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AKTIVITETSKALENDER
Marts

Den 29. kl. 14.30
Den 29. kl. 19.00

April
Den 3.
Den 24.
Den 26.
Den 26.

kl. 09.30
kl. 15.00
kl. 14.30
kl. 19.00

Maj

Den 8. kl. 10.00

Juni

Den 15.		

August

Den 17. kl. 19.00
Den 19.		
Den 20. 		

Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Livestreaming – Borgerlokalet
Affaldsindsamling fra Farup Fælled
Rytmisk kor, koncert Farup Fælled
Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Livestreaming – Borgerlokalet
Konfirmation
Sogneudflugt
Koncert med Rasmus Skov Borring i kirken
Landsbyfest
Landsbyfest

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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Landsbyfest 2022
Har du allerede nu sat kryds i kalenderen til weekenden i uge 33 (19. & 20. august),
hvor vi afholder landsbyfest i området omkring Farup Fælled?
Ellers se at få det gjort, for vi vil gerne se dig deroppe sammen med alle de andre.
Skal vi ikke se, om vi kan slå deltagerrekord i år, nu vi har fået Farup Fælled – det
kunne være fedt 
Vi er ved at sammensætte et godt program til i år, så har du et godt forslag, eller vil
du give en hånd med ved planlægningen eller hjælpe til med en aktivitet, så kontakt
mig på 20261689 eller fsbg@farupsogn.dk.
På vegne af Farup Landsbyfestudvalg
Søren Høy Bendixen

