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VIF Fodbold
Sæsonstart 2009
Så er det igen tid for klubbens ”gamle drenge” og nye spillere at finde støvlerne frem. Senior sæsonen starter: Lørdag den 7. februar kl. 11:00
Og der er ingen undskyldninger for ikke at møde op.
Pladsen i serie 2 skal forsvares, og serie 5 skal godt fra start - så der bliver brug for alle mand.
I år vil Niels Ole stå i spidsen for træningen indtil sommerferien. Han får dog hjælp af Kurt Andersen, der
fortsætter som ”hjælpetræner”. Den gyldne trio fra serie 5 er selvfølgelig også klar igen.
Traditionen tro vil klubben efter træningen være vært med en tallerkenfuld suppe og lidt information om den
kommende sæson.
Træningen vil herefter primært være tirsdag og torsdag aften kl. 19.00HUSK at medbringe løbesko til alle
træninger!!!!
Vi håber at alle vil bakke op om klubben igen i år, i kampen for ære,
hæder, overlevelse og oprykning.

Vel mødt.
Fodboldudvalget
Søren Thorø Uhd.

Vejrup har fået en Krolf klub
Reglerne i Krolf er enkle og lette at forstå, meget lettere end reglerne i kroket. Det er en del af årsagen til, at
krolf nu er kommet med som idrætsgren hos Vejrup Idrætsforening. Initiativtager er Søren Callesen, der er
begejstret
for
spillet.
– Det er et sjovt og meget socialt spil, hvor alle kan være med. Og så giver det motion, for man skal gå en
del, når man spiller, forklarer han.
Vi starter onsdag den 1 april kl. 14 der bliver spillet krolf på banen ved Vejrup-Endrup Fritidscenter, bane
tæller 12 huller. Der kan være mellem fem til tredive meter mellem hullerne,
og selve spillet gælder om at nå banen rundt med færrest slag.
Søren Callesen har fået ideen til krolf klubben, fordi han mente der mangler lidt sommeraktiviteter, så mens
Idræt om Dagen holder sommerpause, kan man komme ud og trække frisk luft med KROLF fra den 1. april
På gensyn
Søren Callesen
Træffes på tlf. 7519 0429
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14.00

Indmarch & Velkomst

14.10

Juniortræningsholdet Bramming
kommer med 132 gymnaster
Didde Madsen, Maria Louise Pedersen, Mai-Britt Thomsen, Mette Skyum,
Brian Jensen, Bo Mikkelsen, Niels Stenger, Kasper Simonsen

14.40

Forældre & Barn
Bitten Sillesen

14.50

Puslinge
Annie Kristensen, Christina Callesen, Katrine Fogh.

15.00

Piger
Mette Sørensen, Camilla Sillesen.

15.10

Friske Damer og Herrer
Sonja Andreasen, Søren Callesen.

15.20

Spring
Sisse Thomsen, Sannie Vedsted, Mette Madsen, Mike Morsing og
Daniel Brandt,

15.40

Udmarch & Afslutning

Entré 30 kr. over konfirmationsalder
Venlig hilsen Gymnastikudvalget i VIF.
Der tages forbehold for ændringer.

www.endrup-byen.dk
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Endrup I.F.
Der af holdes generalforsamling i Endrup.I.F

Torsdag d. 5/3 - 2009 kl. 19.00
på Endrup Møllekro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle indkomne forslag skal fremsendes skriftligt,
til formand Søren Høj, senest en 1 uge før generalforsamlingen.
Kom og giv din mening til kende denne aften.
Endrup IF
Søren Høj Christensen

Vejrup Antenneforening
Vejrup Antenneforening afholder
generalforsamling
Mandag d. 2. marts 2009 kl.19.00
i Vejrup- Endrup fritidscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.
Forslag til behandling under punkt. 4 skal med navns underskrift tilstilles foreningens formand Erik
Stenager Hegnet 5 Vejrup. Senest mandag d. 20. februar. 2009.
Venlig hilsen. Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.
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Vejrup Idrætsforening afholder Fastelavnsfest
i Fritidscenteret
Søndag den 22. februar kl. 14.00
Erling Egert spiller til de mange sjove sangleje
Tønder der skal slås i stykker
der vil være tønder i 3 forskellige størrelser

DET BLIVER BARE SKÆGT
Med masser af karameller
Børn der kommer udklædt er der gratis entre!

