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AKTIVITETSKALENDER
Marts
Den 2. kl. 19.00 Livestreaming i Borgerlokalet
Den 9. kl. 19.00 Livestreaming i Borgerlokalet
Den 16. kl. 19.00 Livestreaming i Borgerlokalet

April
Den 13. kl. 19.00 Livestreaming i Borgerlokalet
Den 20. kl. 19.00 Livestreaming i Borgerlokalet
Den 26. kl. 18.30-19.30 Generalfors. Ungdomsklubben, Borgerlokalet
Den 26. kl. 19.30-20.30 Generalfors. Farup Fælled, Borgerlokalet
Den 26. kl. 20.30-21.30 Generalfors. FSBG, Borgerlokalet

Konfirmation i Farup Kirke den 9. maj er flyttet til den 29. august kl. 10.00

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 
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Det er godt nok en stille tid! Ligeledes i Farup Fælleds 
bestyrelse. Der afholdes ingen arrangementer i huset, og 
det eneste gode, der er at sige om dette, er, ”at så slider vi 
ikke på huset”. Men det er jo netop dét, der var meningen 
med Farup Fælled – der skulle slides på huset! Økonomien 
er vi stadig meget fokuserede på, og som det ser ud nu, 
hænger det sammen. Det er bare så godt, at huset blev 
etableret uden bankgæld. Klap jer selv lidt på skuldrene 
– endnu en gang!

Hvad angår den årlige Generalforsamling, så var vi nødt 
til at udsætte den pga. forsamlingsforbuddet. Bøvl! Vi 
forventer, at der bliver løsnet op for denne begrænsning 
i løbet af foråret. Derfor har vi sat en ny dato, mandag 
d. 26. april, 19.30-20.30 og selvfølgelig på Farup Fælled. 
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen være afholdt 
inden udgangen af marts måned og varsles med mindst 
14 dage. Afholdelse, der oprindeligt var annonceret til 9. 
februar, var ikke mulig, men en ny dato er hermed varslet. 

Skulle vi blive nødsaget til at udsætte Generalforsamlin-
gen endnu engang, vil en ny dato blive varslet via ”Farup 
sms-kæden” og de to FaceBook sider, ”Farup Fælled” og 
”Farup Sogn”. I vedtægterne er der ikke krav til, hvordan 
Generalforsamlingen skal indvarsles, blot det er med 14 
dages varsel. Derved vil den beskrevne form leve op til 
vedtægterne. Normalt plejer vi at gøre det i Marsk&Muld, 
men det kan være, at vi må fravige den metode.

Af forårsprojekter har onsdagsholdet en opgave med at 
opsætte ”Sluse-porte” foran Farup Fælled. Det er sluse-
porte, der oprindeligt har siddet i Darum Sluse. I forbin-
delse med at de blev udskiftet, er de kommet til Farup, 
og hvad vil være mere naturligt end at sætte dem op ved 
Farup Fælled. Området foran Farup Fælled er udtænkt og 
opført, så besøgende vil få oplevelsen af at ”være i mar-
sken” – derfor sluseporte. De vil blive opsat, under hen-
syntagen til at de ikke generer udsyn og ikke er til fare for 
trafik og anden færdsel.

Sluseportene har en god historie med sig. Ribediget – fra 
Tjæreborg til Vester Vedsted – blev etableret i 1911-1915. 
I forbindelse hermed blev Darum Sluse bygget i 1912. 
Slusen blev lavet med to tykke egetræs-låger – og det er 
dem, der nu er i Farup, godt 100 år efter at de oprindeligt 
blev sat op! Portene i Darum Sluse blev skiftet i 2019, da 
der efterhånden var for meget slør i de hængsler, som de 
hang i, og de nagler, som de stod fast på. Det træ, der kon-
stant har været under vand, er stadig intakt, mens det træ, 
der var over vandlinjen (og diverse jernbeslag og nagler) 
havde mærket ”tidens tand”. Men mon ikke de kan holde 
100 år mere ved Farup Fælled…?

