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AKTIVITETSKALENDER
Juli
Ingen arrangementer

August
Den 5. kl. 19.00 Lokalarkivet holder ÅBENT ARKIV
Den 18. kl. 19.00 Johnny Madsen Jam i kirken
Den 20. Landsbyfest ved Fælleden
Den 21.  Landsbyfest ved Fælleden
Den 29. kl. 10.00 Konfirmation i Farup Kirke

September
Den 28. kl. 14.30 Tirsdagsklub i Konfirmandstuen

Oktober
Den 9. kl. 10.00 Loppemarked i 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.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her er 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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Der har været afholdt generalforsamling i Farup Fælled d. 21. juni sammen med de andre foreninger i Farup. Efter 
rigtig mange år som formand i bestyrelsen og efter at have ydet en kæmpe indsats havde Ole Rasmussen valgt 
at stoppe. Kæmpe tak for en rigtig stor indsats til Ole. Dorte Pedersen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Ole.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand – Dorte Pedersen
Næstformand og ansvarlig for indvendig vedligehold – Palle Tækker
Kasserer – Ragna Weidinger
Ansvarlig for udlejning – Jette Tobiasen
Ansvarlig for udegruppen – Per Nissen Nielsen

Vi glæder os til et forhåbentlig travlt år i vores dejlige hus.

Udlejning borde og stole
De gamle borde og stole fra Farup Forsamlingshus kan lejes ved Dan Schmidt (29774944). De står på Ribe flaske-
central, Ørstedsvej 35 og kan derfor hentes der. De lejes for 7 dage ad gangen, og prisen er 2 kr. pr. stol og 5 kr. 
pr. bord. Pengene går til Farup Fælled.

Bestyrelsen for Farup Fælled

Lokalarkivet
plejer at indbyde til årsmøde hver sommer – men da lokalarkiverne ikke var med i regeringens 

sidste genåbningsplan, kunne vi ikke fastsætte nogen dato.

Det kan vi nu – så vi vil gerne invitere til åbent arkiv den 5. august 2021 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 anden torsdag – ulige uger – i borgerlokalet fra kl. 15-17.

 –  Vel mødt – 

Hilsen arkivudvalget
Ragna, Ivan, Villy, Lene, Jens Peder og Susanne
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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

LOPPEMARKED I 
FARUP FÆLLED LØRDAG 
D. 9/10 2021
Vi glæder os til at byde velkommen til årets store 
loppemarked i Farup Fælled lørdag d 9. oktober 
kl. 10.00 til 15.00.

Som altid er vi til at handle med. Møbler, legetøj, køkkensager, isenkram, lamper, urtepotter, 
bøger og masser af andre finurlige ting og sager til små penge.

Man er også meget velkommen til bare at komme for at kigge og få en hyggesnak med naboen, 
genboen eller hvem, man nu kan rende på:).

Der kan købes kaffe/the og hjemmebag, og der er gratis entre.

Husk, at man året rundt kan aflevere lopper hos Lauge og Lene, Farup Kirkevej 18; og ja dine 
lopper gør en stor forskel, så kom endelig med lopper.
Man kan også aflevere lopper direkte i Farup Fælled torsdag d 7/10 fra kl. 17 til kl. 20 eller 
hele fredagen fra kl. 9 til kl. 20.

Vi håber, mange vil kigge forbi årets loppemarked, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Mvh Ruth og Mogens, Farup Kirkevej 4, mobil 2137 1798
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Generalforsamling i Farup Sogns Borger- 
og Gymnastikforening
Gert Vejlgaard blev valgt til dirigent
Formandsberetning ved formand, Søren Høy Bendixen

Det er nu 8. gang, jeg skriver en formandsberetning for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, og jeg ser tilbage 
på et meget anderledes foreningsår.

Medlemsstatistik:
131 betalende medlemmer over 18 år, samt de unge under 18 år, som deltager i vores arrangementer. Det er en lille 
fremgang fra 2019, hvor vi var 126. Jeg håber på, at der i 2021 vil komme endnu flere medlemmer til, da man jo via 
sit medlemskab i FSBG er med til at give økonomisk støtte til vores fantastiske sogneblad, Marsk og Muld. Jeg kan kun 
opfordre til, at man går ind på hjemmesiden www.farupsogn.dk og opretter medlemskab.