Betaling af kontingent
Du kan nu betale kontingent for foreningsåret 2022 til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Hvis du ikke 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 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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Formandens beretning for Farup Fælled 2021
2021 blev et specielt år for Farup Fælled. Først og fremmest blev det er kort år, eftersom vi pga Corona først fik
holdt generalforsamling sent. Dernæst også specielt fordi Corona har sat sit præg på det forgange år.
Ved sidste generalforsamling valgte Ole Rasmussen at stoppe som formand. Ole har været formand siden tankerne
om Farup Fælled startede og har gjort et kæmpe arbejde for at få realiseret dette projekt.
Så da Ole stoppede, skulle der en ny konstituering til. I den forbindelse kiggede vi på, hvilke styrker og interesseområder de enkelte bestyrelsesmedlemmer havde og konstituerede os ud fra det.
Ragna fortsatte som økonomiminister.
Palle som ansvarlig for indvendig vedligehold.
Per som ansvarlig for udegruppen.
Jette som ansvarlig for rengøring og udlejning.
Og mig selv som formand.
Jeg synes, vi har en utrolig velfungerende bestyrelse, hvor vi respekterer hinandens styrker og svagheder og er gode
til at finde løsninger, alle synes kan fungere.
Så tak for det til alle i bestyrelsen.
Jeg vil dele min beretning op i de 4 ansvarsområder, som de forskellige bestyrelsesmedlemmer har:
Økonomi
Som I vil få at se, når Ragna fremlægger regnskabet efter denne beretning, så har vi en fornuftig økonomi i Farup
Fælled. Og jeg synes, det er utrolig flot, at vi kan vise et fornuftigt overskud i et år, hvor forsamlingshuse over
hele landet har været lukket ned pga Corona, og man mange steder har haft store økonomiske vanskeligheder.
Det skyldes primært, at vi har flere ben at stå på. Vi udlejer dels til fester, dels har vi ungdomsklubben som betaler
en fast husleje, og så betaler Farup Borgerforening for at leje lokalerne til deres aktiviteter. Både ungdomsklubben
og borgerforeningen får så efterfølgende de fleste af deres udgifter dækket af kommunen.
Desuden har vi i år haft den store sal her lejet ud til et FOF-kor hver tirsdag aften.
Så det, der gør, at vi kan have en god økonomi – selv i en svær tid – , det er, at vi har mange aktiviteter herovre,
og at vi ikke har gæld i huset. Det er super godt.
Og noget vi i bestyrelsen er meget opmærksom på – det er et fælleshus – så vi vil gerne have mange forskellige
aktiviteter i huset.
Indvendig vedligehold
Her forsøger vi at lytte rigtig meget til, hvad de, der lejer huset, serveringspersonalet og brugerne af huset har af
ønsker.
Derfor holdt vi også et brugermøde i august måned.
Køkkenpersonalet har haft ønske om en ny kaffemaskine og nogle flere hylder i depotet, og begge dele er det lykkedes at efterkomme i dette år.
Borgerforeningen har længe ønsket sig nogle ribber, og dem lykkedes det også at få sat op på vores arbejdsdag
her i januar.
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Det var en super god dag. Der var i alt 14 frivillige, som mødtes herovre, og vi fik malet både store sal, lille sal og
gang. Ungdomsklubbens bestyrelse var her også, og de fik lavet en grundig hovedrengøring af klubbens lokaler.
Det hele startede egentlig onsdag, hvor vores damehold sørgede for at gøre rent, så det var klar til, at vi kunne male.
Vi startede kl 8 og allerede ved frokosttid kunne vi spise en velfortjent sandwich og holde fyraften.
Flere lejere har givet udtryk for, at der er lidt udfordringer med varme og træk i salen. Vi har arbejdet på forskellige løsninger. Skal der noget aircondition til? Eller skulle vi lave det, så vinduerne i taget kan åbnes, og det på den
måde er muligt at lave naturlig ventilation?
Begge dele er forholdsvis dyre, så vi har indtil videre sat det lidt på hold og afventer lidt flere tilbagemeldinger
fra lejere.
Udegruppen
På udenomsarealerne er der også sket en del i årets løb.
Vi har fået vores logo på bagsiden af huset også.
Vi har fået sat vores 2 shelters op. Det vidste sig, da de var sat op, at der er kommet ny lovgivning på området, og
vi faktisk skulle have søgt om byggetilladelse, før vi satte dem op. Det havde vi ikke gjort, så det fik vi gjort i en
fart, og selv om kommunen i starten ikke var helt tilfredse med, at vi havde sat dem op uden tilladelse, så fik de
nu hurtigt behandlet ansøgningen, og vi kunne få en ibrugtagningstilladelse.
Vi har fået 60.000 kr i tilskud til udeområderne fra 2 fonde. 10.000 kr fra Nationalpark Vadehavet og 50.000 kr.
fra Friluftsrådet.
Udegruppen arbejder videre med at få området ude foran Farup Fælled gjort færdigt samt med nogle ideer til,
hvordan området omkring legepladsen kan bruges endnu mere.
Asfaltarealet herude bruges en del af bl.a. skatere, så vi har også med i overvejelserne, om der skal nyt asfalt på
på et tidspunkt.
Udlejning og rengøring
Coronasituationen har jo desværre gjort, at det har været noget sløvt med udlejningen her hen over vinteren. Vi
nåede lige at få nogle rigtige gode måneder i sommers, hvor der i nogle weekender var helt op til 3 udlejninger
den samme weekend.
Udlejningen er vigtig for at få vores økonomi til at hænge sammen, og vi tror, at den bedste reklame er mund til
mund-metoden. Derfor er vi også rigtig glade og stolte over de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået fra de
lejere, der har holdt fest her.
Rengøringen klares af en flok unge mennesker her fra byen, og det går super godt. Dels er det væsentlig billigere,
end hvis vi skulle have et professionelt firma til det, dels gør de det rigtig godt, og personligt synes jeg, at det er
helt fantastisk at tænke på, at vi får en hel generation i Farup, der er mega skarpe til rengøring !!
Og som samtidig får et tættere forhold til huset og er ambassadører for, at deres jævnaldrende passer på huset.
Det er da en win, win, win situation.
Det, at vi har valgt at gøre det på denne måde, kræver dog også en del koordinering og opfølgning, og Jette og
Ulla bruger en del tid på dette.
Vi har gennem hele året haft planer om at holde en fest for de frivillige i Farup Fælled. Vi er så heldige, at der er
rigtig mange frivillige, som gerne bruger nogle timer i huset. Vi har vores onsdagshold, så har vi torsdagsholdet,
vi har vores damehold og vi har nogen, der står for køkken og udlejning. Der skal herfra lyde en kæmpe tak til
jer alle. I bidrager i høj grad til, at Farup Fælled er det fælleshus, som var visionen, da vi startede på dette projekt.
Vi er derfor også rigtig kede af, at det endnu ikke er lykkedes at få afholdt en fest for jer alle. Men vores plan er
stadig, at det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, som vi forhåbentlig kan få startet op i 2022.
Kassereren
Årets resultat for 2021 blev et overskud på kr. 15.475,65, efter afskrivning og hensættelser.
Bestyrelsen vedtog at udlodde kr. 25.000 af beboerkapitalen. Herefter henstår kr. 216.000.
Beløbene er udbetalt, og nogle har ladet deres udtrækning indgå som gave i Farup Fælled.
Bestyrelsen takkker mange gange for bidragene.
Dorte Pedersen
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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