Vejrup Idrætsforenings Festudvalg
Kirsten Kristensen

Årsmøde i lokalrådet
Mandag d. 16. marts 2009 kl. 19.00 i Vejrup-Endrup fritidscenter.
Mødeleder: Leif Hermansen.
Dagsorden:
Lokalrådets årsberetning.
-

Fremlæggelse af regnskabet.

-

Ændring i vedtægterne, så de personer der er udpeget af foreningslivet vælges
forskudt for de folkevalgte.

Herefter åben debat om, hvordan vi bedst kan få glæde af, at have titlen som årets landsby.
Vi håber mange har lyst til at komme, for at give deres mening til kende.
Vel mødt
Vejrup Lokalråd.

www.endrup-byen.dk
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Vejrups drenge så er det NU !!
Så er datoerne sat, det bliver den

11. – 18. - 25. marts og
1. – 8. - 15. april
Tilmelding til Per Møller, mobil 20309986
Så tilmeld dig nu! – eller senest den 1 marts
Det er dig mellem 16 – 20 år
Har du lyst til at lære nogle tricks i

NEM – HURTIG – BILLIG
MADLAVNING
Hjælpen kommer fra
Jill fra Endrup Møllekro
Kom og oplev nogle små mirakler
Og nogle kanon gode oplevelser sammen med vennerne
Var det noget der fænger jeres opmærksomhed
tag din kammerat med så også han kan få et par gode råd/tips,
der bliver rift om pladserne
og så bliver det oz hyggeligt : )
Hilsen Per Møller

VIF Badminton
Ledige badminton baner
Tirsdag: 17.30 – 18.45
Torsdag: 20.30 – 21.30
Pris resten af sæsonen 800 kr. pr. bane
Pris pr. gang. 50 kr.
Sæsonen stopper i uge 22
Der vi kunne forekomme aflysninger pga. anden aktivitet i Hallen. Aflysningen vil være oplyst senest en
uge i forvejen på opslag i hallen, og sæsonen forlænges med en uge pr. aflysning.
Tilmelding foregår til Niels Rasmussen 99556446 eller i hallen ved Steffen.
VEM 2009 bliver afviklet en gang i marts. Hold øje med opslag i hallen.
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Et smukt
minde

Vi er erfarne bedemænd med
indlevelse, forståelse og respekt
for den svære situation.
Vi kan træffes - hele døgnet
- alle ugens dage.
Vi kan hjælpe med alle de praktiske ting som du måtte ønske og
du får et økonomisk overblik
vedrørende begravelsen.

BEDEMANDSFORRETNING

Borgergade 9, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 34 40
Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 75 17 80 70
Vi lægger en ære i at du få
et smukt minde om dagen.

www.andelskassen.dk

w w w. s k o v m a d s e n s . d k

Nå dine mål
med Andelskassen på holdet
!NDELSKASSEN ER PENGEINSTITUTTET FOR ALLE
UANSET DINE INTERESSER
6I ER ALTID KLAR MED UFORPLIGTENDE RÍD OG
VEJLEDNING OM HVORDAN DU FÍR MEST UD AF DINE
PENGE

Andelskassen Sydvestjylland
!GERBK s TLF     ¿RRE s TLF    
'RIMSTRUP s TLF     'LEJBJERG s TLF    
%SBJERG s TLF    

www.endrup-byen.dk
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VIF Badminton
Badminton kontra holdsport
Det som for mig gør badminton til en sjov sport er,
at det er en ‘’solo’’ sport. Det at man yder sin egen
præstation, er en rigtig god følelse.
At du evt. kan nå hele vejen op til A-rækken, at man
evt. kan vinder en turnering! Det er ikke det samme
som eksempelvis fodbold og håndbold. Her tænker
man måske bagefter en kamp: ,,de kunne da klare
det bedre uden mig’’ – eller at man bare siger ,,Hvis
han ikke var med, kunne vi vinde stort!’’
Der er jo også ”duble”, det er ikke det samme som
en ‘’single’’ Selvfølgelig er duble næsten det samme
som single, men at man igen kan give den anden
skylden, er ikke rart.

