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AKTIVITETSKALENDER
September
Den 28. kl. 14.30 Tirsdagsklub i Konfirmandstuen

Oktober
Den 5. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
Den 6. kl. 19.00-20.30 Højskolesang i Kirkehuset med Inge Olesen som 
 sangvært, medbring selv kaffe og kage til pausen
Den 9. kl. 10.00-15.00 Loppemarked i Farup Fælled
Den 12. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
Den 26. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
Den 28. kl. 14.30 Tirsdagsklub i Konfirmandstuen

November
Den 3. kl. 19.30 Planlægningsmøde i Borgerlokalet
Den 4. kl. 19.00-20.30 Højskolesang i Kirkehuset med Villy Lønne som 
 sangvært, medbring selv kaffe og kage til pausen 
Den 9. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
Den 23. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled

December
Den 2. kl. 14.30 Tirsdagsklub i Konfirmandstuen
Den 12. kl.  Adventskor 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 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 

Kalender
September
Den 28. kl. 14.30   Tirsdagsklub i Konfirmandstuen
Oktober
Den 5. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
Den 9. kl. 10.00-15.00 Loppemarked i Farup Fælled
Den 12. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
Den 26. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
Den 28. kl. 14.30 Tirsdagsklub i Konfirmandstuen
November
Den 3. kl. 19.30 Planlægningsmøde i Borgerlokalet
Den 9. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
Den 23. kl. 19.00-21.00 Offentlig foredrag i Farup Fælled
December
Den 2. kl. 14.30 Tirsdagsklub i Konfirmandstuen
Den 12. kl.  Adventskor i kirken
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Sidste nyt fra Farup Fælled 
Vi har fået afholdt vores første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse i Farup Fælled og er kommet godt 
i gang. 
 
Der er masser af aktivitet i huset her hen over efteråret - der er både mange fester, ungdomsklub, fodbold, 
SMART-træning, gymnastikken går i gang og koret har også lejet sig ind igen. Så det bliver et dejligt 
aktivt efterår. 
 
Vi vil derfor også indkalde alle brugerne af huset til et lille opfølgningsmøde på, hvordan samarbejdet 
fungerer, og om der er ønsker til nye ting i Farup Fælled. 
 
Det viste sig, at vi skulle søge byggetilladelse på opførelse af shelterne. Det er en ny regel, der er kommet, 
som vi ikke havde været opmærksomme på. Men byggetilladelsen er nu kommet, og det betyder, at vi 
kan få udbetalt de penge, vi har fået fra henholdsvis Nationalpark Vadehavet og Friluftsrådet til shelterne.
  
Det skal lige præciseres her, at det stadig er Ulla Lassen, der skal kontaktes, hvis man ønsker at leje Farup Fælled.  
Ønsker, ideer og/eller forbedringsforslag til vores fælles hus er altid velkomne.
  
Formand, Dorte Pedersen (30591652) 

Landsbyfest 2022
Tak for en god landsbyfest i weekenden i uge 33. Det er dejligt, når der er så mange, der støtter op om 
vores arrangementer. Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen i år 2022, hvor vi igen arrangerer en 
fest. Det bliver som altid i uge 33.

I den forbindelse vil borgerforeningen gerne invitere til et planlægningsmøde onsdag den 3. november 
kl. 19.30 i Borgerrummet i Farup Fælled.

På mødet vil vi begynde planlægningen og koordineringen af næste års fest, så den kan blive endnu bedre, 
end den vi havde i år.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Søren Bendixen på fsbg@farupsogn.dk eller 20261689.
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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

Årets borger 2021
Paw Falkenberg Simonsen blev i år udnævnt til årets borger. Argumentationen for det var blandt andet, at han er alle 
steder med en hjælpende hånd, et ansvar eller andet han kan tilbyde. Familien på Tanderupvej åbner gerne deres døre 
for børn og unge, som kan komme og se og klappe grise, høns, geder og andre hyggedyr. Paw er aktiv i både borgerfor-
eningen samt jagtforeningen. I Jagtforeningen har han været med til at skabe naturlige skjul for områdets dyr og indgår 
i indsatsen mod mårhunde. Paw er altid super hyggelig og frisk på en kop kaffe, uanset om han giver eller bliver budt.

Tillykke Paw (og familie)
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Sikke en landsbyfest
Tak for en god, dejlig og hyggelig landsbyfest. Det var en fornøjelse at afholde den for jer. Planlægningen 
gik godt nok lidt hurtigt for os, men da myndighederne gav grønt lys for os til at kunne afholde landsbyfest, 
så skulle vi i gang, og det kom vi.