NYT FRA FARUP KIRKE

GUDSTJENESTELISTE
FOR FARUP KIRKE
APRIL

3. april
10. april
14. april
15. april
17. april
18. april
24. april

MAJ

1. maj
8. maj

12. maj
13. maj
15. maj
22. maj
26. maj
29. maj

Venlig hilsen Menighedsrådet

ingen gudstjeneste
palmesøndag ingen gudstjeneste
skærtorsdag kl. 10.00 højmesse
ved Torkild Bak, med efterfølgende
påskefrokost i Kirkehuset.
langfredag ingen gudstjeneste
påskesøndag kl. 10.00 højmesse
ved Ruth Svendsen
2. påskedag ingen gudstjeneste
1.s.e. påske kl. 14.00 ved Simon Stubkjær
2.s.e påske ingen gudstjeneste
3.s.e påske konfirmationsgudstjeneste
kl. 10.00 ved Kevin Asmussen
aften før bededag kl. 19.00
ved Torkild Bak, varme hveder i kirkehuset
efterfølgende.
ingen gudstjeneste
4.s.e påske ingen gudstjeneste
5.s.e påske kl. 10.00 højmesse
ved Ruth Svendsen
Kr. himmelfart ingen gudstjeneste
6.s.e påske gudstjeneste kl. 19.00
ved Kevin Asmussen.

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
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Marike Runz er fortsat sygemeldt, og sognet vil blive betjent af præsterne fra Sct. Catharinæ sogn og gæstepræster. Man kan på kirkens hjemmeside www.farupkirke.
dk se, hvornår der er gudstjeneste og andre aktiviteter.

TIRSDAGSKLUBBEN

Vi har haft et par møder siden sidste bladudgivelse,
nemlig Lars Nykjær med Danmarkshistorier i februar
og Andreas Andreasen om Grænsestien i marts måned.
Vi har således et enkelt møde på programmet, inden
sæsonslutning forår 2022, den 26. april kl. 14.30 til
16.30, hvor Elise Balslev fra Bramming kommer og
genfortæller romanen ”Ditte Menneskebarn” af Martin Andersen Nexø.
Elise er velkendt af gamle brugere af klubben. Hun er
rigtig god til at fortælle.
Der bliver sendt en SMS-besked rundt ugen før som en
lille reminder om arrangementerne. Der er ”altid plads
til en til”, som man siger. Alle er hjerteligt velkomne,
og kaffen spenderes af menighedsrådet.
Og det er jo fra kl. 14.30 – ca. 16.30 i konfirmandstuen
ved præstegården.

