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AKTIVITETSKALENDER
November
Den 28. kl. 14.00

December

Den 7. kl. 14.30 – 16.30
Den 12. kl. 19.00
Den 15. kl. 10.00

Januar

Den 8. kl. 8.00
Den 12. kl. 19.30
Den 19. kl. 19.00
Den 25. kl. 14.30 – 16.30
Den 25. kl. 18.30 – 19.30
Den 25. kl. 19.30 – 20.30
Den 25. kl. 20.30 – 21.30

Februar

Den 5. kl. 10.30
Den 22. kl. 14.30 – 16.30

Julemanden vækkes ved Fælleden
Tirsdagsklub i Konfirmandstuen
Adventskor i kirken
Afslutning babysalmesang og dagplejejul
Arbejdsdag i Farup Fælled
Planlægningsmøde landsbyfest,
Farup Fælled i Borgerlokalet
Højskolesang aften i Kirkehuset
Tirsdagsklub i Konfirmandstuen
Generalforsamling i FUK i Borgerlokalet
Generalfors. Farup Fælled i Borgerlokalet
Generalfors. FSBG i Borgerlokalet
Tante Andante i kirken
Tirsdagsklub i Konfirmandstuen

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

FASTE MØDER:
l
l

Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fælled.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

Forside: Motivet er malet af Jeppe
Oldenborg Christensen, Farup.
Fremstillet i 2 udgaver - et sommerog et vintermotiv, som anvendes efter
årstid.

FARUP SOGN

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk
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Arbejdsdag i Farup Fælled
D. 8. januar holder vi arbejdsdag i Farup Fælled – det er primært malerarbejde, vi skal have lavet. Vi skal have
malet begge sale og gangen.
Og der kommer nok også lidt andre småopgaver, der skal klares.
Vi starter kl. 8 og sørger for god forplejning undervejs.
Vil du hellere hjælpe med forplejning end malerarbejde, er det også meget
velkommen.
Giv gerne en melding til Dorte Pedersen, hvis du kan komme og hjælpe til eller
lave mad til dagen.
Dorte kan kontaktes på 30 59 16 52 – så skriv eller ring.
Vi ses til en hyggelig dag i Farup Fælled.

Formand, Dorte Pedersen (30591652)

Gymnastik - Betaling af kontingent
Det er ved at være tid til at få betalt kontingent for dem, der ikke allerede har fået gjort det.
Måden, vi betaler kontingent på i Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening (FSBG), foregår med
dankort fra hjemmesiden www.farupsogn.dk, som du både kan tilgå via en computer, tablet eller
telefon.
.

I rubrikken Farup finder du punktet Tilmelding og betaling.

.

Når du klikker på det, bliver du dirigeret over på den side, der håndterer vores betaling, og det er
her, du finder punktet Gymnastik i Farup 2021-22.

.

Klik herefter på Køb, hvorefter du finder det hold, du vil tilmelde på.

.

Herefter indtaster du oplysningerne om gymnasten, om dig som betaler og dankortoplysninger.
Det hele foregår naturligvis på et sikkert sted, og vi bruger udelukkende oplysningerne i forbindelse
med gymnastik i Farup 2021-22.

.

Du kan altid rette spørgsmål til FSBG’s formand, Søren Høy Bendixen,
på fsbg@farupsogn.dk eller 2026-1689.
De bedste gymnastikhilsner
Søren Høy Bendixen
Formand

FARUP SOGNEBLAD
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Årets LOPPEMARKED I
FARUP FÆLLED 2021
Vi har haft et rigtig godt loppemarked i år med mange
besøgende og masser af fine lopper.
Vi er meget taknemmelige over, at så mange afleverer
deres lopper hos Lene og Lauge i årets løb; i år havde vi
jo lopper fra 2 år, da vi måtte aflyse loppemarkedet sidste år. Det var helt sikkert med til, at vi i år fik et rekord-overskud på 20.480 kr. De penge går til Farup
Fælled.
Vi vil gerne sige mange tak til alle hjælpere. Det er et stort arbejde at slæbe lopperne frem og tilbage
og stille lopperne pænt op i salen. Heldigvis har vi en stor flok hjælpere, der siger ja hvert år til at
give en hånd med. Også en stor tak til Lene og Lauge, der opbevarer lopperne på deres gård. Og en
kæmpe tak til jer, der tænker på loppemarkedet og afleverer jeres lopper på Farup Kirkevej 18. Efter
endt loppemarked havde vi Kirkens Korshær ude at hente møbler, der ikke var blevet solgt; derfor er
der plads til nye lopper.
Mvh. Ruth og Mogens

