10:00 Højmesse
13. dec. 3. s. i advent: Kl. 19:00 De ni læsninger
20. dec.  4. s. i advent: Ingen gudstjeneste
24. dec. Juleaftensdag: Kl. 14:00 og kl 15:30
 Juleaftensgudstjeneste

Se andetsteds i M&M vedrørende tilmelding 
25. dec. Juledag: Kl. 10:00 Højmesse
26. dec. Anden juledag: Ingen gudstjeneste
27. dec. Julesøndag: Ingen gudstjeneste

JANUAR
1. jan. Nytårsdag: Kl. 16:00 Vi ønsker godt nytår
3. jan. Helligtrekonger søndag: Kl 10:00 Højmesse
10. jan. 1. s. e. h.3.k.: Ingen gudstjeneste
17. jan. 2. s. e. h.3.k.: Kl. 14:00 Gudstjeneste
23. jan. Lørdagen før s. s. e. h.3.k.: Kl. 10:00
 Lørdagsdåbsgudstjeneste
24. jan. s. s. e. h.3.k.: Ingen gudstjeneste
31. jan. Septuagesima: kl. 10:00 Højmesse

FEBRUAR
7. feb. Seksagesima: Ingen gudstjeneste
14. feb. Fastelavn: Kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste
21. feb. 1. s. i fasten: Kl. 10:00 Højmesse
28. feb. 2. s. i fasten: Ingen gudstjeneste

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
Træffes ikke om mandagen
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
Farup Fælled er lejet til formålet. Her skulle være mu-
lighed for at dække op med passende afstand til kaf-
febordet og også plads/rum til at kunne synge et par 
sange i eftermiddagens løb. 
November og december er slået sammen til den 1. de-
cember, hvor der indbydes til julehygge.
Vi håber på at diverse medier, jungletrommer og mund-
til-øre-metoden vil bringe budskabet videre, så vi kan 
få nogle hyggelige timer sammen i hinandens selskab.

På menighedsrådets vegne 
Lene Nielsen

ADVENTSKOR 
Maja Haue Morthorst styrer igen i år tropperne til øve-
aftenerne, og til koncerten bliver der også selskab af 
hendes musikervenner på bas og trommer.
Alt efter diverse coronakrav øver vi i konfirmandstuen 
eller på Farup Fælled i salen, hvis den er fri. Ellers be-
nyttes borgersalen. Det er fra kl. 19-21 med indlagt 
(medbragt) kaffepause. Det er på følgende datoer:
- Torsdag 3. december
- Tirsdag 8. december og 
- søndag 13. december generalprøve før koncerten.
Kan du ikke komme til alle øveaftener, så indhenter du 
det nok…. Det er overskueligt program, og vi har det 
sjovt og hyggeligt, mens vi øver.
Noter øve-datoerne allerede nu, så håber vi på dejligt 
fremmøde til sang og hygge.

Hilsen Maja og Lene

LØRDAGSDÅB I FARUP KIRKE
Lørdagsdåbsgudstjenester bliver mere og mere po-
pulære, da det åbner op for den mulighed, at fami-
liemedlemmer, der skal rejse langvejsfra, kan deltage 
i dåben. Dåben er en stor fest for hele familien, og 
selvfølgelig vil vi derfor gerne imødekomme famili-
ernes ønske og gøre det muligt at holde dåb i vores 
kirke om lørdagen. 
Dåben er dog også en fest for menigheden.  
Når vi bærer et barn hen til døbefonten, så er det 
ét blandt mange mennesker, der lige dér, slægt efter 
slægt, er blevet forbundne med hinanden og med en 
Gud, der vægter alle mennesker lige højt, og for hvem 
menneskelivet altid vejer lige tungt, betingelsesløst. 
Der er en forbindelse mellem dåben og indlem-
melse i menigheden, og det er en positiv oplevelse, 
når menigheden får lov til at overvære dåben og kan 
deltage i den festlige begivenhed. Vi vil derfor gerne 
bevare dåbens plads i den ugentlige gudstjeneste, som 
menigheden fejrer sammen.
Af den grund har vi i Farup Menighedsråd besluttet 
at flytte én søndags højmesse i kvartalet til en lør-
dagsgudstjeneste, hvor der vil være mulighed for dåb.