Der er jo også nogle, der ikke er enige med mig her,
men jeg synes, at single er mere spændende, og at
duble er lidt ‘’overfladisk’’
At rykke op til eks. u11 eller u15, vil altid være lidt
spændende. At man skal til at spille med de ‘’store
drenge’’ er altid en udfordring. Men lige pludselig
er det måske slut? Så skal man tænke på uddannelse, erhverv og mange andre ting.
I denne sæson er jeg hjælpetræner for U9, og jeg
synes det er sjovt, spændende og rart at træne andre.
At man hjælper andre med at blive bedre, ud fra sin
egen erfaring, er en rar følelse.
Hjælpetræner
Niklas L. Jensen

Mountainbike 2009
Vejrup Idrætsforening arrangerer cykelturer på mountainbike omkring Oksbøl.
Lørdag d. 21. februar
Lørdag d. 21. marts

- senest tilmelding d. 6. februar.
- senest tilmelding d. 9. marts.

Vi mødes ved hallen kl. 11, og kører derefter i fælles flok mod Oksbøl (man skal selv sørge for transport).
Der bliver hængt en deltagerliste op i hallen ca. 1 uge før afgang. Børn under konfirmationsalderen skal have
en voksen med. Højde oplyses ved tilmeldingen afh. cykelstørrelsen - derfor foregår det efter først til mølle
princippet.
Alle kan være med, det kræver blot en mountainbikecykel, men den kan lejes for 75 kr. pr. cykel incl.
cykelhjelm. Husk: passende cykeltøj (tætsiddende
bukser af hensyn til cykelkæden), handsker, vandflaske osv. spørg evt. ved tilmeldingen.
Der er bindende tilmelding, derfor betales der ved tilmelding til Formand Otto Pedersen tlf. 75191195
Vejrup Idrætsforening.
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HER KAN
DIN
FARVEANNONCE
STÅ
Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding
Sand  Sten  Grus
Containerudlejning
Tlf. 75 17 80 80 Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381
Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5
Vejrup
6740 Bramming

www.endrup-byen.dk
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v/Kenneth Clemmensen Pedersen
Nørregade 24, 6740 Bramming

Telefon 75 17 20 82
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Vejrup Husholdningsforening
Vejrup Husholdningsforening afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 2. marts 2009 kl. 19.30 i Hallen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle indkomne forslag skal
fremsendes skriftligt, til formand
Inge Pedersen senest 1 uge før generalforsamlingen.
Kom og giv din mening til kende
denne aften.
Jule og adventsdekorationer til julen 2008
Blev lavet Tirsdag den 25. nov..
Her var der, gode tips og ideer til forskellige
dekorationer til julen 2008,
fra Blomst og Ide ved Kristina Falther
Gørding

Der var fuld koncentration, fra alle.

Kristina viser hvordan en dekoration skulle
bygges op, og derefter kunne man selv få
mulighed for at prøve kræfter med dekorationer.
Under blomsterbindingen blev der julehygget
med gløgg og æbleskiver
Hilsen Bestyrelsen
Vejrup husholdningsforening.

Endrup I.F.
Endrup Støtteforenings Præmiespil
Numre fra udtrækning i December måned.

023 – 196 – 176 – 212 – 092 – 056 – 046 –
188 – 112 – 179 – 177 – 123 – 042
www.endrup-byen.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Gørding-Vejrup Skyttekreds har fået ny hjemmesideadresse.
Find os på www.skytteklubben.dk

NYT NYT NYT

Siden vil løbende være opdateret med:

Vi har haft besøg af flere firmaer, der invitere deres
medarbejdere til en dyst på skydebanen.
Vi har i bestyrelsen besluttet at give alle den chance, der kunne tænke sig at prøve skydning på en
anden måde.
Så kunne dit firma, have lyst til at invitere sine
ansatte eller kunder til en gang skydning så er chancen der nu.
Skulle der prøves noget nyt i gaden var det måske
også en ide med en aften på skydebanen.

Aktivitetskalender med åbningstider på banen
Stævner
Indbydelser
Resultater
Kurser
Priser
Bestyrelsen
Billeder

Juleskydningen
Mellem 60-70 børn og voksne var nødt op til vores
årlige juleskydning.
En hyggelig aften hvor der var fyldt op i vore lokaler, og hvor foreningen diskede op med æbleskiver,
gløgg og sodavand til børnene.
51 deltog i skydningen, hvor der som sædvanlig var
nisser på præmielisten til de bedste