REFLEKSER - REFLEKSER - REFLEKSER
GENTAGELSE – GENTAGELSE – GENTAGELSE !!!!!!!
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
nedfaldet efterårsløv kan være meget glatte. Det er jo først og fremmest for at blive
set af andre trafikanter, at vi skal have lys og reflekser 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 barnevogn kan forsynes med reflekser. Det vil være rigtig træls at blive
ramt af en bil – men også frygteligt at være den, der rammer.

REFLEKSER - REFLEKSER - REFLEKSER
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Generalforsamlinger i flere af Farups foreninger
For foreningsåret 2021 har de tre foreninger Farup Ungdomsklub, Farup Fælled og Farup
Sogns Borger- og Gymnastikforening (FSBG) valgt at afholde generalforsamlingerne samme
dag, samme sted, nemlig den 25. januar 2022 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 debat
og vedtagelse på generalformsamlingerne skal sendes til foreningerne senest 14 dage før
generalforsamlingen, altså den 11. januar 2022.
Benyt nedenstående kontaktoplysninger:
For Farup Ungdomsklub:
Helene Høy Bendixen, Præstegårdstoften 5, helenehoybendixen@gmail.com
For Farup Fælled:
Dorte Pedersen, Købmandsvej 6, dp@logitrans.com
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.
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

Q gruppen under FSBG har besluttet at give stafetten videre til nye, friske kræfter, som kunne
have lyst til at lave en ny udgave af HALLOWEEN for borgere i Farup Sogn.
Vi takker for opbakningen til vores arrangementer, som vi har lavet siden 2006.
Det har været en fornøjelse for os at planlægge, tilrettelægge og afholde.
Hvis man skulle have brug for en hjælpende hånd til det praktiske, så kan man kontakte os
via borgerforeningen.
Vi vil også gøre opmærksom på, at uddeling af velkomsthilsner til nye borgere i sognet ophører.
Mvh
Q gruppen
Alma Clausen, Lis Ingemann, Birthe Christensen, Dorte Pedersen, Elin Hjuler, Ulla Nielsen
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Landsbyfest 2022
Det bliver fra onsdag den 17. august til søndag den 21. august, vi holder landsbyfest i Farup. Vi har allerede været i gang med planlægningen. Nogle ting er lagt fast, men der er mange løse tråde endnu. Vi
har nogle mindre opgaver, som vi godt kunne tænke os at få sat en tovholder på, ligesom vi stadig ønsker
at få nye tiltag eller vækket nogle gamle til live igen, så har du et forslag, så kontakt mig på 20261689,
enten med et opkald eller en SMS. Du kan også sende mig en mail på fsbg@farupsogn.dk med dit forslag.
Hvis der ikke kommer nogle ansvarlige til nogle af opgaverne, så bliver de ikke til noget. Borgerforeningen
har naturligvis det overordnede ansvar og er tovholder på hele landsbyfesten, men vi kunne godt bruge
hjælp til at arrangere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmercup for børn
Loppemarked
Tombola
Gadefodbold
Oppustelig bordfodbold / mini fodbold
Biograf for små børn
Biograf for større børn
Pony- og hesteridning
Ringridning på hest / cykel / havetraktor

Dette var blot nogle af de forslag, der kom frem på vores første planlægningsmøde onsdag den 3. november i Borgerrummet i Fælleden. Kunne det være noget for dig, eller har du et andet forslag, så kom
ud af busken og kontakt mig.
Vi har allerede nu folk til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncert i kirken onsdag
Familieløb
Drinkssmagning
Mad til fællesspisning
Farmercup
Borddækning til fællesspisning
Morgensangen
Hoppeborg
3-mands band til live musik lørdag

Vi holder næste planlægningsmøde onsdag den 12. januar 2022 kl. 19.30 i borgerrummet i Fælleden, hvor
vi igen gerne vil se nogle initiativrige Farupborgere, som gerne vil give en hånd med landsbyfesten 2022
Og husk nu, at en god landsbyfest er med til, at vi kan sige #FarupIsAwesome
På udvalgets vegne
Søren Høy Bendixen
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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

GUDSTJENESTELISTE FOR
FARUP KIRKE
NOVEMBER

25. nov.
28. nov.