Vi ses i Farup Fælled, når vi går mod de lysere aftener, 
og når forsamlingsforbuddet forhåbentlig snart kan lem-
pes. Glædelig påske til jer alle fra bestyrelsen ved Farup 
Fælled.

Farup Fælled – det bliver dejligt at komme i 
gang igen...!

Du kan nu betale kontingent for foreningsåret 2021 til 
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Hvis du ikke allerede har betalt, så er mulighederne mange:
•	 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,	læg	kuverten	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	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
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Farup SMS-liste
Igennem nogle år har vi haft en SMS-liste, hvor vi sender besked ud til de tilmeldte 
om kommende 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 telefon, så du kan se, at det er SMS-listen, der 
skriver til dig.

/Søren Høy Bendixen

Generalforsamlinger i flere af Farups foreninger
Vi	prøver	endnu	en	gang,	om	vi	denne	gang	kan	få	lov	til	at	gennemføre	generalforsam-
lingerne	i	forhold	til	forsamlingsforbuddet

For	 foreningsåret	 2020	har	de	 tre	 foreninger	Farup	Ungdomsklub,	 Farup	Fælled	og	
Farup	Sogns	Borger-	og	Gymnastikforening	(FSBG)	valgt	at	afholde	generalforsamlin-
gerne	samme	dag	og	samme	sted,	nemlig	den	26.	april	2021	i	Borgerrummet	i	Farup	
Fælled.

Dagsordner	er	ifølge	foreningernes	respektive	vedtægter.

For	alle	foreninger	gælder	det,	at	forslag	til	ændringer	af	vedtægterne	eller	punkter	til	
debat	og	vedtagelse	på	dagsordnerne	skal	sendes	til	foreningerne	senest	14	dage	før	
generalforsamlingen,	altså	den	12.	april	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	tid-
ligere	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-er,	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.
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GUDSTJENESTELISTE 
FOR FARUP KIRKE
APRIL
1. april  Skærtorsdag: Kl. 10.00 Gudstjeneste 
2. april  Langfredag: Kl. 19.00 Liturgisk gudstjeneste 
 med læsninger og salmer
4. april  Påskesøndag: Kl. 10.00 Gudstjeneste
5. april  2. påskedag: Ingen gudstjeneste
11. april  1. s. e. påske: Kl. 14.00 
 Eftermiddagsguds-tjeneste
18. april  2. s. e. påske: Kl. 10.00 Gudstjeneste
24. april  Lørdagen før 3. s. e. påske: Kl. 10.00 
 Lørdagsgudstjeneste
25. april 3. s. e. påske: Ingen gudstjeneste
Torsdag d. 29 april: (Aftenen før store bededag). 
Musik og varme hveder kl. 19.00 i Kirkehuset

MAJ
2. maj  4. s. e. påske: Ingen gudstjeneste
9. maj  5. s. e. påske: Kl. 10.00 Gudstjeneste
 Konfirmation i Farup Kirke den 9. maj er 
 flyttet til den 29. august kl. 10.00
16. maj 6. s. e. påske: Kl. 14.00 
 Eftermiddagsguds-tjeneste
23. maj Pinsedag:  Højmesse kl 10.00. 
 Morgenkaffe inden gudstjeneste i 
 kirkehuset kl. 9.00
24. maj 2. pinsedag: Kl. 14.00 fælles gudstjeneste i 
 Sct. Catharinæ kirke
30. maj Trinitatis: Ingen gudstjeneste

JUNI
6. juni  1. s. e. trinitatis: Kl. 14.00 
 Eftermiddags-gudstjeneste
13. juni 2. s. e. trinitatis: Kl. 10.00 Gudstjeneste
20. juni  3. s. e. trinitatis: Kl. 10.00 Gudstjeneste
27. juni 4. s. e. trinitatis: 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. 

Det må da have været en virkelig un-
derlig start for dig? … var nok det mest stil-
lede spørgsmål til mig i hele 2020. 