Medlemstallet for 2008
I 2008 havde Gørding-Vejrup Skyttekreds 76 medlemmer, hvilket vi er meget tilfredse med i bestyrelsen, hovedparten er børn og unge, men der er også
kommet nye seniorskytter til i foreningen. I 2008
blev der skud ca. 30.000 skud på vores 15 meter
baner.
Vi er meget taknemmelig over alle de hjælpere der
har meldt sig til at hjælpe til en gang hver anden
eller tredje uge. Uden dem havde det ikke været
muligt at have åben på banen 3 gange om ugen.
Aktiviteter
I november var 20 fra foreningen med til Gesten
Skydningen og over 1/3 kom hjem med præmier.
Vi inviterede Vejrup og Gørding skoles 5 klaser til
skoleskydningen i september-november.
5 A og 5 B fra Gørding skole deltog i skydningen og
5B gik videre til amtsturneringen. Her opnåede de
en 20 plads. Der deltog i alt ca. 240 hold fra DDS
Ribe
21 skytter var 21. januar til hovedkredsskydningen
som blev afviklet i Gesten og 20 er tilmeldt til Helle
Skydningen d. 28. januar

14

Firma- gade- fødselsdag, polterabendskydning mm

Har du eller børnene fødselsdag så var det måske en
ide at prøve at invitere dem til en eftermiddag eller
aften på skydebanen.
Prisen for 25 skud er 50 kr. pr. person, min 450 kr.
svarende til 9 personer.
Vi har aftalt med vores nye halvbestyre Stefan, at
hvis der en nogen der efter skydningen kunne tænke
sig en øl og smørrebrød eller kaffe og kage kan det
bestilles ved os eller Stefan. Som der så kan serveres i vores opholdlokale efter skydningen.
Der er projektor lokalet, så hvis du som firma vil
fremvise noget for ansatte eller kunder er der mulighed for det.
Der skydes kun med cal. 22 riffel til disse arrangementer.
Det er et krav ved disse skydninger og at de der skyder ikke har drukket alkohol før eller under skydningen.
Da det er bestyrelsesmedlemmerne der er med på
banen ved disse arrangementer, kan arrangementerne kun tilbydes de dage hvor de har mulighed for at
være på banen.
Foreningen ser også disse arrangementer som en
mulighed for PR og få andre i vore lokaler og prøve
og skyde, som der ikke normalt kommer der og på
den måde vise hvad det vil sige at gå til skydning
Er du interesseret eller ønsker yderligere oplysninger så kontakt Verner Fogh på tlf. 75190200
Gørding-Vejrup Skyttekreds

www.vejrup.dk
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Vand til vin
Bryllupper i Israel og i det hele
taget i orienten er ofte store fester,
rigtig store. De varer i flere dage
og med mange gæster.
Således også i Danmark engang.
Jeg kan ikke huske, om det var
Chr. den fjerde eller om det var en
anden konge, men der blev i al
fald udstedt en forordning: Ikke
flere end 4 dage måtte et bryllup
vare, ellers blev det for stor en
økonomisk belastning for familien. Men også andre steder i verden kan det blive dyrt, i Japan op
til 350.000kr . Ikke underligt at
nogle japanere vil giftes i udlandet.
Men bryllup er da også en vigtig
begivenhed. Det er da en god
begyndelse og med foto af et par
glade mennesker, man kan vende
tilbage til og kigge på senere.
Men et godt bryllup er desværre
ikke nogen garanti for :” og de
levede lykkeligt til deres dages
ende.” .Men en god begyndelse er
guld værd. Et godt bryllup og så
bliver det også et godt ægteskab.
Det tror jeg nu ikke, man kan sige,
for de fleste bryllupper er jo vellykkede, der mangler ikke noget.
Man kører i limousine og maden

er i top og drikkevarer mangler
sjældent.
Men det gjorde det så ved brylluppet i Kana. Det var meget pinligt,
ikke mindst på den tid. Og Jesu
mor Maria henvendte sig til sin
søn, om han dog ikke kunne gøre
noget.. Jeg ved ikke, hvad hun
havde forestillet sig.
Men Jesu afviste hende venligt,
men bestemt med ordene om, at
tiden endnu ikke var kommet. Det
var ikke meningen, at det skulle
frem, hvem han var, ikke endnu.
Maria sagde alligevel til de
omkringstående, rådvilde tjenere:
”Alt, hvad han siger, det skal I
gøre!”
Det er måske tilfældigt, men det
var de samme ord, som Farao
brugte, da han henvendte sig til
sine ægyptiske landmænd om
Josef: ”Gør hvad som helst han
siger til jer”. Der havde lige været
7 fede år med god vækst og nu
kom så de 7 magre år og finanskrisen var begyndt at kradse.
Ægypterne spurgte Farao: Hvad i
al verden skal vi gøre, vores korn
er spist op og vores økonomi derefter. Farao henviste til Josef med
ordene: ”Gør hvad som helst han
siger. ” og Josef havde samlet