Kl. 17:00 Adventsaftensang
1. s. i advent: Kl. 10:00
Højmesse (medvirken af minikonfirmander)

DECEMBER

4. dec.

5. dec.
12. dec.
19. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
29. dec.
31. dec.

(Lørdagen før 2. s. i advent): Kl. 10:00
Lørdagsdåbsgudstjeneste
2. s. i advent: Ingen gudstjeneste
3. s. i advent: Kl. 19:00
Gudstjeneste med De ni læsninger
(med aftenkaffe og medvirken af adventskor)
4. s. i advent: Ingen gudstjeneste
Juleaften: Kl. 15:30 Gudstjeneste
Juledag: Kl. 10:00 Gudstjeneste
2. juledag: Ingen gudstjeneste
Kl. 16.00 Vi synger julesalmer/m. kirkekaffe
Nytårsaftensdag: Ingen gudstjeneste

JANUAR

1. jan.
2. jan.

9. jan.
16. jan.
23. jan.
30. jan.

Nytårsdag: Ingen gudstjeneste
Helligtrekonger søndag: Kl. 10:00
Højmesse i Farup - Vi ønsker godt nytår
1. s. e. hellig 3 konger: Ingen gudstjeneste
2. s. e. hellig 3 konger: kl. 10:00 Højmesse
3. s. e. hellig 3 konger: kl. 14:00
Gudstjeneste/m. kirkekaffe
4. s. e. hellig 3 konger: Ingen gudstjeneste

FEBRUAR

5. feb.
6. feb.
13. feb.
20. feb.
27. feb.

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 Covid19mæssigt lige nu, håber vi igen at kunne mobilisere
vores advents/decemberkor som deltagere ved gudstjenesten
den 12. december, altså 3. søndag i advent.
Maja Haue Morthorst styrer igen i år tropperne til øveaftenerne, og til koncerten bliver der også selskab af
hendes musikervenner på bas og trommer.
Vi øver i konfirmandstuen fra kl. 19 – kl. 21 med indlagt (medbragt) kaffepause på følgende datoer:
Onsdag 24. november
Torsdag 2. december
Onsdag 8. december

Lørdag: Kl. 10:00 Tante Andante
s. s. e. hellig 3 konger: Kl. 10:00 Højmesse
Septuagesima: Ingen gudstjeneste
Seksagesima: Kl. 19:00 Gudstjeneste
Fastelavn: Kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste

MARTS

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

6. marts 1. s. i fasten: Kl. 10:00 Højmesse
13. marts 2. s. i fasten: Ingen gudstjeneste
19. marts Lørdagen før 3. s. i fasten: Kl. 10:00
Lørdagsdåbsgudstjeneste
20. marts 3. s. i fasten: Ingen gudstjeneste

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.

FARUP SOGNEBLAD
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TIRSDAGSKLUBBEN

Den sidste tirsdag i måneden fra september til april har der de sidste 30 år været afholdt tirsdagsklub i konfirmandstuen fra kl. 14.30 – ca. 16.30. Der startes altid med et par sange og kop kaffe, og derefter er der ”noget på
programmet”. Og det har været alt fra rejseberetninger, genfortællinger, sang, foredrag om div. emner og enkelte
lokale virksomhedsbesøg.
Tirsdagsklubben drives under menighedsrådet, men af frivillige hjælpere, der sørger for det praktiske denne eftermiddag.
Der har selvfølgelig været stille under Corona’en, men nu er der startet op igen. I september hørte vi om, hvordan
man fremstiller ikoner, og i oktober var det en spændende genfortælling, der var på programmet.
November-mødet blev flyttet til den 7. december og julehygge; denne gang med besøg af vores præst Marike, der
vil fortælle om sin vej her til Farup.
Der er ” altid plads til en til ”, som man siger – alle er hjerteligt velkomne – og kaffen spenderes af menighedsrådet.