For det er jo ingen hemmelighed for jer, der læser med, 
at jeg begyndte i mit embede som sognepræst i Farup, 
Sct. Catharinæ, Kalvslund og Obbekær kirker en lille 
uge, før hele landet lukkede ned tilbage i marts 2020.
Den 26. februar 2020 fik jeg nøglerne til den næsten 
færdigrenoverede præstegård i Farup, og den 1. marts 
overrakte tidligere sognepræst, Elin Hjuler-Sørensen, 
mig nøglen til Farup kirke.

Med nøglen fulgte et stort ansvar, en stor glæde, mange 
forventninger, men naturligvis også mange spørgsmål, 
en del usikkerhed og ret store sko at fylde ud.
De højtidelige indsættelsesgudstjenester blev afsluttet 
med en stor fest i Farup Fælled, hvor der var samlet et 
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rige, spændte, velmenende og utroligt rare mennesker.
Det har været overvældende at opleve en så stor inte-
resse i forbindelse med mit nye embede i jeres sogne, 
og jeg har været utrolig taknemmelig for den store 
og positive opbakning. Men indeni var der en lille 
stemme, der spurgte mig:
”Kan jeg leve op til det hele?”
I talen fra mine to nye kollegaer sagde den ene af dem, 
at jeg sikkert godt vidste, at alle mennesker nu var 
spændte på, hvad jeg, som deres nye præst, nu kunne.
Men han havde også helt ret, da han sagde, at jeg 
nok sidder ”med en fornemmelse i maven omkring: 
Hvornår opdager de alt det, jeg ikke kan?”. 
Det skulle de jo helst overhovedet ikke, selvom det 
nok er en utopi, for jeg var for det første forholdsvis 
ny i præstearbejdet, og for det andet var jeg helt ny 
borger i Farup. Jeg vidste hverken, hvordan jeg skulle 
koordinere min tid, eller hvordan man sorterer affald 
her i byen. Sidstnævnte har jeg efterhånden heldigvis 
fundet ud af.
Alle de følelser, jeg indtil videre har beskrevet, er med 
sikkerhed ganske almindelige. Følelser, som alle men-
nesker får, når man påbegynder noget nyt; om det er 
et nyt arbejde eller at flytte til ukendte landsdele eller 
blot at skulle til at gå til en ny sportsgren. 
”Så er jeg, eller min ansættelse, heller ikke mere spe-
ciel” – sagde jeg til mig selv.
Fuld af gåpåmod gik jeg ind i min første uge, der 
var fyldt med begravelse, dåb, konfirmander og guds-
tjeneste. Og det var en god uge. En rigtig god en af 
slagsen. Det er nu 1 år siden, og sidenhen har sådan 
en uge, i den form, ikke gentaget sig.
Ikke fordi de efterfølgende uger ikke har været 
gode, de har bare været helt anderledes end alt, hvad 
man overhovedet kunne forvente, håbe, eller fore-
stille sig. Jeg taler selvfølgelig om nedlukningen.  
Spørgsmålet om, hvornår I mon opdager alt det, jeg 
ikke kan, blev lynhurtigt fejet af vejen og skiftet ud 
med en milliard andre spørgsmål.
Men spørgsmålene blev ikke stillet af mig alene. Det 
var vores alle sammens spørgsmål, der lige pludselig 
væltede ind og overdøvede det hele. Det var praktiske 
spørgsmål, men også de eksistentielle. 
 
Det var alles bekymringer og usikkerhed, der gjorde, 
at jeg i mit nye og fremmede liv pludselig følte den 
største følelse af fællesskab, på trods af at det hele 
skulle foregå ”hver for sig”.
Men hvad kunne ”vi”, som fællesskab, så?
Min kollega Simon fik ideen med at optage gudstje-
nester og samtaler, min anden kollega, Kevin, kunne 
sætte det hele i en ramme, og jeg kunne da lære at 
klippe det hele til, når optagelserne var i kassen. Vores 
engagerede kirkesanger i Farup, Lene, kunne synge 
solo til optagelserne og lave diverse reklamer på Face-
book, og vores dygtige organist, Camilla, ville spille 
til. Kirkens graver og kirketjener, Kent, sørgede for, 
at alt var klar til at gå i gang og menighedsrådet satte 
gang i hjælp til dem, der havde brug for praktisk hjælp 
i denne tid. Ingen satte spørgsmålstegn ved det, vi la-
vede. Alle bakkede fuldt op om det. 
Men vi var hele tiden nødt til at have for øje, at det 
ikke var noget, vi gjorde for os. Så det er kun med 

jer, menigheden, der bakkede op, der gjorde det til 
en helhed, der gjorde, at det blev til en gudstjeneste. 
 