PÅSKEFROKOST

Nu er der igen mulighed for at mødes, så traditionen
med at holde påskefrokost efter gudstjenesten skærtorsdag genoptages.
Så efter højmessen ved Domprovst Torkild Bak er der
påskefrokost i Kirkehuset, hvor alle er velkomne.
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KONFIRMATION I FARUP

Søndag den 8. maj er det tid til årets konfirmation i
Farup.
Følgende unge mennesker skal denne dag konfirmeres:
Caroline Tarp Thomsen, Farup Sønderby 3
Laurits Heine Nielsen, Kolint 8
Lea Mathilde Adsersen Hansen, Havevej 8
Marcus Skov Hansen, Havevej 8
Andreas Ohrt Christensen, Kærbølvej 48
Alexander Doctor Ipsen, Præstegårdstoften 3
Lærke Christensen, Lundgårdsvej 55
Andrea Olesen Tækker, Hillerup Engevej 5
Kirkehuset vil være åbent fra kl. 9.30, hvor det er muligt at komme og aflevere telegrammer med mere.
For at gøre dagen festlig for alle de unge mennesker
opfordres alle til at hejse flaget denne dag.

SOGNEUDFLUGT I FARUP

Sogneudflugten er under planlægning og datoen er
fastsat til onsdag 15. juni.
Så har du lyst til en køretur ud i det blå, med stop undervejs for at opleve natur og kultur, så sæt kryds i kalenderen. Der bliver både tid til kaffepause og middag
undervejs.
Flere oplysninger i næste M&M.

SANGFOREDRAG MED
RASMUS SKOV BORRING

Kom og syng med, når Rasmus Skov Borring inviterer
indenfor i sit arbejde med formidlingen af den danske
sangskat. Han vil præsentere både velkendte og nye
sange fra Højskolesangbogen. Sangforedraget åbner op
for både baggrunde for sangene samt hans værkstedsarbejde omkring at komponere nye fællessange – bl.a.
i samarbejde med digter Jens Rosendal, som han har
arbejdet sammen med i syv år.
Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist, komponist og
foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra KU. Han har flere albumudgivelser bag sig, bl.a. ”Den danske sang 1 & 2” med
instrumentale klaverfortolkninger af højskolesange, to
albums fra Rosendal/Borring-samarbejdet og ”Sangen
har lysning” fra 2020 med nye fællessange.
Rasmus Skov Borring modtog i 2019 N.F.S. Grundtvigs
Pris for sit arbejde med at formidle fællessangstraditionen både i Danmark og i udlandet. Han er komponist
bag sangen ”Gi’ os lyset tilbage”, som netop er blevet
optaget i Højskolesangbogen sammen med flere af hans
andre sange.
Se mere på www.rasmusskovborring.dk

FARUP KIRKE OG
LANDSBYFESTEN 2022

Onsdag den 17. august starter landsbyfesten I Farup
Kirke, og vi glæder os til at præsentere Rasmus Borring, som vil fortælle om højskolesange og synge
sammen med os.
I næste M&M vil der komme mere angående tilmelding, men reserver allerede datoen nu.
Farup Menighedsråd