Generalforsamling:
Den 28. januar var mange af os, der er her i aften, samlet i her i Farup Fælled 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 fælleden, hvor børnene i sognet kunne slå katten af tønden. Der kunne 
have været mange flotte udklædninger 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 13. marts skulle vi have haft gymnastikopvisning, men coronaen havde ramt Danmark og dermed også 
borgerforeningens aktiviteter. Gymnastikopvisningen var planlagt i detaljer, men da regeringen den 11. marts meldte 
ud, at vi ikke måtte samles, blev der ingen gymnastikopvisning i 2020. Der blev heller ikke noget koordineringsmøde, 
affaldsindsamling, Sct. Hans, landsbyfest eller juletræsfest.

Livestreaminger:
Vi fik afholdt to livestreaminger, inden Coronaen fik os lukket ned. Der havde været et godt fremmøde, men vi kan 
godt være mange flere. Der er god og hyggelig stemning under foredragene, og jeg vil anbefale flere at kigge forbi til 
efterårets sæson. Vi udsender plan, når vi modtager det fra arrangørerne. 

Afrunding:
Jeg vil igen i år gerne takke bestyrelsen for deres arbejde og de timer, de lægger i at planlægge og forberede arrange-
menterne til borgerne i vort sogn. 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 arrangement, eller om I ikke må hjælpe til. Det er fantastisk, at I gør det for os andre. Jeg forventer, at vi nu 
skal til at komme i gang med aktiviteterne igen, nu vi har få lempet på restriktionerne igen

Regnskabet blev fremlagt af Søren Høy Bendixen, hvor der samlet set var et underskud på 5.581,97 kr.
Bestyrelsen foreslog herefter et uændret kontingent på 100.- kr., hvoraf 30 kr. skulle gå til Marsk og Muld.
Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne, men Esbjerg Kommune havde henstillet til os om, at §3 
blev ændret fra ” Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer vælges…” til ” Foreningens ledelse består 
af en bestyrelse på 5 medlemmer vælges…”. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Til valg af bestyrelsen ønskede alle 3 medlemmer (Thomas H., Thomas B. og Paw) at genopstille, så bestyrelsen 
består igen af Thomas Harritslev, Thomas Brink, Paw Simonsen, Mette Brink & Søren Høy Bendixen. Supplean-
terne Tom Viborg og Kristian Kyndi ønskede genvalg og blev valgt.
Revisorerne Ragna Weidinger & Gert Vejlgaard ønskede ligeledes genvalg og blev valgt.
Til eventuelt blev der stillet forslag om, at der skulle være mulighed for at kunne betale kontingent til nogle af 
foreningens aktiviteter. Der kunne også findes ambassadører i mindre områder / gade / vej, så der kunne komme 
så mange medlemmer som muligt.

//Referent Paw Simonsen.
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Kammerslusevej 8 blev før i tiden kaldt 
Bjerrumgård
Artiklen om Bjerrumgård kræver nok en lille for-
klaring.
Den har nok fået navnet efter dens ejer Hans Han-
sen Bjerrum. Han var gift med datteren derfra og 
overtog gården i 1777. Han var sognefoged i Nr. 
Farup.
Bjerrumgård er i dag Kammerslusevej 8.
Terman Hjertings gård er den, Niels Tobiasen har, 
Nr. Farupvej 14-16.
Therkildsens gård lå, hvor nu Nr. Farupvej 10 og 12 
ligger. Det var førhen kun en matrikel.
Mads Conradsens gård lå, hvor Anne Marie og 
Laust B. Thomsen bor, Farup Sønderby 3.

