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AKTIVITETSKALENDER
November
Den 28.  kl. 19.00  Adventskor i kirkehuset

December
Den 3. kl. 14.00-17.00 Juletræsfest i Farup Fælled
Den 6.  kl. 14.30  Tirsdagsklub i Konfirmandstuen
Den 6.  kl. 19.00  Adventskor i kirkehuset
Den 11.  kl. 19.00  Adventskor synger i kirken

Januar
Den 8.  kl. 10.30-12.30  Åben præstegård
Den 31.  kl. 14.30  Tirsdagsklubben i Konfirmandstuen
Den 31.  kl. 18.30-19.30 Generalfors. i Farup Ungdomsklub
Den 31.  kl. 19.30-20.30 Generalfors. i Farup Fælled
Den 31.  kl. 20.30-21.30 Generalfors. i FSBG

Marts
Den 1.  kl. 14.30  Tirsdagsklubben i Konfirmandstuen

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 



Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne
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Betaling af kontingent 
Du kan nu betale kontingent for foreningsåret 2022 til Farup Sogns Borger- og Gymnastik-
forening

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 ører 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

Juletræsfest
Vi skal have gjort Farup klar til jul, og det gør vi lørdag 
den 3. december fra kl. 14.00 til 17.00 i Farup Fælled. 
Vi laver lidt julehygge med gløgg og æbleskiver, klippe-
klistre og pyntning af juletræet foran Fælleden, og vi 
tænder juletræet og danser omkring det.

Det koster ikke noget, men husk nissehuerne.

Af hensyn til indkøb så vil vi gerne vide, hvor mange 
der kommer, så tilmelding er til Paw på 5189-8316 
senest 30. november.

Farup Sogns Borger- og 
Gymnastikforening



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

FARUP SOGNEBLAD4

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



Gør www.farupsogn.dk til din foretrukne

FARUP SOGNEBLAD 5

FUK’s tur til SEA WEST!!!
FUK har været i SEA WEST til en hyggelig opstartstur i weekenden d. 28-30 oktober med 

hygge i hytterne, sjov og ballade i vandland og mange andre hyggelige aktiviteter. 

Vi startede ved fælleden fredag kl. 16:30, hvor vi sammen kørte til SEA WEST. Da vi var 

landet og havde fundet vores hytter, var der nogen som hyggede i hytterne, og andre 

der tog i badeland. Der var bestilt pizza til aftensmad, hvilket faldt i god jord 😉. Efter 

aftensmaden var der igen hygge i hytterne. 

Lørdag morgen stod den på brunch, som vi selv skulle stå for at lave, hvilket var rigtig 

hyggeligt. Derefter var der ”fri leg”, hvor man kunne lave lige det, man ville. Vi havde aftalt 

fælles frokost kl. 13:00, hvor Henriette var kommet med pølsehorn og pizzasnegle, det var 

virkelig lækkert. Nogle af børnene havde også kage med, så der var rigeligt med lækkerier. 

Om aftenen spillede vi alle bowling, og Nicole siger det var sjovt, fordi hun var så heldig at 

vinde. 

Søndag morgen stod den på morgenmad og oprydning og derefter retur til Farup Fælled, 

da vi skulle være ude af hytterne kl. 10. Tak for en rigtig hyggelig tur.

Hilsen lederne og bestyrelsen
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GUDSTJENESTELISTE 
FOR FARUP KIRKE
DECEMBER
4. december  2. søndag i advent kl. 11.00
11. december  3. søndag i advent kl. 19.00.
 Adventskoret synger julen ind og efter-
 følgende er der kaffe i kirkehuset.
18. december  4. søndag i advent kl. 11.00
24. december  Julegudstjeneste kl. 16.00
25. december  Juledag kl. 10.00
26. december  2. juledag ingen gudstjeneste.