www.endrup-byen.dk

Kirkelige handlinger
10/10- 1/2 2009

Dåb:
Vejrup Kirke:
Jakob Jensen
(Britta Jensen og
Vagn Jensen)
Andreas Kirkegaard Larsen
(Ditte Kirkegaard og
Jesper Larsen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Aksel Grønning
Jens Madsen Jensen
Else Marie Sørensen, født Jakobsen
(Jerne kirkegård)
Claus Møllgaard

kæmpekornlagre fra de 7 fede år
forud., så det var bare om at dele
noget ud, ikke det hele, for på det
tidspunkt var der endnu 5 dårlige
år i vente. .
Det var de samme ordvalg Maria
brugte. ”Gør alt hvad han siger”
Og det var nok udmærket, at hun
sagde det, for pludselig siger
Jesus noget. Han må alligevel
have syntes, at han kunne hjælpe,
selv om han måske derved kom til
at afsløre sin identitet før tiden.
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Han bad alligevel tjenerne om
noget, nemlig om at de ville fylde
de store stenkar med vand.
Det kunne de jo ikke se, hvad det
skulle gøre godt for, men det
kunne der på den anden side heller ikke ske noget ved, så de gik i
gang. Men det næste, de skulle
gøre, var mere pinligt. ”Gå hen til
toastmasteren og lad ham smage
på det”. Det ville være at gøre sig
selv til grin.
Stor må overraskelsen have været,
da de hører toastmasteren prise
det i høje toner, som om det var
den bedste vin han havde smagt i
lange tider og høre ham henvende sig til brudgommen om, hvorfor i al verden han havde gemt
den gode vin til allersidst. Man
plejer da ellers at sætte den gode
vin frem først.
På den måde blev den penible
situation ved brylluppet et tegn
på, hvem Jesus er. Han er ikke hr.
hvemsomhelst. Den gode vin er
tegn på Guds herlighed. Hos ham
og i hans følge, skal vi ikke være
bekymrede for fremtiden. Vi må
altid bede om hans hjælp. Det
betyder ikke at livet bliver let og
at det bliver en dans på roser. Men
der er grund til at være glad alligevel, for Gud er med os i hverdagen, og når vi går til alters får vi
lov til at smage vinen og tænke
på, at han holder af os.
Og så skal vi gøre: ”Alt hvad han
siger”. Dvs. være vandbærere,
være tjenere. Elske Gud og elske
næsten (ægtefællen) lige så højt
som os selv.
Salmesangsaften i Samlingsstedet Endrup Møllekro.
Torsdag den 25. februar indbydes
der til salmesangsaften i Endrup
Møllekro kl. 19.30. Vi vil synge
gamle og nye salmer. I vores nye
salmebog er der en række nye salmer, der vil være godt at prøve at
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synge. Og hvis nogen har et godt
forslag, vil vi naturligvis tage det
op.
Undervejs vil der blive lejlighed
til en kop kaffe.
Per Møller, Sam Højst Petersen og
Ingrid Sand Simonsen medvirker.
Familiegudstjenester
Søndag den 1. marts slutter minikonfirmander i Vejrup og i den
anledning holder vi familiegudstjenester. Det bliver kl. 9.30 i
Nykirke og kl. 11.00 i Vejrup.
Efter tjenesten i Vejrup er der kirkekaffe.
Mariæ Bebudelsesdag, søndag
d. 29. marts kl. 19.00 - koncert i
Vester Nykirke.
Sneumkoret synger under ledelse
af Pia Hansen - en optakt til
påsken. Musikprogrammet vil
blive i afdelinger med læsninger
imellem.
Der lagt op til en god vekselvirkning mellem musik og påskens
dejlige budskab.
Konfirmander søndag den 3.
maj kl. 10 i Vester Nykirke:
Rikke Frausing Andersen
Jesper Mølsted Jepsen
Niklas Højberg Klavsen Schultz
Niels Kjær Schmidt