AFLYST

AFLYST
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Gør www.farupkirke.dk til din foretrukne
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De ni læsninger i Farup kirke
Som noget nyt vil vi i kirken i år holde en forberedelsesgudstjeneste til julen, 
som kaldes ”De ni læsninger”.
Navnet dækker over, at der i løbet af gudstjenesten læses ni bibeltekster.

Det vil være en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortæl-
les fra menneskets skabelse og syndefald til profetier om frelseren, som skal 
komme. Det slutter med juleevangeliernes beretning om frelserens fødsel.

Mellem læsningerne er der fællessang, korsang og forskellige former for mu-
sikfremførelse.

De ni læsninger er med tiden blevet et udbredt fænomen i den danske fol-
kekirkes advents- og julefejring, fordi læsningerne giver flere dimensioner til 
julefejringen.

Mange steder er De ni læsninger blevet en kær tradition. Traditio-
nen stammer oprindeligt fra England, hvor den blev holdt første 
gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. I England holdes 
de ni læsninger juleaften. I Danmark er det blevet en tradition at 
holde de ni læsninger i ugerne op til jul.

I Farup kirke holder vi det den 13. december, som er 3. søndag i 
advent, kl. 19.00.

Vi glæder os til at se jer til denne særlige og stemningsfulde 
gudstjeneste.
Marike Runz

Vi synger julesalmer
Der er meget, vi ikke kan for øjeblikket. Meget bliver lukket ned, 
og vi skal passe på os selv og hinanden, og vi skal reducere social 
kontakt. 

Myndighederne har dog vurderet, at det er forsvarligt, at kirken 
fortsat må holde gudstjenester, foredrag og koncerter med over-
holdelse af de afstandskrav og antalskrav, vi fik i foråret. Måske er 
det, fordi folkekirken og de andre trossamfunds sammenhænge er så betydningsfulde for mennesker, og fordi vi 
har brug for steder at søge hen, når hele verden ramler sammen, at myndighederne vil gøre alt for, at de ikke skal 
undværes.

Vi skal selvfølgelig af gode grunde håndtere vores arrangementer på en sådan måde, at mennesker kan være trygge 
i vores forsamlinger. I Farup kirke kan vi rumme 50 kirkegængere, som fordeler sig med afstand på hver anden 
bænk. Familiemedlemmer må dog sidde på samme bænk.

Men vi kan stadig komme i kirke, og vi må stadig synge. 

Torsdag d. 3. december kl. 17 mødes vi derfor i kirken for at synge nogle julesalmer og høre en julehistorie.

Det er en oplagt mulighed for at komme i julestemning med sang, føle forventningens glæde i adventstiden og 
for en stund glemme larmen udenfor.

Vi glæder os til at se jer (Husk mundbind)
Marike Runz
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Bogbussen kører desværre ikke mere. Den blev stoppet pr. 1. april 2020. Den er blevet erstattet af Biblioteks-
spots rundt i kommunen. Du kan læse mere om Biblioteksspots og hvor de befinder sig via dette link: 
https://www.esbjergbibliotek.dk/bibliotek/bibspot

December og juleaften i Farup Kirke
Hvordan bliver juleaften i Farup Kirke i år? I skrivende stund ved vi ikke, om retningslinjerne bliver ændret igen, 
så vi må forholde os til det, vi ved nu.

Der må stadig være 50 personer i Kirken, så vi er blevet enige om at afholde 
gudstjeneste juleaften kl. 14.00 og 15.30, så flest mulige får mulighed 
for at holde fast i traditionen med at komme i kirke inden julemid-
dagen.

Vi vil forsøge med tilmelding, så ingen kommer til at gå forgæves 
denne eftermiddag.

Der vil være åben for tilmelding fra den 10. december til den 
22. december.

Der vil være mulighed for at tilmelde sig til Mona Vejlgaard 
på mail til: Gertmona@msn.com, på mobil 22307717, hvor 
der både kan ringes og sendes en sms (tager ikke telefonen, 
når jeg er på arbejde mellem 7.00 og 15.30).

Oplys navn, telefonnummer og antal, så vi kan komme i 
kontakt, hvis der skulle opstå noget uventet.

Håber, alle kan leve med denne løsning.

Udover det byder december på julesalmer med mere torsdag den 
3. december kl. 17.00. Søndag den 13. december bliver advents-
koret erstattet med de 9 læsninger og musik og sang undervejs.