En online gudstjeneste vil aldrig kunne erstatte en 
rigtig gudstjeneste i kirken, og det var vi fuldt ud be-
vidste om.
Jeg tænkte derfor på det tidspunkt over det, at der, 
hvis der ikke kommer mennesker i kirken, er tale om 
messefald. Hvad så, hvis der ikke var seere til vores 
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online initiativer? Så ville den gudstjeneste også falde. 
Falde i vasken og måske fremkalde en fornemmelse 
af spildt arbejde. 

Og her vi nået til spørgsmålet om, hvad er det vi vil? 
Vi vil til enhver pris fortælle alle derude, at vi er her. 
Om der er brug for os eller der i en periode ikke er brug 
for os, så vil vi altid være til for alle, der har brug for 
det. Og det vil jeg aldrig definere som spildt arbejde. 

Når vi nu er inde på det med online gudstjenester, så 
må jeg da blankt erkende, at det med optagelser og 
film er svært. Så det er med sikkerhed ikke noget, jeg 
behersker til UG.
Det krævede en del optagelser, klipninger og selvføl-
gelig også ommere. Det er utroligt vanskeligt at præ-
dike og være nærværende for en menighed, man ikke 
kan se eller aner om ser med. 
Så der var virkelig mange grunde til glæde, da vi tors-
dag, d. 21. maj, Kristi himmelfartsdag, endelig kunne 
lukke de fysiske døre op igen.

Alle de nybegynderfølelser, som jeg talte om i be-
gyndelsen, føltes nu utrolig små, for glæden ved gen-
åbningen var for stor. Der var udsigt til en lillebitte 
smule normalitet i alt det underlige og fremmede. 
Og den glæde fornemmede jeg også ude i sognet. Den 
smittede af på alt og alle. Den første gudstjeneste, vi 
holdt i Farup kirke efter nedlukningen, var selvfølge-
lig anderledes end en almindelig gudstjeneste, og det 
er gudstjenesterne stadig. Vi skal overholde alverdens 
restriktioner.
Men den ér!
 
Og at dét er vigtigt, fandt jeg ud af til denne guds-
tjeneste. Da jeg stod i kirkedøren og hilste folk vel-
kommen, betragtede jeg alle de fremmede ansigter, 
som jeg jo ikke havde mødt endnu, men som nu 
var min menighed. Fysisk tilstede. Der sad de på 
kirkebænkene og snakkede og grinede med hinan-
den på tværs af rækkerne og de nye afstandskrav. 
Jeg vil næsten sige, de larmede en lille smule. Jeg 
følte mig i et øjeblik som dengang, jeg var lærervi-
kar og vendte tilbage til klasselokalet efter en lang 
sommerferie. Der var liv og glade dage, på trods af 
omstændighederne.

www.farupkirke.dk er for alle – men mest for dig/sognet
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De næste mange måneder i kirken kørte mere eller 
mindre som smurt, og vi har fundet ud af, hvordan 
vi kan være sammen under de forandrede omstæn-
digheder. 
 
Jeg fik mulighed for at lære jer bedre at kende, at hol-
de gudstjenester, konfirmere et hold, starte et nyt hold 
konfirmander op, anlægge en køkkenhave i præste-
gårdshaven og endelig se sort sol. Det var lidt, som om 
denne her nye virkelighed, som vi levede i, var blevet 
mere eller mindre til en vane. Til almindelighed.
 