Kirken åbnede landsbyfesten med en dejlig Johnny Madsen Jam koncert om onsdagen. Kirken var stuvende 
fuld, og der var høj stemning til musikken og anekdoterne fra Johnny Madsens karriere. Fredag var vi klar 
i Fælleden, som bød på hoppeborg, grave-efter-slik-i-sand container og børnedisko samtidig med, at der 
var drinkssmagning, kaffebord og almen hygge.

Lørdag morgen startede med morgensang og flaghejsning efterfulgt af fælles morgenmad. I løbet af dagen 
var boden og baren åben, og muligheden for at handle sodavand, øl, popcorn, snolder og andet mad var 
tilstede. Traditionen tro var der også det årlige FarmerCup i området omkring Fælleden. Det var som altid 
sjovt at deltage i og se med på. Til fællesspisningen om aftenen, havde vi arrangeret helstegt pattegris og 
fælles dessertbord. Paw Simonsen blev udnævnt til årets borger, og kåringen af en vinder i FarmerCup blev 
også afsløret, ligesom der blev trukket lod om gevinster fra lokale givere i det amerikanske lotteri. Herefter 
var der musik til langt ud på natten, hvor DJ’en spillede blandet musik fra pulten.

Tak til alle jer der deltog, og tak for hjælpen til dig, der gav en hånd med, når vi lige havde brug for det. 

Skulle du ligge inde med nogle billeder, som du gerne vil dele på de sociale medier, så gør det gerne under 
#FarupIsAwesome

Sæt allerede nu kryds i kalenderen i uge 33 til næste år, hvor vi endnu engang afholder Farup Landsbyfest.

På bestyrelsens vegne
Søren Høy Bendixen

TAK – TAK – KAGETAK…..
Lokalarkivet deltog traditionen tro ved årets landsbyfest. Først fredag aften, hvor rigtig mange havde været så 
venlige at donere lækkert bagværk til det store kagebord – og så igen lørdag formiddag, hvor der blev solgt kaffe 
og rundstykker. Kaffeboderne var velbesøgte begge dage, så vi solgte for kr. 3.000,- . 

Beløbet er sendt videre til Marsk og Muld-redaktionen, som 
så kan udsmykke bladet med lidt flere farvebilleder det kom-
mende år.

Vi siger mange tak for hjælpen – og prøver sikkert at vende 
tilbage til næste år.

Mange hilsner fra Farup Sogns Lokalarkiv.
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2021
5. okt
kl.19-21

2021
12. okt
kl.19-21

2021
26. okt

kl.19-21

2021
9. nov
kl.19-21

2021
23. nov

kl.19-21

OFFENTLIGE FOREDRAG 
I NATURVIDENSKAB

Farup Fælled
Farup Kirkevej 2A
6760 Ribe

Big Bang og det usynlige 
univers
Af astronom Steen Hannestad

Yngre med årene
Af overlæge Bente Klarlund
Pedersen

Pandemier i de sidste 200 år
Af pandemiforsker Lone
Simonsen

Den inderste kerne
Af forfatter Lotte Kaa Andersen og
geofysiker David Lundbek Egholm

Vore cellers saltbalance
ved molekylærbiolog Hanne
Poulsen

Bonusmateriale til foredragene
På ofn.au.dk kan du finde links til artikler skrevet af 
forelæserne, deres svar på publikums spørgsmål, 
quizzer, undervisningsmateriale og meget mere.
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GUDSTJENESTELISTE FOR 
FARUP KIRKE
OKTOBER
3. okt.  18. s. e. trinitatis: Kl. 10:00 Gudstjeneste
10. okt.  19. s. e. trinitatis: Kl. 14:00 Gudstjeneste
 Kirkekaffe
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. (lørdagen før 2. s. i advent): Kl. 10:00 
 Lørdagsdåbsgudstjeneste 
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 for menighedsrådet 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

SANG I KIRKEHUSET
Så starter vi igen op med sang i Kirkehuset. Organist 
Camilla sidder ved klaveret, og hver aften inviteres en 
sangvært til at vælge sange fra Højskolesangbogen. Der 
bliver også lejlighed til for forsamlingen at komme med 
forslag. Man medbringer selv kaffe og kage til en kort 
pause undervejs. Det hele begynder kl. 19.00 og slutter 
kl. 20.30.

Onsdag d. 6. oktober er Inge Lise Olesen sangvært

Torsdag d. 4. november er Villy Lønne sangvært.

ADVENTSKOR 
Her i den dejlige eftersommertid er det faktisk svært at 
skulle til at tænke juletanker – men at julen kommer, 
er der jo ingen tvivl om !!!  
Og som tingene har ændret sig og ser ud Covid19-
mæssigt lige nu, håber vi igen at kunne mobilisere 
vores advents/decemberkor som deltagere ved guds-
tjenesten 

den 12. december, altså 3. søndag i advent.

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. 