Højskolesang 
i kirken
Vi fortsætter med højskolesang i kirken efter jul. 
Den 13. januar er Ingelise Olesen sangvært og 
Camilla sidder ved klaveret.
Den 10. februar bliver det Louise Johansson, der er 
sangvært, og igen Camilla ved klaveret. 
Så kom og syng med 1½ time fra 19.00 med en lille 
pause undervejs til medbragt forplejning.

God december til jer alle. Følg med på hjemmesiden, 
måske kommer der flere juleaktiviteter.

På menighedsrådets vegne
Mona Vejlgaard
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Generalforsamlinger 
i flere af Farups 
foreninger
Følgende tre foreninger; Farup Ungdomsklub, 
Farup Fælled og Farup Sogns Borger- og 
Gymnastikforening (FSBG) har valgt at af-
holde deres generalforsamlinger samme dag 
og samme sted, nemlig den 9. februar 2021 i 
Borgerrummet i Farup Fælled.

Dagsordner er ifølge foreningernes respektive 
vedtægter.

For alle foreninger gælder det, at forslag til 
ændring af vedtægterne eller punkter til de-
bat og vedtagelse på generalforsamlingen 
skal sendes til foreningerne senest 14 dage 
før generalforsamlingen, altså den 26. januar 
2021.

Benyt nedenstående kontaktoplysninger:

For Farup Ungdomsklub: 
Jens Nielsen, Kolint 8, jni153@gmail.com

For Farup Fælled: 
Ole Rasmussen, Tanderup Digevej 28, 
or@ribedyreklinik.dk

For FSBG: 
Søren Høy Bendixen, Præstegårdstoften 5, 
fsbg@farupsogn.dk

Tidsplanen for aftenen er:

18.30 – 19.30: Farup Ungdomsklub

19.30 – 20.30: Farup Fælled

20.30 – 21.30: FSBG

Vi håber at kunne holde tidsplanen, men der 
vil dog være risiko for, at det kan trække ud. 
Der vil dog ikke blive startet tidligere, hvis en 
forenings generalforsamling slutter tidligere 
end planlagt. Der vil også være risiko for, at 
vi bliver nødsaget til at flytte datoen til senere 
på året grundet COVID-19, men dette vil i så 
fald blive meldt ud via SMS-listen. Sker det, 
så tager vi den derfra.

Modtager du ikke vores SMS’ere, så send 
en besked til 5076-3090 med dit navn og din 
adresse, så sørger jeg for, at du kommer på 
listen. Der må naturligvis gerne være flere fra 
samme hustand på listen.

På foreningernes vegne
Søren Høy Bendixen

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

Farup Fælled
Vi har fået en tørretumbler i Farup Fælled, 
så det bliver nemmere at få tørret klude og 
viskestykker efter fester. Det er Nørremar-
kens nye EL-salgs butik i Kvickly, der har 
sponsoreret den. Stor tak til Flemming og 
Nørrremarkens El-Service. Husk at støtte 
dem, der støtter os.  

Bestyrelsen i Farup Fælled
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Reflekser     -     Reflekser     -     Reflekser
LIGE EN LILLE REMINDER, SOM HAR VÆRET NÆVNT I BLADET FØR.

Efterårs/vintertiden er over os, og det betyder for de fleste, at det både er mørkt, når børn 
og voksne kører eller går hjemmefra og kommer hjem fra skole eller arbejde. 

Derfor – reflekser og cykellygter skal findes frem og tjekkes og evt. cykelvest støves af. 
Det er også en god ide at tjekke bremserne, da våde veje og cykelstier med nedfalden 
efterårsløv kan være meget glatte.

Det er jo først og fremmest for at blive set af andre trafikanter, at vi skal have lys og re-
flekser på, når vi starter turen ud i mørket. Det kan være svært for en bilist at få øje på 
en cykel eller fodgænger uden lys, og det er jo egen sikkerhed, det handler om, når vi skal 
færdes sikkert på vejene.  

HUSK også cykelhjelmen og evt. en gul refleksvest.

Og det her gælder jo alle, der bevæger sig ude i natur og trafik; også hunden, der er meget 
nemmere at spotte med en dinglende refleks i halsbåndet og/eller linen. Også en barne-
vogn kan forsynes med reflekser. 

Det vil være rigtig træls at blive ramt af en bil – men også frygteligt at være den, der rammer.

SÅ LAD OS HJÆLPE HINANDEN MED AT PASSE PÅ HINANDEN.
Hilsen Lene Nielsen
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Marsk og Muld 
ønsker alle en 
glædelig jul og 
et godt nytår