Det hele var og er dog ikke slut. Med efteråret blev 
smittesituationen mere alvorlig, og det påvirkede også 
kirken. Endnu engang blev restriktionerne skærpede, 
og hele praktikken skulle ændres. Men med forårets 
erfaringer blev vi, som så mange andre, mere omstil-
lingsparate og rettede os efter det, der nu skulle ske.
Og sådan har vi været kirke lige siden, og vil stadig 
være det, uanset hvad der sker.
Men hvordan er det så, at være præst i Farup i denne 
underlige tid?
Jeg kender det ikke anderledes. 
Men det, jeg kender, har jeg været utrolig taknem-
melig for.

Jeg lærte, at jeg ikke er alene. Jeg lærte også, at over-
skuddet har sine grænser. Hos os alle, både hos mig 
som jeres nye præst, men også for alle andre menne-
sker. Dermed lærte jeg en grundlæggende forståelse 
for, at det er helt i orden. Det er faktisk forståeligt. 
Men allervigtigst så lærte jeg nok, at det er fuldstæn-
dig ligegyldigt, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan, 
men derimod vigtigere hvad jeg vil, hvad vi vil, hvor-
dan vi kan bruge hinanden, og hvordan jeg kan være 
en del af det hele. 
For ingen kan det hele selv, og vi har under nedluk-
ningen så smerteligt erfaret, hvor meget vi har brug 
for hinanden.

Så nej, jeg kender det ikke anderledes, og derfor er 
det faktisk ikke underligt. Men jeg glæder mig til at 
lære endnu mere. Til at lære Farup bedre at kende, 
når denne underlige tid en skønne dag er overstået. 
Og jeg glæder mig til, når vi i Farup kan slå kirkedø-
rene op igen med festlige gudstjenester, salmesang, 
altergang, sangaftner, tirsdagsklub, fællesspisninger, 
arrangementer og så meget mere, som kun fantasien 
sætter grænser for.

Sognepræst, Marike Runz

Gør www.farupkirke.dk til din foretrukne
FA

RU
P 

K
IR

K
E

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
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De små børn
Hvorfor ved jeg egentlig ikke. Men musvittens sang, mens sneen stadig dækker jorden, og 
frosten bider, har jeg altid forbundet med, at foråret er på vej. I år var heller ingen und-
tagelse. Og sammen med musvitten synger også mange andre fugle.

Frank Jæger har på humoristisk vis beskrevet det rigtigt godt. I hans sang ”Bedstefar tag 
dine tænder på”, lyder det, ”Skærer vinterskægget af min hage. Fugleunger flyver op deraf. 
Takker mig fra landets sommertage”. Det er lige sådan, det er. Mere præcist kan det ikke 
beskrives. 

På anden måde passer linjerne også ganske godt. Vinterskægget skal snart skæres af min 
hage. Men det med tænderne, som bedstefar kan jeg ikke tage mine tænder på. Endnu. 

Frank Jæger var også opmærksom på børnene. Han skrev ”Underfulde børn med røde hår 
løber ud af byens senge”. Det gør de også her på gaden. Også selv om alle børnene ikke har 
røde hår. 

En gang spurgte vore søde naboer, om vi var generet af børnenes lyde. Nej. Og ”generer det 
jer, når børnene hopper på trampolin og kan kigge ind i jeres have?”. Nej tværtimod. Så kan 
vi jo holde øje med hinanden. Skulle hegnet ind til børnene blive for højt, så klipper vi det lidt 
ned. Vi har ikke noget mod andre. Heller ikke naboernes børn. Tværtimod.

I lighed med musvittens begyndende sang, så forbinder jeg også børnenes udendørs liv med 
forårets komme. Når jeg er ude i haven til aften og hører børnenes latter, bliver jeg så glad. 
Der er da ikke noget bedre end at høre glade børn lege på gaden. Det er livgivende. Nu har 
der været alt for stille i flere måneder. Fordi vinter og mørke har trukket børnene indenfor.

Ligesom til jul har en usynlig hånd i dag pyntet et æg og sat det på et gækkebrev. Lagt det 
i vores postkasse. Teksten lyder, ”Det bliver godt igen”.