BABYSALMESANG

Efter en længere pause genlyder Farup Kirke nu igen af glade babyhvin og klokkespil suppleret af sange og salmer,
der egner sig for små ører.
Det er onsdag formiddag, mellem 10 og 11, at de unge mødre og deres børn - 11 “par” - mødes og sammen med
Maja Haue Morthorst udforsker kirkerummets muligheder, hvad angår sang, musik og rytmik i “baby-højde”.
Onsdag d. 15. december er sidste mødegang, og i den anledning går Maja, Camilla og Marike sammen om at holde
fælles “Jul for de små” - først i kirken og herefter i kirkehuset. Dagplejebørn er medvirkende og alle er velkomne.
Menighedsrådet
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HØJSKOLESANG

Højskolesang onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.0020.30 i kirkehuset.
Kom og syng med, aftenens sangvært bliver Jens Løkkegaard, der vil foreslå sange til den første del af aftenen. Så bliver der en kaffepause til medbragt kaffe og
kage, inden vi fortsætter med at synge de sange, der
bliver foreslået.

TIRSDAGSKLUB

Den sidste tirsdagsklub i 2021 bliver den 7. december
kl. 14.30, hvor der skal julehygges, og Marike vil fortælle om sin vej til Farup Kirke og Præstegård.
Kom til en hyggelig eftermiddag med kaffe og kage,
sang og fortælling i konfirmandstuen.

TANTE ANDANTE KOMMER TIL
FARUP IGEN

For nogen vil det det være et gensyn, når Tante Andante kommer til Farup Kirke lørdag den 5. februar
2022, kl. 10.30 og underholder med sang og fortælling.
Det bliver en musisk familiegudstjeneste, hvor der vil
blive musisk bibelfortælling, sange og salmer, rytmeinstrumenter og leg, især for de mindste og op til 8-10 år.
Alle er velkomne til komme og møde Tante Andante.

JULETRÆSFEST
Vi skal have vækket julemanden i Farup, og det gør vi søndag den 28. november kl. 14.00
ved Farup Fælled. Vi laver lidt
julehygge med klippe og klistre,
pynter juletræer foran Fælleden, tænder juletræet på torvet
og danser omkring det sammen
med julemanden. Mon ikke julemanden har nogle gaver med
til børnene? Vi informerer i
facebookgruppen ”Farup”, når
vi nærmer os i forhold til pris
og tilmelding.
Farup Sogns Borger- og
Gymnastikforening