Villy Lønne
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GUDSTJENESTELISTE 
FOR FARUP KIRKE
AUGUST
1. aug.  9. s. e. trinitatis: Kl. 10:00 Gudstjeneste
8. aug.  10. s. e. trinitatis: Kl. 19:00 Gudstjeneste 
 (v. Kevin Asmussen)
15. aug. 11. s. e. trinitatis: Ingen gudstjeneste
22. aug.  12. s. e. trinitatis: Kl. 10:00 Gudstjeneste
29. aug.  13. s. e. trinitatis: Kl. 10:00 Konfirmation

SEPTEMBER
5. sept. 14. s. e. trinitatis: Kl. 10:00 Gudstjeneste
12. sept. 15. s. e. trinitatis: Kl. 14:00 Høstgudstjeneste 
19. sept.  16. s. e. trinitatis: Ingen gudstjeneste
25. sept. Kl. 10:00 Lørdagsdåbsgudstjeneste
 (lørdagen før d. 17. s. e. trinitatis)
26. sept. 17. s. e. trinitatis: Ingen gudstjeneste

OKTOBER
3. okt.1 18. s. e. trinitatis: Kl. 10:00 Gudstjeneste
10. okt. 19. s. e. trinitatis: Kl. 14:00 Gudstjeneste
17. okt. 20. s. e. trinitatis: Ingen gudstjeneste 
24. okt.  21. s. e. trinitatis: Kl. 19:00 Gudstjeneste
31. okt. 22. s. e. trinitatis: Kl. 10:00 Gudstjeneste

NOVEMBER
7. nov. Alle helgens dag: Kl. 10:00 Gudstjeneste
14. nov.  24. s. e. trinitatis: Ingen gudstjeneste
21. nov. Sidste s. i kirkeåret: Kl. 14:00 Gudstjeneste
25. nov. Kl. 17:00 Evt. adventsaftensang i Farup
28. nov. 1. s. i advent: Kl. 10:00 
 (evt. medvirken af minikonfirmander)

DECEMBER
4. dec.   Kl. 10:00 Lørdagsdåbsgudstjeneste
 (lørdagen før 2. s. i advent):
5. dec. 2. s. i advent: Ingen gudstjeneste 
12. dec. 3. s. i advent: Kl. 19:00 Gudstjeneste med 
 De ni læsninger (evt. aftenkaffe og medvir-
 ken af adventskor)
19. dec. 4. s. i advent: Ingen gudstjeneste
24. dec. Juleaften: Kl. 15:30 Gudstjeneste
25. dec. Juledag: Kl. 10:00 Gudstjeneste
26. dec. 2. juledag: Ingen gudstjeneste
29. dec. Kl. 16.00 Vi synger julesalmer/ kaffe
31. dec. Nytårsaftensdag: Ingen gudstjeneste

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
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

KONFIRMATION
Den 29. august kl. 10:00 er der konfirmation i Farup 
Kirke.

Årets konfirmander er:
Jeppe Bertram Lassen 

(Kærbølvej 17, 6760 Ribe)
Sofie Grøndahl Pedersen 

(Præstegårdstoften 1, 6760 Ribe)
Amalie Barbara Nielsen 

(Chr. Kusk Vej 6, 6760 Ribe)
Emma Ahlers Andersen 
(Farupvej 5, 6760 Ribe)
Mette Christine Wind 

(Kammerslusevej 5, 6760 Ribe)
Thea Brink Schou 

(Farup Kirkevej 23, 6760 Ribe)
Anna Laura Høy Bendixen 

(Præstegårdstoften 5, 6760 Ribe)
Anne Vesterby Hansen 

(Købmandsvej 4, 6760 Ribe)

FERIE
Sognepræst, Marike Runz, holder ferie i uge 31 og 32. 
I det tidsrum kan der rettes henvendelse til sognepræ-
sterne i Ribe, Sct. Catharinæ kirke: Kevin O. Asmussen, 
tlf. 75 43 11 56 / Simon T. L. Stubkjær, tlf. 75 42 02 32 .