JANUAR
1. januar  Nytårsdag kl. 16.00. Efter gudstjene-
 sten ønsker vi hinanden godt nytår 
 med lidt godt til halsen og ganen.
8. januar  1. s e H3K kl. 9.30. 
 Efter gudstjenesten er det muligt at se 
 præstegården.
15. januar  2. s e H3K ingen gudstjeneste
22. januar  3. s e H3K kl. 11.00 
29. januar  4. s e H3K 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.) Vakant
 
Jørgen Hanssen er vikarierende præst  
Tlf. 23 34 33 34 
Mail joha@km.dk
Mandag fri

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

TIRSDAGSKLUBBEN
Sidste møde her i efteråret finder sted i konfirmand-
stuen den 6. december. 
Vi mødes kl. 14.30 til kaffebord, sang og julehygge og 
ønsker hinanden en glædelig december måned og en 
dejlig juletid.
I 2023 ses vi igen den 31. januar. Her får vi besøg af 
Jens Ole Fassel, der vil fortælle om sin vej som beboer 
her i sognet og sit arbejdsliv, bl.a. som naturvejleder 
gennem mange år.
Februarmødet skubbes til 1. marts, altså onsdag i 
stedet for tirsdag i uge 9. Anni Jepsen fra Næsbjerg 
kommer og fortæller om en cykeltur til Zürich sam-
men med en ven. Annis kalender er optaget om tirs-
dagen, derfor  – håber ikke, det vil påvirke fremmødet 
negativt.
Vel mødt til nogle hyggelige eftermiddage.

ADVENTSKOR
Det sørme, det sandt – det……nej der er da længe til 
december….. men ikke desto mindre vil vi gerne be-
kendtgøre datoen for årets adventskor-kirke-koncert 
til den 11. december kl. 19.00 – 3. søndag i advent.
Alle sangglade m/k´ere  mødes 4 øveaftner op til kon-
certen i kirkehuset og programmet bliver fastlagt af 
Maja Haue Morthorst, som medbringer sine musiker-
venner på bas og trommer til koncerten i kirken.
Vi øver i konfirmandstuen fra kl. 19 – kl. 21 med ind-
lagt (medbragt) kaffepause på følgende datoer:

Onsdag 16. november
Torsdag 24. november
Mandag 28. november
Tirsdag  6. december

og så generalprøve 11. december kl. 17.00 inden kon-
certen.

Bare mød op den første aften. Spørg naboen, veninden, 
søsteren om ikke sangstemmen skal udfordres lidt.
Kan du ikke komme til alle øveaftener, så indhenter du 
det nok…. Det er overskueligt program, og vi har det 
sjovt og hyggeligt, mens vi øver.
Hilsen Maja og Lene
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Endelig er det blevet muligt, at stillingen som sogne-
præst i Farup er blevet opslået. Der har været ansøg-
ningsfrist den 15. november, og i løbet af december 
skal der afholdes prøveprædikener.
Hvis det forløber planmæssigt, vil der være ansat en 
ny præst fra den 1. februar.
Det glæder vi os meget til, så der igen kan blive liv på 
præstegården.
Præstegården er nymalet, og vinduerne har også fået 
en tur. Da der blev renoveret for 3 år siden, var der 
ikke økonomi til at renovere bryggerset, men den har 
nu fået en lettere renovering. Derfor vil vi gerne vise 
præstegården frem, og der vil være åben præstegård 
søndag den 8. januar fra 10.30 til 12.30.