FARUP SOGNEBLAD
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Mads cykelhandler i Hillerup
Mine erindringer om Mads Jørgensen Kargaard Jespersen
Mads var født på Gammelby Mark i Læborg sogn den 3. april 1906. Forældrene var husmand
Peter Jespersen og hustru Elisabeth Kirstine Kargo. Da faderen Peter Jespersen døde den 10
januar 1909, var Mads 3 år gammel og kom sammen med sin søster Else Marie i familiepleje
hos en morbror ved navn Jeppe Jørgen Kargo Kjær. Han boede Bøjhøjvej 8, Gredsted, Jernved
sogn. Her fik Mads sin skolegang i den gamle skole, Gredstedvej 11. Han blev konfirmeret i
Jernved kirke den 11. april 1920. Efter endt skolegang blev Mads boende hos Marthe og
Jeppe Kjær og hjalp til med gårdens drift, indtil han kom til Hillerup
Mads kom til Hillerup engang i fyrrerne, jeg husker ikke præcis hvornår. Han kom til at tjene
hos Kristian Hansen på Hillerup Mark, her begyndte han i fritiden at reparere cykler. Under
krigen var det svært at skaffe nye cykeldæk, så dem lavede han af gamle dæk, flere lag ovenpå
hinanden. Det blev kaldt fast dæk, det var sejt at køre på, men i mangel af bedre var det jo
lettere end at gå.
Næste plads fik han hos Jeppe Pedersen, men da Mads var lille og klejn, var arbejdet på
landet hårdt for ham. Hos Jeppe fik han et lille rum ved siden af hønsehuset, hvor han igen
kunne reparere cykler. Det var et meget lille rum og besværligt for Mads. Men efter nogle
år kom Hillerups borgere i tanke om, at Mads kunne de ikke undvære, han kunne reparere
cykler, sætte nyt glas i vinduerne, når de gik i stykker, og i gamle dage var der jo mange
vinduer rundt på gårde og huse og han kunne også slibe slåmaskine- og selvbinderknive. Det
kostede ikke meget, så som regel fik han også et måltid mad.
En flok Hillerup borgere ville gerne hjælpe Mads med at få sit eget sted, så man henvendte
sig til Landbosparekassen, som havde en filial i Kongeådal skole. Så de troppede op på skolen
og tilbød at kautionere for et lån, så han kunne bygge sig et hus,
Mads fik stillet en grund gratis til rådighed i hjørnet af den mark, Johannes Lauridsen i dag
ejer, lige ved siden af det gamle frysehus, som stadigvæk står der. Her byggede Mads sit hus,
et Ålbækhus, som han var meget stolt af. Et Ålbækhus var fremstillet af Troldtekt plader,
(elementer lavet af høvlspåner iblandet cement). Huset var indrettet med et værksted i
passende størrelse samt en meget lille beboelse, hvor der kunne stå en seng i den ene ende
og et skrivebord og en stol i den anden ende. Det var småt, men Mads var glad, han havde
for første gang fået sit eget.
Folk var gode til at støtte ham, både med at få deres cykler repareret, men også mange andre
småting.
Senere fik han også købt en knallert, så han kunne køre til brugsen og ned på stationen efter
reservedele.
Huset var ikke blot værksted, det var også samlingssted for byens unge, men også for en del
voksne, så vidste man, hvad der rørte sig i byen. Mads var også en af de første i Hillerup, der
fik fjernsyn. Når Mads kørte til brugsen, købte han altid nogle pakker cigaretter, så kunne vi
købe en enkelt cigaret ad gangen. Vi måtte jo ikke ryge, så vi kunne ikke købe dem i brugsen,
så blev det jo opdaget.
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Senere begyndte Mads også at handle med sodavand, han havde udvidet huset med et lille
halvtag, der gravede han et hul i jorden. Her sænkede han sodavandskassen ned. Han lavede
en anordning med to tandhjul, en i bunden og den anden oppe under halvtaget, hvorpå der
sad et par pedaler, så kunne han på den måde hejse sodavandskassen op i højden, så han
ikke behøvede at gå ned i hullet efter dem, når han skulle betjene kunderne. Han forsøgte
sig også med at sælge varme pølser. Det foregik på den måde, at han varmede vandet i
vandkedlen, som jo kun havde et lille hul, men også det fandt Mads en løsning på. Han bandt
en snor om pølsen og sænkede den ned i kedlen, så kunne han få pølsen op uden at brænde
fingrene.
Mads deltog ikke i de møder, som dengang blev afholdt rundt om hos private. Han diskuterede
heller ikke hverken politik eller religion, men han fulgte godt med i, hvad der rørte sig i
Hillerup. Han deltog dog i møderne i missionshuset, men han var ikke fanatisk missionsk.
Efter at Mads fik knallert, fik han også et job med at sørge for vandforsyningen til kreaturerne,
der græssede udenfor diget. Der blev lagt et rør under diget, da det blev bygget. Den var
beregnet til at pumpe vand igennem til kreaturerne, de skulle jo have ferskvand. Men i
mange år havde bønderne selv gravet brønde, som man kunne øse vand af med en spand.
Det var i mange år markmanden Hans Pedersens arbejde, men da han blev gammel og syg,
overtog Mads arbejdet. Det foregik på den måde, at man installerede en pumpe på kanten
af fyldegraven, pumpen blev drevet af en benzinmotor, det var så Mads’ arbejde at fylde
benzin på og starte pumpen. Når tanken var tom, passede det med at grøften, som vandet
blev pumpet over i, var fuld.
Da Mads døde, blev der i Hillerup indsamlet penge til en gravsten. De blev overdraget til
familien ved begravelsen, der kom dog aldrig en sten på hans grav.
Claudi Kulmback

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 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
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Ungdomsklubbens introtur til Sea West
Fra d. 24-26 september var ungdomsklubben på introtur til feriebyen Sea West. Der var afgang fra Farup Fælled fredag eftermiddag.
Lige efter indkvarteringen i hytterne blev både vandland og legeland udforsket, inden der var fælles aftensmad bestående af
lækre pizzaer og MASSER af kage til dessert.
Lørdag morgen blev der spist lækker hjemmelavet brunch i hytterne, hvorefter badelandet igen blev besøgt. Derudover stod
lørdagen på hygge i feriebyen med bl.a. legeland, minigolf og
hygge i hytterne. Lørdag aften blev der spillet bowling, en hyggelig ”afslutning” på en dejlig dag.
Søndag morgen stod på rengøring og pakning i hytterne, hvorefter turen igen gik mod Farup.
Alt i alt en rigtig hyggelig og sjov tur med nogle skønne unger!!!
Lederne i FUK