Tante Andante besøgte Farup først i februar 30 børn, forældre og bedsteforældre for fuld udblæsning.
Hun kom kørende fra Lemvig og havde taget professor Virvar og hans
guitar med.
Hun fik en hjælpende hånd af børnene og andre barnlige sjæle, og der
var tyl, kasketter og tragte i gang, og alle havde en fornøjelig time i
kirken.
Lene Nielsen
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Kirkegården og vores plan…
…for vi har en plan, og det er godt, ellers kunne det
nemt ende med, at kirkegården blev til en sand grusørken med endeløse rækker af tomme gravsteder, omkranset af meter lange hække. Sådan ville scenariet
nok være på Farup Kirkegård, hvis ikke vi havde en
fremtidsplan for kirkegården.
Årsagen skal findes i færre kistebegravelser og flere
ikke så pladskrævende urnenedsættelser. Det er ikke
kun et Farup-fænomen! Udviklingen og tendensen
med færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser
er noget, vi deler med mange andre sogne.
Det udfordrer os på det areal, vi før brugte på gravpladser. Arealmæssig optager en kistegrav lige så meget plads som 24 urner i den samme fredningsperiode.
Det har stor betydning for en kirkegård, som hovedsageligt er designet til kistebegravelser.
Det har fået mange menighedsråd til, i samarbejde med
kirkegårdens personale, at udføre udviklingsplaner,
som skal gøre kirkegårdene til et rart sted at være ved
at fremstå harmonisk, stemningsfulde og fredfyldte. De
fleste menighedsråd og kirkegårdspersonaler vil selvfølgelig gerne have, at kirkegårdene fremstår smukke og
velplejede. Men her bliver det ofte svært, fordi der altid
vil være delte meninger og uenighed om, hvad der er
det rigtige. Og sådan vil det nok altid være.
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På Farup Kirkegård har omlægningen stået på siden
2014. Jeg har sammen med det daværende menighedsråd, og lidt tips fra Ribe Stifts kirkegårdskonsulent, udarbejdet en udviklingsplan, som strækker sig et godt
stykke ud i fremtiden.
Farup Kirkegårds udviklingsplan indeholder en handlingsplan, som strækker sig over ca. 10 år. Når den
er gennemført, vil man kunne se en kirkegård med
et område tæt omkring kirken, som bliver brugt til
begravelsesområde. Det område vil være holdt i ”havepræg”. Bevæger man sig ud derfra, kommer man ud
i et område, som holdes i ”parkpræg”. I parkområdet
vil der i mange år frem stadig være begravelsespladser i brug, men de fases ud i takt med, at de udløber.
Det hele er omkranset af kirkegårdsdiget, der holdes
i ”naturpræg”. Og her er det, at uenigheden virkelig
kommer på prøve, for hvor går grænsen for, hvad der
er smukt og velplejet.
Når man snakker om ”havepræg”, ”parkpræg” og ”naturpræg” er det betegnelser for indtrykket af det område, man skal etablere eller pleje. Graden af vedligehold i det enkelte område er selvfølgelig også en vigtig
faktor, især når man kigger på driften. Men det betyder
ikke, at fordi VI vælger at kirkediget skal fremstå i ”naturpræg”, at så sparer vi tid på vedligeholdelseskontoen. Tværtimod må vi konstatere, at vi får mere at se til i
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området med ”havepræg” pga. spredning af uønskede
frø fra kirkediget, da frøene så spirer i ”haveprægsområdet” og dermed pludselig bliver til ”ukrudt”.
Hvorfor i alverden trimmer, sprøjter og brænder I så
ikke det kirkegårdsdige?
Det gør vi ikke af flere grunde: Dels er det nedbrydende for diget, hvis vi fjerner alt vegetation på siderne,
da det er det, der holder stenene på plads; kirkedigets
”mørtel” kan man sige. Hvis vi slår græsset på toppen,
opnår vi, at græsset bliver den dominerende vegetation, og det ønsker vi ikke. Vi vil gerne opnå, at diget
skal blive et gro- og levested for urter, vilde blomster,
dyr og insekter, som det jo i fordums tid var. Digets
opgave var at holde dyr ude fra kirkegården og ikke
så meget en steril skelmarkering, som de ofte fremstår
i nutiden. I dag bliver diget slået 1 – 2 gange om året,
og det afklippede får lov at ligge og smide frø, inden
det rives sammen og fjernes.
Tankerne om ”naturpræg”, som vi gjorde os tilbage i
2014, har været en god beslutning på flere områder.
Det er godt for klimaet og biodiversiteten; 2 faktorer,
der jo er meget fokus på i disse år, og der vil være
fokus på i fremtiden. Og det er jo ret fint, hvis vi på kirkegårdene, ved at skabe ”vild natur”, også kan sænke
forbruget af co2.
Lige som i resten af Danmark er klimaforandringerne
kommet på dagsordenen i den danske folkekirke. Der
er opbakning blandt biskopperne og andre i miljøet til
at leve op til den politiske målsætning om en reduk-