Tirsdag den 6. december, er der julehygge i tirsdags-
klubben, hvor der vil være kaffe, kage, sang og en jule-
historie. Alle er velkomne til en hyggelig aften.
Søndag den 11. december, er der traditionen tro ad-
ventskoncert, og koret er godt i gang med at øve. Kl. 
19.00 synger vi julen ind, og bagefter er der kaffe og 
kage i kirkehuset.
Lørdag den 24. december, er der julegudstjeneste 
kl.16.00 – bemærk tidspunktet.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Om ikonerne der kommer til at stå i kirken i 
december og januar måneder
Ikonen Sankt Nikolaj
Jeg lavede denne ikon til vort barnebarn Nikolaj 
som konfirmationsgave til ham i 2021.
Ikonen er lavet efter forlag af Cristi Covrig, ikon-
malelærer fra Rumænien, og han har inspiceret 
ikonen, før jeg gav den til Nikolaj. Efterfølgende 
har jeg lavet en til mig selv, for den manglede i 
samlingen.
Julemanden ”stammer fra” Sankt Nikolaj, den hel-
lige Nicolaos af Myra, som var meget populær; også 
i Danmark og ikke kun til jul
Den figur, som danner grundlag for julemanden, 
er den hellige Nicolaos. Ifølge legenden var han 
biskop i Myra i det nuværende Tyrkiet omkring år 
300. Nicolaos var søn af velhavende forældre, men 
brugte sin formue til at gøre gode gerninger med. 
Fx var en nabofamilie en gang kommet i økono-
misk nød og så ingen anden udvej end at sælge 
deres døtre som prostituerede. Nicolaos luskede tre 
nætter i træk hen til familiens hus og kastede hver 
nat en pung med penge ind, så døtrene undgik at 
havne på bordellerne. Nicolaos udvirkede også mi-
rakler og gav en gang tre skoledrenge livet tilbage, 
til trods for at de var blevet slagtet og saltet ned 
i en tønde af et kroholderægtepar. Nicolaos blev 
meget populær som helgen for søfolk og børn. I 
Danmark var der ved reformationen indviet mange 
”Nikolajkirker”. Kun Jomfru Maria havde givet flere 
kirker navn.
Det store antal Nikolaj-kirker hænger sammen 
med Nicolaos ry som skibenes beskytter. Det var 
ikke blot ”almindelige mennesker”, der satte deres lid til den hellige mand. Da Wilhelm Erobreren i 1066 satte 
kurs mod England for at smide de nordiske vikinger ud, blev det uvejr, og flåden kom i nåd. Først da man anråbte 
Sankt Nicolaos blev vejret bedre, og Wilhelm kunne fortsætte sit berømte togt, som gav ham tilnavnet ”Erobre-
ren”. Også vor hjemlige Chr. ll blev reddet ud af en maritim knibe efter at have bedt Nicolaos om hjælp på en 
sørejse. I taknemlighed over monarkens frelse bekostede bispen i Århus, Niels Clausen Skade, et kalkmaleri af 
begivenheden i Udbyneder Kirke, som han selv havde stiftet. På maleriet ses både kongen med foldede hænder 
om bord på skibet og helgenbispen i stor størrelse med sine attributer, bispehuen og staven.
Sankt Nikolaj fejres 6. december, og i mange lande får børnene slik og godter denne dag.
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Herefter skiftes til Juleikonen, som viser Jesu fødsel 
med dyrene i baggrunden og engle og hyrder som 
vidner.
Man ser også de tre vise mænd, som kommer med ga-
ver, og nederst på ikonen vises Josef, som bliver fristet 
af djævelen til at opgive Maria og jordemoderen med 
hjælper, der bader Jesus efter fødselen.

Sankt Stefan
Den 26. december fejres Sankt Stefan.
Stefanus var én af apostlenes første hjælpere, og var 
diakon, én der drog særlig omsorg for enker og fattige.
Foruden... tjenesten ved bordene (ApG 6,2)... gjorde Ste-
fanus store undere og tegn blandt folket.(ApG 6,8). Der-
for pådrog han sig nogle græske jøders vrede, og enden 
på det blev, at han blev dømt af det jødiske råd og ste-
net til døde, mens han bad for sine mordere: Herre, til-
regn dem ikke denne synd! (ApG 7,54-60). Sankt Stefan 
er skytshelgen for heste, kuske, stalddrenge og desuden 
for stenhuggere, skræddere, vævere og tømrere. Han 
anråbes ved besættelse, hovedpine og for en salig død. 
Denne ikon er en af de første, jeg har lavet, og derfor 
har den ikke kant af guld, men bare lidt guld i glorien.

I januar sætter jeg ikonen med Jesu fremstilling i 
Templet op, Det er også en meget spændende ikon 
med meget guldarbejde. Svær at male, men meget til-
fredsstillende.
Denne er også efter forlæg af Cristi Covrig og malet 
under et ophold på Løgumkloster højskole.

Ragna
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LOPPEMARKED 2022
Årets loppemarked i Farup Fælled d. 29/10 forløb super 
godt. Vi var meget tilfredse med antallet af besøgende; 
mange kræmmere stod klar, da vi åbnede kl. 10. Også 
rigtig mange lokale her fra sognet kiggede forbi til lidt 
handel og snak.

Vi vil gerne sige mange tak til jer, der tænker i loppemarked, 
når I rydder op. Hvert år får vi mange lopper ind ved Lauge 
og Lene, og det gør, at vi kan fylde Farup Fælled op med 
masser af fine, sjove og finurlige ting og møbler. 

Nu er der plads til masser af nye lopper, så kom endelig forbi Lauge og Lene med lopper igen:) En 
stor tak til jer, Lauge og Lene, der lægger hus til lopperne. Også tak til Jens Michael, der også modtog 
lopper i år, da pladsen blev for trang her i foråret på Farup Kirkevej 18...