Vi øver i konfirmandstuen fra kl. 19 – kl. 21 med ind-
lagt (medbragt) kaffepause på følgende datoer:

Onsdag 17. november

Onsdag 24. november

Torsdag 2. december

Onsdag 8. december

Og så generalprøve 
12. december kl. 17.00

Kan du ikke komme til alle øveaftener, så indhenter du 
det nok…. Det er et overskueligt program, og vi har det 
sjovt og hyggeligt, mens vi øver.

Skriv øve-datoerne i kalenderen allerede nu, så håber 
vi på dejligt fremmøde til sang og hygge.

Hilsen Maja og Lene
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Prædiken til årets konfirmander d. 29. august 2021
Læsning Lukasevangeliet 10,23-37
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Så 
vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: 
»Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: 
Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, 
og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det 
ikke at høre.« Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte 
Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg 
gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad 
står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: 
»Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og 
af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit 
sind, og din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du 
har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han 
ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er 
så min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var 
på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne 
på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de 
og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst 
den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det 
samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han 
så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var 
på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med 
ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og 
vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit 
ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for 
ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten 
dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger 
ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem 
af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt 
i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, 
som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå 
du hen og gør ligeså!«

Prædiken  
Kære konfirmander, kære konfirmandforældre og 
kære menighed.

Den barmhjertige samaritaner, som I netop hørte, er i 
top-3 over de mest kendte lignelser i det nye testamen-
te. Den indeholder kristendommens kernebudskab om 
næstekærlighed. Og det er næsten banalt at gentage 
det. Vi sukker måske og tænker, ”vi har hørt det før, 
vi ved det godt”. 
Det var onsdag d. 16. september 2020 kl 8.00. Ja tænk 
sig, næsten et helt år siden, at vi mødtes for 3. gang i 
konfirmandstuen, og emnet var: Ja! Næstekærlighed.
I læste netop denne lignelse om den barmhjertige sa-
maritaner i Luk. 10, 25-37 højt, og vi diskuterede flittigt 
om, hvem min næste er, og hvad det egentlig går ud 
på. Næstekærlighed.
Ja det er som sagt næsten et år siden, så jeg kan godt 
forstå, hvis det er havnet i glemmebogen og arkiveret 
lodret. For hold da op, hvor er der sket meget i det 
år. Ægte undervisning, digital undervisning, corona, 
frustrationer, anormalitet, afsavn.
Jeg bliver helt rørt over at se jer igen i dag, det blev jeg 
allerede i tirsdags, da vi øvede i kirken. Jeg har sjældent 
set så meget sammenhold, som da I alle var samlet i 
tirsdags.
Der gik det op for mig, at uanset om I nogensinde vil 
kunne sætte ord på næstekærlighed, fjendekærlighed 
og det dobbelte kærlighedsbud, som vi alt sammen 
diskuterede den onsdag for et år siden, så har I da om 
nogen forstået betydningen af at være gode ved men-
nesker og have mennesker, venner, sine kære omkring 
sig. For I har prøvet det modsatte.
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Så nu hvor jeg ikke vil bede jer om at sætte ord på 
næstekærligheden, vil jeg bede jer om at sige trosbe-
kendelsen højt, hver enkelt af jer.

Ej, det var bare gas. I slipper som lovet.

Der er en anden, der har prøvet at sætte ord på næste-
kærligheden, og det er digteren Benny Andersen. På en 
skarp og finurlig måde og med masser af humor, så vi 
bliver hjulpet til at grine ad os selv. Derfor vil jeg læse 
hans digt Godhed: 

Jeg har altid prøvet at være god, 
det er meget krævende
jeg er en hel hund efter
at gøre noget for nogen
holde frakker – døre – pladser
skaffe nogen ind ved et eller andet
og lignende
brede armene ud
lade nogen græde ud ved min skjorte
men når lejligheden er der 
blir jeg fuldstændig stiv
vel nok en slags generthed
jeg rusker i mig selv
slå nu armene ud
men det er svært at ofre sig
når nogen kigger på det
så svært at være god
i længere tid ad gangen
som at holde vejret
men ved daglig øvelse 
er jeg nu nået op på en time 
hvis ikke jeg blir forstyrret
jeg sidder helt alene
med uret foran mig
breder armene ud
gang på gang
der er ikke spor i vejen
jeg er egentlig bedst 
når jeg er helt alene. 