tion af co2-udledningen på 70% i 2030 – og godt for
det, for hvor var vi ellers henne. Vi mærker det konkret
i vores provsti ved, at provsten og provstiudvalget ønsker at gravere og kirkegårdsledere kommer med deres bud på en mere klimavenlig drift af kirkegårdene
i fremtiden. Provsten har derfor nedsat et lille udvalg
på 5 personer, hvor jeg er i blandt. Vi har mødtes 3 – 4
gange i løbet af vinteren og skal nu overfor vore kollegaer fremlægge vores bud på en klimavenlig drift af
provstiets kirkegårde.
Der er jo ingen af os i udvalget, der er eksperter i,
hvad der er fup eller fakta, når vi snakker co2-rigtig
drift. Derfor læner vi os op ad de ting, som nogen
med lidt mere indsigt end os har lavet. Vi vil foreslå,
at man tilslutter sig ”Grøn kirkegård”, som er en form
for certificering, hvor det enkelte menighedsråd forpligtiger sig til af opfylde en række krav omhandlende
klimavenlig drift. Der findes også en sådan mulighed
for kirkedelen ”Grøn kirke”. Udover det foreslår vi, at
man kigger til, hvad de gør i Favrskov Provsti, som har
udfærdiget en klimarapport, der giver 36 forslag til at
opnå reduktionsmål på 70% i 2030.
Hvordan det kommer til at forløbe, må vi afvente
provstiudvalgets svar på. Det vil jeg gerne redegøre
for en anden gang.
Der er måske hjælp på vej, for det viser sig, at det
er bedre for miljøet at blive til muld frem for at gå
op i røg.
Kent Rygaard

Affaldsindsamling d. 03. april 2022 kl. 09.30
Efter et par års fravær er det igen tid til at deltage i dette års affaldsindsamling, som traditionen tro arrangeres at Danmarks Naturfredningsforening. Til dem, der har været med
tidligere, kan jeg oplyse, at der ikke er ændret på konceptet ud fra mottoet ”Never change a
winning team”.
Til dem, der ikke har deltaget tidligere, kan jeg oplyse, at vi, i naturens tjeneste, mødes v/
Farup Fælled kl. 09.30 til et rundstykke, en kop kaffe og en skarp - og selvfølgelig juice til
børnene. Herefter fordeles der gå-ruter i vores fantastiske nærområde. Når der er samlet
affald og brændt nogle kalorier af på den konto, mødes vi igen ved Farup Fælled, hvor der
bydes på en grillpølse og øl/vand.
Da dette lille event arrangeres med støtte fra Farup Jagtforening, findes der desværre ikke
noget vegansk alternativ til grillpølsen.
Der udleveres poser til at samle affald i - men husk selv handsker.

DN.DK
Operation Ren Marsk…
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Formandsberetning for ungdomsklubben for året
2021 afholdt til generalforsamling d. 25.januar
Det forgangne år i ungdomsklubben er noget, jeg ser
tilbage på med en noget blandet fornøjelse. Den første
halvdel af året var i særdeleshed præget af nedlukning
i klubben. Det var først hen i april måned, vi igen fik
lov til at mødes i klubben og kunne tage vores julepynt
ned, så hvad det angår, er det ikke helt forkert, at julen
varer lige til påske.
I tiden frem til sommerferien begyndte vi at kunne ane
lidt mere normale tilstande, dog skulle vi stadig holde
øje med diverse retningslinjer ovenfra, holde afstand,
spritte af og være opmærksom på, hvor mange vi forsamlede os. Lederne udførte et rigtig flot stykke arbejde og formåede at tilrettelægge nogle gode aktiviteter,
som lod sig gøre under de forudsætninger og vilkår,
de nu engang havde til rådighed. Heldigvis var det forårsmåneder, så mange af aktiviteterne kunne afvikles i
det fri. Vi bestyrelsesmedlemmer forsøgte naturligvis
at bakke lederne og klubmedlemmerne op, alt det vi
kunne, om ikke andet kunne vi sørge for, at slikboden
var fyldt op, og at der blev indkøbt nye aktivitetsredskaber. Afslutningen på første halvår i klubben blev en
tur i svømmehallen med efterfølgende pizza.
Selvom efteråret ellers er en mørk tid, tegnede det heldigvis lidt lysere for ungdomsklubben, da restriktionerne blev lempet. Derfor lod det sig gøre at tage på
en opstartstur sammen til Sea West i Nymindegab. Vi
var afsted fra fredag til søndag, og sikken en fornøjelse
det var. Det var så fantastisk at se, at de unge mennesker har dannet gode relationer i klubben, og der
blev hygget igennem på kryds og tværs uanset alder
og køn. Weekenden fløj afsted med badning, minigolf,
leg og bowling – og selvfølgelig masser af kage, så tak
til kagebagerne