Konfirmation i Vejrup kirke,
søndag den 10. maj:
Kl. 9.30:
Søren Skriver Andersen
Kenney Damgaard Fyhn
Lasse Engsted Jensen
Frederik Uldall Jespersen
Peter Ladefoged
Anne Blok
Rikke Frøsig Baagøe
Astrid Søby Fogh
Mia Henriksen
Anne Gaardsholt Jensen
Cecilia Nørgaard Jørgensen
Sarah Pia Koch
Emilie Bach Rasmussen

www.vejrup.dk
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Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5,Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75 190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 75 191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75 190530
Ulveledere:
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Mikael Møller Sørensen,Vibevej 7,
tlf. 75 190694
Juniorledere:
Lene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75 190113
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75 190268
Spejderledere:
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75 190268
Kassan Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75 190113
Grupperådsformand:
Børge Trane, Bjøvlundvej 3, Lovrup,
tlf. 75 177146
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Onsdag kl. 18.00-19.30
Ulve (2.-3. kl.):Tirsdag kl. 18.00-19.30
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere mandag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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Kl. 11.00:
Emil Stage Morsing
Alex Uldahl Pedersen
Bjarke Birk Poulsen
Erik Julius Rønde
Nicolai Skriver Staal
Dina Bach Sigmundsen
Malene Rathleff Kring Simonsen
Rikke Holm Stenager
Teresa Ærbo Sørensen
Tina Grønning Sørensen
Ditte Thomsen
Camilla Trane

Konfirmationen i Vejrup i år inddeles i to tempi og med fælles fotografering af hele holdet midt imellem,
det vil sige ca. kl. 10.45

Julekonkurrencen
Årets julekonkurrence blev vundet af Kristian Fogh, Vejrup og
Klara Møller, Vong

Gudstjenester
01.feb.
08.feb.
15.feb.
22.feb.
01.mar.
08.mar.
15.mar.
22.mar.
29.mar.
05.apr.
09.apr.
10.apr.
12.apr.
13.apr.
19.apr.
26.apr.
03.maj.
08.maj
10.maj.

Konfirmandlejr
Weekenden 14.-15. marts er der
konfirmandlejr i Terp Spejdercenter.
Fra menighedsrådet i Vejrup:
Ved mødet den 20.11 konstituerede menighedsrådet sig med genvalg af formand Laurids Kristensen og Ejvind Andersen.
Kasserer: Inger Schmidt og hertil
knyttet Lis Hougaard
Kirkeværge: Johannes Kristensen
Kirkeværge for kirken: Gitte M.
Pedersen
Kontaktperson: Inge Juhl og Lis
Hougaard som suppleant
Kirkegårdsudvalgsformand: Johs.
Kristensen og medlem af udvalget
tillige Gitte og Ejvind.
Vejrup

(Sidste søn.e.hellig 3.kg)
11.00
(Septuagesima)
09.30PT
(Sexagesima)
ingen
(Fastelavn)
09.30
(1.søn.i fasten)
11.00
(Familiegudstjenester)
(2.søn.i fasten)
09.30
(3.søn.i fasten)
ingen
(Midfaste)
11.00
(Mariæ Bebudelsesdag)
10.30PT
(Sommertid)(Koncert i Nykirke)
(Palmesøndag)
ingen
(Skærtorsdag)
10.30
(Langfredag)
09.00
(Påskedag)
10.30
(2.påskedag)
09.00AE
(1.søn. e. påske)
ingen
(Konfirmandaltergang i V. Nykirke)
(2.søn.e.påske)
10.30
(konfirmandaltergang i Vejrup)
(3.søn.e.påske)
ingen
(konfirmation i Vester Nykirke)
(Bededag)
09.00
(4.søn.e.påske)
09.30
(konfirmation i Vejrup)

Vester Nykirke
09.30
ingen
11.00PT
11.00
09.30
ingen
10.30
09.30
19.00
10.00
19.30
10.30
09.00
ingen
10.30