 
Godhed – næstekærlighed – er nem at gå ind for, men 
svær at tage på sig. Det er bare lettest, når man er helt 
alene – så kan man jo sagtens sidde i hver sin sofa 
og blive enige med sig selv om, hvor vigtigt det er at 
hjælpe andre.
Jeg kan godt lide at høre Monopolet på P4, og sidste 
lørdag skrev et par ind til Sara og Monopolet for at få 
hjælp til et dilemma. Dilemmaet, som viste sig at være 
ret alvorligt, gik ud på, at de havde været oppe på lof-

tet i deres ejendom med nogle ting. Der havde de lagt 
mærke til, at der lugtede dårligt, og der stod poser med 
mad, og der lå opkast i en pøl på loftsgulvet. (Det er i 
øvrigt ikke særlig rart at lytte til dette dilemma morge-
nen efter, man har været til ginsmagning i Fælleden).
De tænkte, at det måske var en hjemløs, der overnat-
tede der, og de satte et overvågningskamera op for at 
finde ud af, hvad der skete på loftet om natten. 
Men det de senere så på optagelsen var, at deres un-
derbo – en kvinde på omkring de 30, som boede sam-
men med sin kæreste, gik op på loftet om natten og 
overspiste for derefter at kaste op. Altså en kvinde, der 
tilsyneladende lider af svær bulimi. 
Og nu vidste parret ikke, hvad de skulle gøre. 
Monopolet svarede, at parret skal gøre op med sig selv, 
hvad de vil. Hvis de bare vil have et rent loft igen, skal 
de skrive en seddel og sætte op i opgangen, hvor der 
står, at der er et problem med madvarer på loftet – og at 
de vil sætte et kamera op for at få afsløret problemet. Så 
vil kvinden vide, at hun ikke længere vil kunne bruge 
den mulighed til at skjule sin sygdom for sin kæreste – 
men uden at hun ved, at hun allerede er afsløret. 
Men Monopolet sagde også, at hvis parret vil hjælpe 
kvinden til at få det bedre, skal de invitere hende på 
kaffe og blive hendes ven.
Men hvor langt vil de gå? Hvor langt ville vi gå? Ville 
jeg involvere mig dybt i min underbos liv – én som jeg 
måske kun er på ”hej” med? Hvis det var min gode 
veninde, ville jeg uden tvivl gøre alt, hvad jeg kunne for 
at hjælpe hende, når hun havde brug for det. Men vil 
jeg gøre alle de anstrengelser for en fremmed? 
 
Hvem er min næste? Hvem er jeg forpligtet på?

Hvor fortærsket vi end kan synes, at lignelsen om den 
barmhjertige samaritaner er, så er den evigt aktuel. 
Den siger måske nok det åbenlyse – men der er brug 
for, at det bliver gentaget. For næstekærligheden er 
nem at gå ind for, men jeg tror, de fleste af os på egen 
krop og hjerte har en erfaring med, at den er svær at 
tage på sig.
Og på Jesu tid sagde lignelsen ikke det åbenlyse. Jesus 
udvider begrebet.
Han minder os om, at der er mennesker, der er din 
næste, men også mennesker, der viser sig at blive næste 
for dig, når du har brug for det. Måske endda et men-
neske, du ikke har lyst til at få hjælp af.
Næstekærlighed er nem at gå ind for, men svær at tage 
på sig. 
Så jo, vi kan diskutere: Hvem er min næste? Hvor går 
grænsen? Hvem er vi forpligtet på? Og måske allervig-
tigst, selvom vi ikke vil være ved det: Hvem er vi IKKE 
forpligtet på?
Benny Andersens siger jo: 

Det er svært at ofre sig
når nogen kigger på det
så svært at være god
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Kære minikonfirmand i 3. klasse    
Her er et tilbud om at være minikonfirmand i Farup! 

Som minikonfirmand kommer man på en slags ”opdagelsesrejse ” i kir-
ken og dens omgivelser.

Vi hører historier fra bibelen, lærer om kristendommen, synger salmer, 
får en eftermiddagsforfriskning, tegner, leger og beder Fadervor. 
Så er du nysgerrig og kan du lide at være kreativ, undersøge kirkens tårn 
og loft samt meget mere, så er minikonfirmand noget for dig. 
Minikonfirmand foregår i kirken og kirkehuset, hvor vi glæder os til at 
give jer et spændende møde med kirken og kirkens verden. 
                                                
Minikonfirmand er man i Farup i et ”efter – skoletid – forløb” over én 
uge. I år er det den sidste uge i november, (uge 47).
 
Fra tirsdag d. 23. - fredag d. 26. nov. kl. 14-15 hver dag.
Der vil blive sat transport ind, som henter børnene efter skoletid. En 
endelig transportplan følger efter tilmelding.
Vi starter i Kirkehuset kl. ca. 14, når bussen med børnene ankommer, 
og slutter omkring kl. 15. Herefter er det op til forældrene at få børnene 
hjem, men vi hører gerne, hvis nogle har problemer med transporten 
hjem efter endt undervisning, så vi evt. kan hjælpe.
Sognepræst Marike Runz står for programmet og får hjælp af menig-
hedsrådet. Vi vil bede om tilmelding - gerne på mail – mellem d. 1-5. 
november. Samt om I giver tilladelse til at bringe foto af børnene i 
M&M samt på kirkens hjemmeside.
Er der forældre, der kunne tænke sig at hjælpe til og deltage i en time 
en af dagene, må I meget gerne meddele det også 

Venlig hilsen 
Marike Runz
tlf.: 40229638         mail: maru@km.dk

i længere tid ad gangen
som at holde vejret
men ved daglig øvelse 
er jeg nu nået op på en time 
hvis ikke jeg blir forstyrret
jeg sidder helt alene
med uret foran mig
breder armene ud
gang på gang
der er ikke spor i vejen
jeg er egentlig bedst 
når jeg er helt alene.