Ellers er efteråret gået sin gang. De unge mennesker er
selv gode til at komme med inputs til aktivitetsplanen.
Op til jul blev der bagt småkager og klippet julepynt,
så klubben atter kunne stråle med al sin glans.
Ellers nyder vi blot stadig de dejlige lokaler i og omkring Fælleden og især den store hal, vi har til rådighed. Vi håber, at det følgende foreningsår vil byde på
en masse nye og sjove oplevelser. Har man en god ide
til en aktivitet eller dyrker en fritidsinteresse, der kunne være sjov at lave sammen med klubbens medlemmer, hører vi meget gerne fra jer.
Som afslutning på min beretning vil jeg gerne sende en
efterlysning afsted på et ungt menneske, som er fyldt
17 år (rigtig gerne hunkøn ), som kunne tænke sig
at gøre en forskel for en masse skønne unge mennesker
og blive en del af lederteamet i Danmarks fedeste ungdomsklub. Ønsker man at høre mere om jobbet, så tag
fat i en af os fra bestyrelsen.
Farup Ungdomsklub holder åben mandag og onsdag
fra kl. 18.30-21.00. Klubben er fra 5. kl og op.
Med ønske til alle om et rigtig godt nytår.
Helene Høy Bendixen.
Siden generalforsamlingen har bestyrelsen
konstitueret sig således:
Henriette Ahlers Andersen, medlem
Bjarne Schou, medlem
Michael Ipsen, medlem
Jens Nielsen, kasserer
Helene Høy Bendixen, formand

RYTMISK KOR, KONCERT I FARUP FÆLLED
Nogen har måske set lys i Farup Fælled på - efterhånden mange - tirsdag aftener.
Nogen har måske endda følt sig fristet til at kigge ind ad de store vinduer og er da muligvis blevet
mødt af synet af en stor gruppe voksne mennesker, der dybt koncentrerede lader sig dirigere rundt
af Maja (Haue Morthorst), hvad enten det gælder ansigtsvridende opvarmningsøvelser uden lyd, eller
skalaer med masser af lyd...
Søndag d. 24. april kl. 15 indbyder Rytmisk Kor ALLE interesserede indenfor til korkoncert.
Vi vil gerne præsentere jer for en masse dejlige sange, som vi har nydt at arbejde med gennem hele
denne korsæson.
Så altså: Sæt kryds i kalenderen søndag d. 24!
Vel mødt
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Formandsberetning for Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
Det er nu 9. gang, jeg skriver en formandsberetning for
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, og jeg ser
tilbage på et foreningsår, som stadig har været præget
af coronaen.
Medlemsstatistik: 143 betalende medlemmer over 18
år samt de unge under 18 år, som deltager i vores arrangementer. Det er en lille fremgang fra 2020, hvor vi var
131. Jeg håber på, at der i 2022 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.
Vi måtte desværre aflyse: Vi måtte desværre aflyse
nogle arrangementer, som vi ellers plejer at gennemføre, så dem må vi se, om vi ikke genoptager i 2022.
Det var:
koordineringsmødet mellem foreningerne
fastelavnsarrangement
gymnastikopvisningen
affaldsindsamling
juletræsfest
Generalforsamling: Den 21. juni var mange af os, der
er her i aften, samlet i Farup Fælled til vores generalforsamling. Det forløb efter vores plan stille og roligt,
og I var med til at genvælge bestyrelsen, lige som I skal
være med til det senere i dag.
Landsbyfest: Vi fik endelig lov til at afholde en landsbyfest, hvor vi også kunne være trygge som arrangører
ved at afholde den. Der var dog ikke alle de sædvanlige
aktiviteter, men vi fik afholdt en god fest i sikre ram-