TIRSDAGSKLUBBEN 
Tirsdag den 28. september regner vi med, at vi kan star-
te tirsdagsklubben op igen efter en meget lang pause. 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvem der bliver 
foredragsholder.
Så hiv fat i naboen og dem, I kender, der plejer at være 
med, og fortæl, at der igen er tirsdagsklub.
Vi er tilbage i konfirmandstuen, og det er kl. 14.30.



www.farupsogn.dk er for alle – men mest for dig/sognet

FARUP SOGNEBLAD8

Gør www.farupkirke.dk til din foretrukne
FA

RU
P 

K
IR

K
E

“Må alle komme og høste fra haven?”...og lignende 
spørgsmål har jeg ofte fået, og det får mig til at tænke, 
at det nok ikke er alle, der kender baggrunden for, 
hvorfor der er en køkkenhave i kirkehusets have, som 
jo tilhører kirken.
Kent blev ansat som graver og kirketjener ved Farup 
Kirke i september 2003, og kirken erhvervede i 2005 
Farup Kirkevej 50 af Indre Mission, hvorefter huset 
blev til “kirkehuset”. Kirkehuset skulle opfylde behovet 
for graverfaciliteter, handicaptoilet mv og gennemgik 
en langvarig gennemgribende renovering, som jo ikke 
bare er “sådan lige”, når der er tale om en fredet byg-
ning. 
En sådan renovering er jo bekostelig, og der var ikke 
afsat midler til etablering af haveanlæg, der den gang 
kun var græsplæne og de tre store træer: Ahorn, bøg 
og æble. 
Kent og jeg syntes, det kunne være spændende at give 
haven mere liv og med tanke for historien om, at ejen-
dommen i gamle dage var trelænget, at illustrere det 
med køkkenhaven, der skulle holdes lidt i gammel stil 
med revne grus- og jordstier mellem bedene.

Arkitekt Jørgen Overby, der stod for renovering af kir-
kehuset, blev forelagt vores ideer, og da han også syntes 
godt om ideen, så var der ikke langt fra tanke til hand-
ling. Æbletræet fredede arkitekten med det samme, 
men det har nu heller ikke på noget tidspunkt faldet 
os ind, at det skulle fældes. (Selvom de hundredevis af 
nedfaldsæbler virkelig kan være noget bøvl). 
Som sagt var der ikke afsat midler til projektet, ligesom 
der heller ikke i Kents arbejdsplan var afsat tid til andet 
end græsslåning, fejning af fliser og lign. på den nyer-
hvervede grund. 

Men der blev givet grønt lys for vores private projekt, og 
vi kunne samtidig få ønsket om en køkkenhave opfyldt. 
Via Kents moster, der arbejdede på Gl. Estrup Herre-
gårds museum, fik vi buksbomplanter, som vi lavede 
stiklinger af. De første stiklinger blev lavet i mistbænke. 
Planterne rakte kun til hækkene omkring blomsterbed-
ene og til yderkanten langs køkkenhaven. Men de vok-
sede godt til, og der kunne efter nogle år tages stiklinger 
af de nye planter til at omkranse bedene i selve køkken-
haven. Og disse stiklinger satte vi direkte på voksestedet 
og det med rimelig godt resultat. 
Vi købte bærbuske og prøvede så vidt muligt at gå efter 
gamle sorter, så haven kunne blive så autentisk som 
muligt. 
I blomsterbedene var det også tanken, at planterne skul-
le være af gammel oprindelse, og bedene langs huset, 
som ligger en del af dagen i skygge, skulle holdes i hvide 
nuancer for at lyse lidt mere op. Efterhånden er der gået 
mere og mere “kontrolleret vildskab” i det. Selvsåede di-
gitalis og akelejer ændrer farvetemaet, og planerne om 
de fint revne staudebede (som i min bedstemors tid) er 
blevet afløst af frodige, men lidt rodede bede. 
Der er skam også stauder, der oprindeligt kom fra 
min bedstemors have, og bonderoser og -peoner fra 
mine forældres have. Så selvom mine bedsteforældre 
og forældre nu alle er døde og borte, så lever de meget 
passende lidt videre her. Og den velduftende lyserøde 
høstfloks vandt jeg i amerikansk lotteri til et arrange-
ment i Haveselskabet. En lille potte, der nu har vok-
set sig stor, er blevet delt og fylder nu rigtig godt op 
i bedet. Akelejer har vi aldrig sået, de er kommet af 
sig selv. Løjtnantshjerte, der blev hentet fra egen have, 
ville ikke gro der under æbletræet, men så er der jo 
heldigvis så mange andre blomster at vælge mellem, 
men hov det var jo ikke blomsterbedene, det skulle 
handle om. Blomsterbedene skal bare være der...give 