Stor tak til alle jer hjælpere de tre dage, vi arbejder i loppemarked. Det er skønt, at I år for år vil hjælpe 
til. Aldrig har vi været så mange, og det har været dejligt. 

Som sidste år hentede Kirkens Korshær møbler m.m., der ikke var blevet solgt på loppemarkedet.
Overskuddet, når alle udgifter er betalt, blev på 14.400 kr., som er doneret til Farup Fælled.

Mvh Ruth og Mogens, Farup Kirkevej 4 

REFLEKSER  -  REFLEKSER  -  REFLEKSER

REFLEKSER  -  REFLEKSER  -  REFLEKSER

Den årlige husker….

På denne årstid er det vigtigt at huske sine cykellygter, refleksvest, refleks-
brik, reflekshundesnor, refleksbarnevognsovertræk, refleks- what ever….

For det ville da være forfærdeligt, hvis nogen skulle blive ramt af andre på 
gader og stier, fordi man er usynlig i døgnets mørke timer.

Til jer der går rundt i mørket uden reflekser:

Glem ikke at melde jer som organdonorer.

I kan redde liv.

Denne tekst er fundet på humørbomben.dk. Den er absolut ikke sjov, men 
desværre rigtig.

Tænk over det, når du går eller sender nogen ud i trafikken – det kan jo blive 
mørkt, inden man skal hjem igen. 
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Fra Lokalarkivet
Denne mand – Hans Peder Nielsen – drog i 1886 til 
USA sammen med sine 5 moderløse børn.
Han slog sig ned i Fresno, Californien, hvor han bo-
ede indtil 1905.
Dette år besøgte han sin familie i Hillerup og døde 
under opholdet der.

De 5 børn etablerede og bosatte sig med familier i 
USA. 

Her mange år senere fik lokalarkivet og Farup Kirke 
en henvendelse fra efterkommere af slægten Nielsen. 
De ville gerne vide lidt om, hvor familien havde boet, 
og hvor de var begravet.
Så arkivets sporhund, Villy Lønne, gik ombord i 
gamle kirkebøger og skøder, og Jens Løkkegård 
granskede gamle kirkegårdskort.
En dag først i oktober dukkede så 3 familiemed-
lemmer op hos Villy. Tre generationer Bloch med 
mor Emilie, sønnen Benjamin og barnebarn Eddo 
var spændte på, hvad der var fundet ud af om deres 
bedste- olde- og tipoldefar.
Det blev en spændende eftermiddag, hvor sønnen 
fik fyldt nogle huller ud i sin flot udførte slægtstavle, 
og der blev kørt en tur til Hillerup og på kirkegår-

den, og alle steder blev fotograferet fra alle vinkler.
Kendsgerningen var nemlig, at Hans Peder og søskende blev født på Hillerup Engvej 15  (nu Jens Frøsigs 
gård ). Hans ugifte bror Knud blev boende på denne ejendom til sin død i 1904, mens Hans Peder i 1869 
blev gift med datteren Else fra Hillerupvej 54 (nu bor Kim Vejrup her). Her boede de sammen med Elses 
forældre, og de 5 børn kom til verden. I 1884 døde 
Else, hvorefter Hans Peder solgte ejendommen og 
tog børnene med til USA. 

Idet Hans Peder døde under et familiebesøg i Hil-
lerup, blev han selvfølgelig begravet ved siden af sin 
kone.
Gravstedet er dog nedlagt, og stenen ikke bevaret, 
men stedet kunne udpeges efter de gamle kort.
Så det var en meget glad og tilfreds familie, der drog 
fra Farup med ny viden om deres aner. 

Emilie, Benjamin og Eddo Bloch
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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 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

Her ses Hans Peder sammen med 
sine unge børn: 
Maren f. 1870, 
Johanne f. 1872, 
Martin f. 1874, 
Pouline f. 1876 og
Niels f. 1878



Generalforsamlinger i flere af 
Farups foreninger
For foreningsåret 2022 har de tre foreninger Farup Ungdomsklub, Farup 
Fælled og Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening (FSBG) valgt at afholde 
generalforsamlingerne samme dag og samme sted; nemlig den 31. januar 2023 
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 dagsordnerne skal sendes til foreningerne 
senest 14 dage før generalforsamlingen, altså den 17. januar 2023.

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 husstand på listen.

På foreningernes vegne
Søren Høy Bendixen