Det er et menneske, som er indkroget i sig selv, der 
sidder dér alene med armene bredt ud i en tom om-
favnelse af omverdenen. 
Jesus beder os om at gå ud i verden, ud i lyset, sætte os 
selv i spil og turde at gå til det andet menneske, der har 

brug for vores nærvær og hjælp. Gå til vores underbo 
eller nabo og drikke en kop kaffe. For livet koster livet. 
Der er ingen grænse.
Og det er vores held, at der ingen grænse er for, hvem 
der er vores næste. Kærlighedens ånd kræver af os, at 
vi altid handler i kærlighed til vores Gud og næste. 
Og de to ting – Gud og medmennesket – kan ikke ad-
skilles. Vores forhold til Gud bliver afgjort i, hvordan 
vi behandler vores næste. 
Der er ingen grænse for kærligheden. Det kommer os 
til gode, for den barmhjertige samaritaner ser vi al-
lerklarest afbilledet i Jesus Kristus. Han er den, der 
kommer til den nødlidende – til dig og mig – når vi 
er allerlængst nede. Han løfter os op fra grøften, fra 
graven, forbinder vores blødende sår og giver os nyt 
liv. Han er blevet næste for os.
Også for jer, der i dag konfirmeres i den kristne tro, 
som vi vil bekende i fællesskab senere.

Tillykke med det! 
Amen
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Gymnastiksæson 2021/22 i Farup
Opstart uge 36 for alle gymnastikhold 
Sted: Farup Fælled 

Forældre/barn gymnastik for 0 – 3 årige 
med Rikke, Anne og Noah. 
Vi skal lege på redskaber, synge og bevæge hele kroppen. På 
dette hold får både forældre og børn sved på panden. Kom 
og vær med til at styrke dit barns motoriske udvikling og mød 
andre børnefamilier i Farup.
Tirsdag kl. 16:00 – 16:45

Gymnastik for 3 – 5 årige 
med Andrea T., Andrea S. og Michelle 
Leg, dans, tummel og redskabsbaner. Vi skal øve os på gym-
nastik gennem leg og sjove aktiviteter. Der bliver både fuld 
fart på træningen, men også afslappende stillelege. 
Mandag 16:00 – 17:00

Gymnastik for 6 – 8 årige 
med Mette, Sofie, Anna Laura og Anne 
På dette hold skal vi øve en masse rytmegymnastik og dans. 
Vi vil komme til bruge hårdredskaber som hulahopringe og 
bolde og træne de grundlæggende forøvelser til spring. 
Mandag kl. 17:15 – 18:15 

Tons og tummel for 8 – 11 årige 
med Rikke, Milas og Marius (OBS! Nyt hold) 
Kom er vær med til en ny aktivitet i Farup. Vi skal lege, dyrke 
motion og have det sjovt sammen! Vi fokuserer på bevægel-
sesglæde og fællesskabsfølelse, og så kommer vi til at bruge 
en masse redskaber samt vores styrke! 
Tirsdag kl. 17:00 – 18:00 

Rytmepiger 7. – 8. Klasse 
Er et sammentømret pigehold, som gennem en hel sæson 
øver og sammensætter et flot opvisningsprogram. Der er altid 
plads til nye på holdet. Det er for letøvede rytmegymnaster. 
Torsdag kl. 19 -20

Cross-Gym med Lene
Kom til crossfit og få sved på panden, på den fede måde. Vi 
arbejder med egen kropsvægt og enkelte redskaber som bol-
de og kettlebells. Der vil være forskellige programmer med et 
væld af forskellige øvelser for forskellige muskelgrupper. Alle 
kan være med uanset fysiske forudsætninger. Du gør, hvad du 
kan. Vigtigst af alt er, at vi hygger os. 
Onsdag 17:30 – 18:30

SMART Træning med Dorte Pedersen 
Er holdet til dig, som vil sende hjernen i fitnesscenter. Gen-
nem fysiske øvelser trænes hjernen til at få bedre hukommel-
se og fokus. Det er et socialt hold, hvor der hygges og drikkes 
kaffe efter træning. 
Torsdag 9:30 – 11:00
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Tirsdag den 31. august havde vores kommune æren af et 
besøg af Dronningen, og det er jo ikke hver dag, at vores 
Dronning kommer til vores kommune. Hun skulle have 
været her sidste år, men hendes sommertogt blev udsat 
et år pga. Corona. Jeg var så heldig at være med ”som 
det tynde øl”, da jeg er kæreste med Borgmester Jesper 
Frost Rasmussen. 