Køkkenhavens historie
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farve og liv og nektar til bier og andre insekter. Og 
“vild med vilje” er jo vældigt oppe i tiden, så bedenes 
udvikling følger tidens trend, kan man sige. 
Køkkenhaven blev taget i brug i 2011.
Der bliver lavet sædskifte-/planteplan hvert år. Kent 
kører kompost på efter mine anvisninger, og nogle år 
har bedene også fået lidt husdyrgødning. Alt bliver 
noteret i min lille scrapbog: Hvad gik godt, hvad gik 
skidt/mindre godt.
Sidste år var det f.eks. løg og rødbeders tur til at komme 
i det skyggefulde bed under æbletræet. Det blev ikke 
godt...ikke meget trives i det bed..men sådan er der jo 
med køkkenhave. Det ene år lykkedes noget, som så 
måske næste år “ikke er værd at skrive hjem om”. 
Som nu i år, hvor jeg virkelig havde set frem til en 
stor høst af jordbær. Nye planter var godt etableret, og 
der var masser af blomster i foråret, og de blev husket 
med vand, medens de blomstrede...men nu er der gået 
sygdom i planterne..jordbærdværgmide...tror jeg det 
er. Så planterne skal graves op, og så springer jeg et år 
over mht nye jordbærplanter. Håber, det er løsningen 
på problemet. 
Større problem er buksbomhækkene. Som mange andre 
steder er vores buksbom angrebet. Om det er “buks-
bomkvistdød” eller “buksbom-grentørre”, aner jeg ikke. 
Kan bare se, at svampesygdommen breder sig. Har af-
prøvet rådet om ekstra gødning og har nøjedes med at 
klippe hækkene én gang om året de senere år, for ikke 
at stresse planterne for meget, og har sørget for at klippe 
den raske del af hækken først og de angrebne planter 
til sidst, netop for ikke at være medvirkende årsag til 
spredningen. Men det er vist en ulige kamp.
Og en kamp og ærgrelse skal det jo helst ikke være 
at have en køkkenhave. Det skal være hyggeligt tera-
piarbejde og en tilfredsstillelse af hente lidt fra haven 
til maven.

Køkkenhaven kommer ikke til at bestå i sin nuværen-
de form i tid og evighed. Vi gør det kun, så længe lyst 
og kræfter er til det. Og vi er gået i tænkeboks pga de 
sygdomsramte hække.

Så tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt afgrøderne er 
“allemandseje”, så er svaret nej. Vi har bare lånt jor-
den af kirken, men afholder selv alle udgifter (også 
til vanding). 
Men der er selvfølgelig offentlig adgang til haven, som 
vi håber, at andre også synes, at det er hyggelig at gå 
en tur i. Og ryger der et par bær indenbords på turen 
rundt, så fred være med det.

Tina Rygaard

Johnny Madsen Jam i Farup Kirke
Onsdag d. 18. august kl. 19 er der - traditionen tro - 
koncert i Farup Kirke som optakt til Landsbyfesten. I 
år er det trioen Johnny Madsen Jam, der fortæller om 
og spiller Johnny Madsens sange. Johnny Madsen Jam 
har før besøgt Farup, ved Q-gruppens arrangement til 
fordel for vores tidligere forsamlingshus. Denne gang 
vil vinklen på Johnny Madsen og hans sange relatere 
til Johnnys indremissionske baggrund og hans tid-
lige ungdom, men repertoiret er det gode velkendte! 
Corona spøger stadig, men vi håber og forventer, at 
restriktionerne bliver lempet yderligere d. 1. august. 
Venligst hold jer orienterede!

Der er gratis entre!
Farup menighedsråd

SOGNEUDFLUGT
Menighedsrådet forventer at afholde sogneudflugt i 
september måned! Vi har fået gode ideer og input, som 
vi arbejder videre med. Yderligere oplysninger følger.