mer. Der var aktiviteter og fællesspisning samt livemusik
lørdag aften.
Livestreaminger: Vi gennemførte i efteråret 5 foredrag i Borgerlokalet i Fælleden med overskrifterne Big
Bang, Yngre med årene, Pandemier de sidste 200 år,
Den inderste kerne og Vores cellers saltbalance. Det er
en trofast skare, der mødes tirsdag aftner, men vi vil
naturligvis gerne have flere deltagere. Det koster ikke
noget, og så er det hyggeligt. Borgerforeningen er vært
ved lidt vådt til halsen, og der er også altid lidt sødt til.
Gymnastik: Vi har i 2021 haft 4 børne- og ungdomshold, et cross-fit samt et SMART-træning hold. Desværre måtte vi aflyse et hold, da der var for få deltagere,
men ellers har der været ok opbakning til gymnastikken i Farup. Har du brug for at få brændt lidt af juleog/eller nytårsfedtet af, så tag fat i Lene Jakobsen eller
Dorte Pedersen, som har hhv. holdene Cross-fit og
SMART-træning.
Afrunding: Jeg vil igen i år gerne takke bestyrelsen
for deres arbejde og de timer, de lægger i at planlægge
og forberede arrangementerne 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 fået
lempet på restriktionerne igen.
/Søren Høy Bendixen
Formand
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

LOPPER, DÅSER OG GAMMELT JERN
Gennem flere år er der samlet dåser og gammelt jern, og der har været afholdt
loppemarked; alt sammen til fordel for Farup Fælled. Det fungerer rigtig fint
med, at man afleverer sine sække med dåser i hallen hos Lauge på Farup
Kirkevej 18 eller afleverer sit affaldsjern i den gule container bag ved hallen.
Lopperne til det årlige marked i oktober/november står indenfor i et område
af stalden.
Denne plads er imidlertid blevet fyldt op for i år, så derfor er der nu kommet en
alternativ adresse til møbler og andre lopper – nemlig hos Jens Michael Jensen,
Tanderup Digevej 32. Der er plads i hallen ved rampen til højre for stuehuset.

Onsdagsholdet på arbejde efter en stor dåselevering

Det er rigtig dejligt med de mange donationer, som har betydet en god
slat penge tidligere til forsamlingshuset og nu til Farup Fælled.
Har I spørgsmål / problemer med aflevering af diverse effekter, så ring
til Lauge på tlf. 21645111
eller Jens Michael på tlf. 20193158 for at aftale nærmere.
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Fredag den 11. marts blev der afholdt gymnastikopvisning i Logitranshallen. De fire
lokale hold viste alle, hvad de havde lært gennem sæsonen, hvilket var meget flot.
Vi havde også besøg af tre hold fra Ribe og Tjæreborg, som også alle lavede flot
gymnastik for os.
Desværre drillede lyden meget, hvilket vi råder bod på til næste gang, så det ikke
kommer til at ske igen.

Livestreaming foråret 2022

Her er sidste livestreaming i foråret 2022. Foredraget, som er gratis, afholdes i Borgerrummet i
Farup Fælled fra kl. 19.00.
Uge

Dato

Overskrift

Forelæsere

Uge
17

tirsdag
26-042022

På
rumsafari
blandt
mælkevejens
planeter

Ved astrofysiker Hans
Kjeldsen

Vi ses i borgerrummet i Farup Fælled.
//Søren Høy Bendixen
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Kort beskrivelse