Det betød også, at det var første gang i 18 måneder, at alle 
hestene fra Hesteskadronen var ude på karettur. 

Forberedelserne til besøget startede for flere måneder si-
den. Planen for dagen er lavet ned til det mindste minut 
og fylder ca. 30 A4-sider. Der var ikke noget overladt 
til tilfældighederne. For to måneder siden var der for-
tropsbesøg, hvor ceremonimesteren fra Kongehuset var 
med Jesper rundt for at se de steder, som Dronningen 
skulle besøge.

Ugen inden Dronningens besøg var der generalprøver 
på hele dagen. Også karetturen blev testet et par gange, 
så de var sikre på, at hestene ikke blev bange for de for-
skellige lyde, der opstod på ruten. Det viste sig blandt 
andet, at udsugningen ved Valsemøllen forstyrrede he-
stene, så det måtte de slukke for, mens hestene red forbi. 

Mandagen inden besøget var vi på besøg i staldene i 
Vognsbølparken, hvor hestene var staldet op. Her boede 
de fra lørdag til tirsdag. I alt var kongehuset og hoffet 
repræsenteret med ca. 75 medarbejdere. 

Vi fik frokost i messevognen, en militærvogn som ud-
vendigt ligner en militærvogn, men som indvendigt er 
indrettet som en lille restaurant. Vi fik at vide, at hvad 

der sker i messevognen, bliver i messevognen, så derfor 
kan jeg ikke berette det store derfra, men det var hyg-
geligt, og vi fik dejlig frokost, som var lavet af de vær-
nepligtige.

Efter frokosten blev alle heste gjort klar, og så var der 
generalprøve. Det var rigtigt fint lige at mærke, hvordan 
17 minutter i hestevogn egentlig føles. 

Men det var jo først om tirsdagen, at det hele for alvor 
løb af stablen - og sikke en dag! Den dag vil jeg aldrig 
glemme. Vi ankom til havnen kl. 9, hvor flere små bør-
nehavebørn allerede var mødt op i sikkerhedsveste, med 
flag og hjemmelavede kroner. Og der kom bare flere folk 
til. Vi blev instrueret i hilserækken, og hvornår vi skulle 
kigge mod skibet, og hvornår vi skulle kigge væk fra 
skibet.

Dronningen ankom, gik i land og fik hilst på hilseræk-
ken og alle de mange skønne mennesker, der var mødt 
op. Derefter gik hun ombord igen, mens der blev gjort 
klar til karettur. 

Hilserækken bestod, efter Jesper, af undertegnede, og 
herefter Viceborgmester Susanne Dyreborg, Regions-
rådsformand Stephanie Lose, Biskop Elof Westerga-
ard, Retspræsident Helle Fløystrup, Politidirektør Frits 
Kjeldsen, Landsdelsregionen – oberst Peter Henrik Fau-
sing, Kommunaldirektør Rikke Vestergaard og Havnedi-
rektør Dennis Jul Pedersen.

Præcis kl. 10.30 kom kareten kørende op foran Konge-
skibet, og Dronningen steg op. Men i første omgang i 
den forkerte side, så hun måtte lige skifte plads, inden 

Når Dronningen er på besøg!
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vi kunne gå op. Vi havde mange gange fået at vide, at 
vi skulle sidde med ryggen i kørselsretningen, så vi stod 
lige lidt og afventede, da hun satte sig på ”vores plads”. 

Undervejs fortalte Jesper om Esbjergs historie, blandt 
andet om vandtårnet, statuen af Kong Christian d. 9. på 
Torvet, den gamle arrest osv. Han fik også fortalt om min 
kjole, som er syet af Laila fra Made in Ribe. En kjole, som 
faktisk er en Margrethe-kjole, som Laila har designet i 
anledningen af Dronningens 80-års fødselsdag. Det var 
nu lidt sjovt, syntes hun. 

Jesper fik også fortalt, at Dronningen også har mødt min 
far (Erling) på Vadehavscentret, og hun fortalte, at det 
var et fantastisk sted, som hun havde besøgt flere gange. 

Men jeg var nu glad for, at Jesper var med, for det der 
med at tiltale en anden person i 3. person, skal man da 
lige vænne sig til. Nå nej, det var jo sådan set mig, der 
var med. 

Hele vejen fra havnen til Rådhuset var der fyldt med 
mennesker. Både langs ruten på vejen, men også i vindu-
er og på altanerne stod der mennesker og vinkede, børn 
der var klædt ud – ja stort set alle slags mennesker, der 
alle var kommet for at se Dronningen. Det var et fanta-
stisk syn, og jeg er meget taknemmelig for at opleve det.