Farup menighedsråd

www.farupkirke.dk er for alle – men mest for dig/sognet
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Formandsberetning 2020 for Farup Ungdomsklub
2020 er så godt og vel overstået, og rent foreningsmæssig var det et år, der var bedst egnet til at blive 
rykket ud af kalenderen. Ambitionerne og forventningerne var store, da jeg d. 19. februar 2020 aflagde 
min seneste formandsberetning - The rest is history.

Covid-19 gjorde det særdeles svært at drive en ungdomsklub med fornuftigt indhold, idet vi i løbet af 
året var delvis nedlukket, og når vi så måtte mødes i FUK, så var det med div. restriktioner. Restriktioner 
der bl.a. gjorde det umuligt at afholde afslutningstur og opstartstur indenfor de givne rammer. Af samme 
grund valgte vi også, at der ikke skulle opkræves kontingent i 2020, da de unge mennesker dybest set 
ikke fik valuta for pengene. Men man får trænet sine færdigheder ud i omstillingsparathed, idet FUK blev 
åbnet og lukket gentagne gange med meget korte varsler. Men så er det bare ekstra fedt, at man er om-
givet af en flok medarbejdere, som altid er parat til at tage en tørn - med meget kort varsel. Så stor tak til 
Marie, Pernille, Frederik, Tue og Lasse.

I løbet af foråret sagde bestyrelsen farvel til vores kasserer, Mette Kierkgaard, da hun og familien flyt-
tede til Viborg. Mette fortsatte indledningsvis som langdistancekasserer, hvorefter jeg overtog posten. 
Grundet den ringe aktivitet i FUK som følge af Covid-19, valgte vi ikke at gøre brug af vores suppleanter, 
da bestyrelsesaktiviteterne var lig et stort rundt nul. Men der skal lyde en stor tak til Mette for hendes 
store indsats. I forhold til økonomien skal det nævnes, at vi kom ud af 2020 med et overskud på 27.000 
kr. Dette skyldes selvfølgelig, at vi ikke har haft de normale driftsudgifter til løn og div. ture, samtidig med 
at Esbjerg Kommune har opretholdt deres normale driftstilskud. Vi har også modtaget vores normale 
lokaletilskud fra Esbjerg Kommune, hvilket har betydet, at vi kunne betale husleje til Farup Fælled, som 
vi plejer at gøre. Og det er vi rigtig glade for, at vi kunne.

Nu ser vi frem til kunne give den gas i 2. halvår af 2021.

God sommer til alle.

Jens Nielsen
Afgående formand og nyvalgt kasserer

Program for landsbyfesten 2021
Fredag den 20. august
Kl. 18.00  Landsbyfesten starter
Kl. 18.00  Bod og bar åbner
Kl. 19.00  Aktiviteter for børn, hoppeborg og slikcontainer
Kl. 20.45  Lokalarkivet serverer kaffe og kage 
Kl. 21.00  Hygge i Fælleden
Kl. 02.00  Så lukker vi for i aften, vi ses i morgen tidlig

Lørdag den 21. august
Kl. 09.30  Flaghejsning og rundstykker og kaffe ved Lokalarkivet
Kl. 10.00  Bod og bar åbner. Tombola.
Kl. 14.00  Farmers Cup
Kl. 16.00  Bod og bar lukker, så vi kan få dækket op til aftenens spisning
Kl. 18.00  Fælleden åbner, hvor der kan betales entré til aftenens fest
Kl. 18.30  Spisning i teltet med helstegt pattegris, salat og dessert. Desserten er fælles kagebord, hvor alle spi-
 sende selv tager noget kage med til det fælles kage- og snackbord. Tilmelding til spisning udsendes 
 på Farups SMS-liste og via Facebookgruppen ”Farup”
Kl. 20.00  spiller vi op til swing om på dansegulvet
Kl. 02.00  Landsbyfesten sluttet, vi ses i morgen tidlig til en gang oprydning

Søndag den 22. august
Kl. 10.00  Oprydning, ja det skal jo også til, så kom gerne og giv en hånd, så vi kan blive hurtigt færdig. 
 Det er nu så hyggeligt alligevel.



Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne
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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

Farup Ungdomsklub
Vi har holdt møde i ungdomsklubben og konstitueret os således: 

Formand:  Helene Høy Bendixen tlf. 22 82 30 72
Kasserer:  Jens Nielsen tlf. 26 16 64 90
Menige medlemmer:  Rikke Vesterby Johansson
                                       Jeppe Oldenburg Christensen
                                       Henriette Ahlers Andersen

Så ved spørgsmål, ris, ros, gode ideer eller andet, så tag endelig kontakt til en af os.

Farup Ungdomsklub holder for tiden sommerferie, men fortvivl ikke. Vi starter sæsonen 
op igen mandag d. 16. august, og åbningstiden vil være fra 18.30-21.30. Klubben er 
fra 5. klasse og op, så vi håber at kunne byde en masse nye 5. klasses unge mennesker 
velkomne. Det koster den beskedne sum af 150 kr. for et halvårligt medlemskab, som 
indbetales i august og januar. 

Beløbet indbetales til mobilepay box O121XA.  Anfør barnets navn som tekst, så bliver 
kassemesteren så glad. Slutteligt, så sæt kryds i kalenderen d. 24-26 september. Vi vil 
gerne sparke sæsonen i gang med den fedeste opstartstur. 

På bestyrelsens vegne 
Helene Høy Bendixen



Mettes Fodpleje
Måske har I set skiltet på Tanderup Digevej, 
som viser ind til Mettes Fodpleje, som har til 
huse i nr. 8.

Her bor jeg, og her har jeg indrettet min lille 
klinik, hvor jeg kan byde velkommen til fod-
behandlinger og velvære.

Jeg blev uddannet lægeeksamineret fodple-
jer december 2020 efter et år på Odense 
Fodplejeskole, som er godkendt af branche-
foreningen SADF.

Det blev til mange togture til Odense i 
2020. Hver tirsdag og torsdag pendlede jeg 
til Odense, hvor skolen ligger. Her har jeg 
gennemført over 250 superviserede be-
handlinger. Tirsdag eftermiddag modtog 
vi undervisning fra skolens faglærere. 
Det skulle vi så hjem og læse videre på, 
og det blev til rigtig mange timer foran computeren sammen med 
de forskellige lærebøger. 

Fra første dag blev jeg bekræftet i, at det er det rigtige valg for mig. Jeg trives med den kontakt, jeg 
har til kunderne, og det bliver meget ofte til en rigtig god snak – ikke bare om fødder og hård hud. 
Der er nemlig god tid til, at vi kan nå rundt om mange forskellige emner i løbet af behandlingen. 

Så jeg er helt klart landet på min rigtige arbejdshylde.

Som fodplejer oplever jeg, at det bliver mere og mere almindeligt, at man vil gøre noget godt for de 
fødder, der skal bære os hele livet. Der er kommet fokus på, at når vores fødder har det godt, ja så 
har vi det også godt. 

Det er heller ikke længere opfattelsen, at man skal være lidt op i årene for at gå til fodpleje. En 
travl hverdag levner måske ikke lige tid til at pleje fødderne. Dyrker du sport eller anden motion, 
kan belastningen af dine fødder give gener. Der findes også forskellige hudsygdomme, som kan 
være meget generende og plagsomme for fødderne. 

Heldigvis er det blevet nemmere at finde sko, der kan dække de forskellige 
behov, vi har, og det er en stor del af vores opgave at kunne rådgive 
om, hvor vigtigt det er, at skoen ikke trykker de forkerte steder. Et 
indlæg kan også ofte rette op på en forkert fodstilling, som må-
ske er årsag til ondt i ryggen, hård hud, nedsunken forfod eller 
ligtorne, der generer.

Når jeg oplever, at et besøg i min klinik har kunnet afhjælpe 
et problem hos en kunde, så føles det rigtig rart. Det er netop 
det, det handler om for mig, at mine kunder har haft en positiv 
oplevelse og kan mærke en forskel, når de går herfra.

Mette Jakobsen

Mettes Fodpleje