Endelig er de underfulde børn sprunget ud af byens senge.

Og det har de heldigvis gjort i mange år. Vi håber de gør det mange år endnu, men.....

....det varer så kort. Om ganske få år er alle børnene store. Nogen er flyttet hjemmefra. An-
dre studerer i andre byer eller har skabt deres egen familie andet sted.

Tak til jer forældre, fordi vi må låne jeres børns glade latter.

 Lisbet og Jens-Peter Knudsen



www.farupsogn.dk er for alle – men mest for dig/sognet
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For at færdiggøre artiklen fra sidste nummer af Marsk og Muld om Kosakhøj og Kosakmordet i Farup 
i 1814, bringer vi denne gang en artikel fundet i Lokalarkivet fra Dagbladet Vestkysten om Kosak-
mordet og truslen om at afbrænde Farup.

Villy Lønne



Luftfotos
Efter anden verdenskrig fik nogle flyverin-
teressede en god ide. De ville ikke kun flyve. 
De ville fotografere. Danmark fra set fra luf-
ten. På klare dage med flot solskin kom de. 
Flyet cirklede om ens ejendom. I lav højde. 
Nogen tid senere dukkede en sælger op. 
Fremviste billedserien. Og med moderat fy-
sisk handelstalent - og held – fik sælgeren 
solgt nogle af de forholdsvis dyre billeder. 

Det blev moderne at have - mindst - et luft-
foto af sin ejendom.

Der var flere, som fløj og fotograferede. De 
mest aktive var nok Sylvest Jensen og Kas-
trup Luftfoto. I mange hjem hang derfor luft-
foto af ens ejendom - fortrinsvis fra landom-
råderne. De fleste billeder var i farver. Det er 
lidt snyd. En fotograf fortalte mig, at der var 
mange beskæftigede med at farvelægge 
billederne. Han viste mig elementer på ét 
billede med unaturlige detaljer. Jeg har fun-
det et sort/hvidt billede, hvor man har skre-
vet hvilken farve, der skal lægges.

Under alle omstændigheder var billederne 
spændende. Flyene gik ned i lav højde. 
Ejendommene blev fotograferet skråt ind fra 
siden. Det ændrede sig, da man omkring 
1970 fik forbud mod at gå ned under - såvidt 
jeg ved - 300 m højde. Det blev mere over-
sigtsfoto.

Køer og heste på græs. Der var vaskedage. 
Der var nye eternittage. Hele familien var 
skyndsomst ilet udenfor. Havernes bede var 
indrammet med sirlige grusbelagte gange. 
Som blev revet hver lørdag.

Hvert billede fortæller et stykke Danmarks-
historie. De er samlet på det kongelige bib-
liotek. Se dette link: http://www5.kb.dk/da
nmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3
&lng=10.4 Der findes andre link, men jeg 
synes, dette er det bedste.

I dag har droner afløst flyene. Dronerne kan 
gå ned i lav højde og tage skråfoto.

For ca. 10 år siden fik jeg i gave et luftfoto af 
vores hus. Omgivelserne til huset var stadig 
lidt åbne. Sidste år var tiden inde til at få 
fotograferet huset fra luften igen. Og sikken 
udvikling på 10 år.

Vi fik en fil med ca. 40 billeder fra fotografen. 
Mellem billederne var 5 horisontalt mod syd 
og vest. Fra ca. 200 m højde var sognet fo-
tograferet. Fra sydøst til nordvest. Disse 5 
billeder - ca. 60 x 30 cm - har lokalarkivet 
ladet indramme. De hænger nu i Fælleden. 
Ved den sydlige indgang og i borgerlokalet.

Men vi mangler resten af sognet. Set mod 
øst fra nordvest til sydøst. Så skulle nogen 
få besøg af en dronefotograf, vil det vække 
glæde, hvis dette område blev foreviget. Og 
ikke kun det. Også gerne enkeltområdet 
f.eks. Mejlby, Hillerup osv. Om 50 år fortæller 
disse billeder et stykke lokalhistorie.

Jens-Peter Knudsen