På pladsen foran Rådhuset var også virkeligt mange 
mennesker mødt op, og her stod de mange heste på en 
række, da kareten kom ind på pladsen. I alt 48 heste var 
med.  

På Rådhuset blev Dronningen budt velkommen af Jes-
per, som også holdt en tale for hende, og herefter hilste 
samtlige byrødder på Dronningen. Hun fik overrakt en 
gave, som var en broche udformet som en vindmølle-
vinge - i guld og med fine sten i. 

Efter besøget på Rådhuset tog hun til Musikhuset, hvor 
hun så opera og ballet. Herefter til Cosmosskolen, hvor 
de 300 børn optrådte og sang for Dronningen og de an-
dre, der var med. Det var så rørende en oplevelse, at selv 
livvagterne fik tårer i øjnene.  Jeg var dog ikke med på de 
besøg, men mødte op igen til frokost på Hjerting Bade-
hotel, hvor bombehunde havde undersøgt hele hotellet 
inden Dronningens ankomst. Det gjorde de i øvrigt på 
samtlige besøgssteder. 

Efter frokosten gik Dronningens tur videre til Viking, 
Esbjerg Havn og GAME Streetmekka. Også her var hun 
imponeret over det, hun så, og følget berettede da også 
om, at det var et flot program med stor variation, der 
viste Esbjerg frem på smukkeste vis. 

Om aftenen var vi inviteret til reception på Kongeskibet 
sammen med resten af byrådet, den før omtalte hilse-
række, samt de erhvervs- og skoleledere, der havde været 
en del af programmet i løbet af dagen. 

Jesper og jeg var de første, der gik ombord, og her blev vi 
mødt af Dronningen og hendes gravhund. Den var ikke 
tilfreds med, at der kom gæster, så Dronningen prøvede 

at få den til at tie stille, men det lykkedes ikke så godt, 
så hofdamen måtte ud at lufte den. 

Vi fik lækker mad ombord på skibet, små anretninger 
med fisk og kylling. Vi havde mulighed for at se skibet, 
og den mulighed benyttede vi os af. Vi fik blandt andet 
kaffe i Dronningens dagligstue. En stue, som mest af alt 
ligner vores bedsteforældres stue. Jeg tænker, at vi skal 
tilbage til 1970´erne for at finde noget lignende. Bløde 
gulvtæpper, bløde stole og sofaer, som man sank godt 
ned i, askebægere, familiebilleder og trææsker med ciga-
retter og cigarer. Her fik vi kaffe og kage, og dronningen 
konverserede med flere af gæsterne, som hun havde ud-
peget. Imens hun konverserede ved bordet i dagligstuen, 
sad gravhunden under hendes stol, og hun sad med en 
smøg stort set hele aftenen.

Efter et par timer ombord var programmet for dagen 
omme, og vi kunne gå fra borde igen ved at hilse på 
Hendes Majestæt - ved at bukke eller neje. 

Ceremonimesteren roste dagen til skyerne. Både besøgs-
stederne, planlægningen og gennemførslen var uover-
truffen, sagde han med ord, som gjorde alle os, der var 
en del af dagen, megastolte, og som gjorde, at vi følte os 
virkeligt stolte over den kommune, vi alle er en del af. 

Det var en gennemført festdag, ikke bare for os der var 
tæt på, men for hele Esbjerg og vores kommune. Vi har 
meget at være stolte af. 

Og så lige en lille anekdote. Da ceremonimesteren var på 
fortropsbesøg, spurgte han Jesper, om jeg lejlighedsvis 
går med hat! Jesper smilte lidt og sagde, at det mente 
han ikke. Hvortil ceremonimesteren svarede: ”Det vil 
nok være meget passende den dag”. 

Men da jeg kun er i besiddelse af en løbekasket og en 
skihjelm og i øvrigt ikke kender nogle hattebutikker, blev 
hatten skiftet ud med et hårbånd. Og så besluttede jeg 
mig for, at det må være nutidens hat. Nu viste det sig, 
at vejret var fantastisk, men der er ikke mange dage om 
året, hvor man kan bære hat på Esbjerg Havn, uden at 
den blæser af. 

Gitte Kirkegaard



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

FARUP SOGNEBLAD14

Livet til søs
Jeg hedder Caroline B. Johansson, er 22 år gammel 
og bor i Svendborg, men kommer fra Farup. Første 
gang jeg hørte om uddannelsen HF-Søfart var i 10. 
klasse på min efterskole. Det var ikke en uddannelse, 
jeg havde overvejet før, men da jeg hørte om den, 
vidste jeg bare, at det var det, jeg skulle. Det er en 
3-årig uddannelse, hvor du både tager en HF og en 
ubefaren skibsassistent uddannelse. Den kan tages på 
Svendborg og Marstal søfartsskole. 

Så efter efterskolen flyttede jeg til Svendborg for at 
starte på HF-Søfart. Jeg boede på søfartsskolen til at 
starte med, indtil jeg flyttede sammen med min kæ-
reste, som også har taget en HF-Søfart. 

Jeg blev færdiguddannet i 2019 og har sejlet som ube-
faren skibsassistent hos NH Towage, som er et slæbe-
bådsrederi i Svendborg, lige siden. Jeg er lige nu på en 
lille slæbebåd ved navn Dolphin, og vi er en besæt-
ning på 4 mand ombord, hvor jeg er eneste kvinde. 
Vi er ude i 4-8 uger og hjemme i tilsvarende. Vi kom-
mer over hele verden og har blandt andet været på 
Grønland, Malta, Island, Tyrkiet, Norge, Polen, Skot-
land, Grækenland, England og mange andre steder. 
Vi slæber blandt andet foderpramme til fiskefarmene 
i Norge og Skotland, gamle skibe, der skal til skrot, 

fiskekuttere, 12 PE-HD rør, hvor den længste var på 
550 meter og den korteste på 160 meter, landgangs-
fartøjer, fiskefarme og meget andet. 

Som ubefaren skibsassistent laver jeg lidt af hvert, 
jeg gør rent, laver mad, hjælper til i maskinen, på 
broen og dækket. På dækket kan det være alt fra 
rustarbejde og male, køre kran, opstart af diverse 
nødpumper og hjælpe til med at koble på og af, når 
vi har et slæb. 

Slæbebåden Dolphin

Dolphin forest med skrotskib på slæb

Fiskefarm
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I maskinen kan det være alt fra at skifte olie og fil-
tre på hovedmaskinerne og hjælpemotorerne, tjekke 
alarmer, overhale pumper og andet. 

På broen kan jeg være udkig og hjælpe med at holde 
udkig efter andre skibe, bøjer eller hvad der nu el-
lers måtte være i dårligt vejr, snævert farvand eller 
under andre omstændigheder, når det er nødven-
digt, sætte positioner i søkort og hvad der nu ellers 
er brug for. 

Nu er jeg så begyndt at overveje at læse videre til ma-
skinmester, som er en 4,5-årig uddannelse, som kan 
tages på Simac i Svendborg, og en uddannelse, som 
åbner op for mange forskellige muligheder både til 
søs og på land. 

Fiskekutter på slæb

Foder Pram

PE-HD rør.



Farup 
I 1982 skrev TV2

Nutidens unge er 
Som sure rønnebær
Sagde ræven, han kunne ikke nå dem.

Det hersker nok ingen tvivl om, at havde Steffen Brandt befundet sig til byfesten i Farup i år, 
havde han trukket disse ord i sig igen. 

Byfesten var igen i år præget af unge mennesker, der havde taget deres forældre med til byfe-
sten for netop at skabe en fest.

Det er efterhånden en tilbagevendende begivenhed, at man undres over, hvor alle de unge men-
nesker dog kommer fra. Mange kommer selvfølgelig fra byen, men heldigvis trækker de også 
andre unge med til festen for at feste sammen, men også for at vise, hvad Farup byfest kan.

Og hvad kan Farup byfest så og mere generelt Farup, siden de unge heldigvis bliver ved med 
at bakke op omkring byfesten og byen.

Tilbagevendende er der Farmer-cuppen, som hvert år sørger for, at de unge kommer tilbage 
for at overtage tronen fra tidligere års vindere. Og de nye unge ved, at der er indkaldt til dyst, 
når den Grå Ferguson bevæger sig gennem byen.

Men der er mere end det. Sammenholdet starter blandt byens unge meget før. Det er eksem-
pelvis ved at dyrke gymnastik sammen. Senere kan de starte i ungdomsklubben, hvor der 
arrangeres ”ryste-sammen-ture” og de ugentlige sammenkomster med konkurrencer, slikkøb 
og helt almindelig hygge. 

I år oplevede man igen til konfirmationen en fyldt kirke, der gav de unge mennesker en op-
levelse af sammenhold i byen. Flaghejsning over hele byen viste, at her bakker man op, når 
nogen i byen har en stor dag.

Så Farup kan mange ting,  også flere end de nævnte, der sørger for at skabe et sammenhold 
blandt de unge, så de igen og igen vender tilbage og fester igennem til byfesten. Og nogen 
ender med at vende helt tilbage og bosætte sig i byen, hvilket bidrager sammen med nye Fa-
ruppere til at skabe en by, hvor der hele tiden sker noget.

Så i Farup passer Steffen Brandts sang ikke ind. 

Her synger vi i stedet med på Beatles´ Here comes the sun”.

Bjarne Schou