Præstegårdsudvalg:
Laurids
Kristensen og Ejvind Andersen.
Aktivitetsudvalg: Inge Juhl, formand, Ejvind Andersen, Gitte
Pedersen og Asger E.
Valgudvalg: Laurids Kristensen
og Lis Hougaard.
Bladudvalg: Asger Ehmsen og
Inge Juhl.
Repræsentant til hallen: Lis
Hougaard.
Underskriftsberettiget: formand
og næstformand.
Ord til eftertanke
Undgå stress: Gå i kirke og hold i
øvrigt hviledagen hellig. Såre
enkelt, men ikke altid lige let.
Kristenlivet
Kierkegaard om vinunderet, hvor
der først var mangel og så overflod:
”Således kunne man også forstå
evangeliet om brylluppet i Kana,
at det just derfor er det første
mirakel, fordi det er som et motto
for hele Kristi liv: først lidelse så forherligelse. Kristi replik til
Maria: Kvinde, hvad har jeg med
dig at skaffe har også en svag lighed med replikken til Peter: Vig
bag mig Satan, du er mig til forargelse. Sagen er, der er i Maria i

Indremission
17.18.19. februar:
Kvindestævne i Grimstrup
Nærmere program senere

09.00

Torsdag den 12. mart s :
Kredsmøde ved sognepræst
Peter Fredensborg, Billund.
Tema: Galaterbrevet kap 3.

10.00

Onsdag den 1. april:
Samtalemøde 2 Korinterbrev kap 2.

10.30
ingen

Onsdag den 16. april:
Soldatervennesteævne ved
Per Møller Henriksen, Fredericia

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming eller Endrup. Tur-retur 20 kr.

www.endrup-byen.dk

Møderne begynder kl. 19.30 og holdes, hvis ikke andet er angivet, i missionshuset Bethel, Storegade 12.
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det øjeblik også noget af den jordiske utålmodighed, der vil hjælpe straks.”
S. Kierkegaard
Sogneaften:
Det Gamle Testamente set fra
en kulturhistorisk synsvinkel
Foredrag ved museumsleder
Mogens Hansen, Bramming
Egnsmuseum, torsdag den 19.
marts kl. 19.30.
Det gamle Testamente er et kludetæppe af myter, legender, historiske oplysninger, digte, salmer
samt juridiske og religiøse love
og regler. De enkelte dele er blevet nedskrevet til forskellige tider
og omredigeret flere gange. Denne skriftsamling er først og fremmest et religiøst skrift om israelitterne og senere jødernes forhold
til deres Gud.

I dette stof er det muligt at finde
historiske fixpunkter og kulturhistoriske oplysninger i form af
beskrivelser af skiftende levevilkår og samfundskonflikter gennem de to første årtusinder før
Kristi Fødsel.
Foredragsholderen vil inddrage
de forskellige myter om skabelsen, urfædrenes oprindelse samt
skiftende tiders opfattelse af
erhverv, religion og kult som
disse forhold kan uddrages af Det
Gamle Testamente og samtidige
kilder fra Israels naboområder.
Kirkesangerskift i Vejrup kirke
Fra 1. januar 2009 hedder kirkesangeren i Vejrup ikke Jørgen
Bent Jensen, men Mette Held
Gustavsen. Jørgen Bent er fyldt
77 år og syntes ikke, han ville
tage pladsen op for yngre årgange. Vi var så heldig at få en ansøger på kun 28 år. Mette har sunget
i kor i 10 år og i det hele taget
sunget lige siden, hun var barn.
Hun har også afløst som kirkesanger forskellige steder, inden hun
søgte job hos os. Kirkesangeren i
Vester Nykirke, Lærke, som
mange allerede kender, introducerede Vejrup kirke for Mette ved
nytårsgudstjenesten den 1. januar,
Lærke vil også stadig fungere
somvikar for Mette.

Mogens Hansen er Cand. phil. i
Forhistorisk Arkæologi fra Århus
Universitet. Han har gennem
mange år arbejdet med kulturhistorie i bred forstand samt interesseret sig for religionernes rolle i
forskellige samfund.

Her er så den nye kirkesanger i
Vejrup.
Jeg er 28 år, og bor ude i
Gummesmark. Jeg har sunget i
kirkekor i Esbjerg i mange år, og
holder stadigvæk ved i Jerne
Kirke til tjenester i hverdagene.
Jeg ser frem til et hyggeligt samarbejde, og vil gerne sige tak for
den varme modtagelse jeg har
fået, og for hjælp til at komme
godt ind i, hvordan tingene foregår i Vejrup.
Jeg glæder mig til at synge en
masse dejlige salmer sammen
med jer.
Med venlig hilsen
Mette Held Gustavsen
Organistjubilæum
Palmesøndag den 5. april kl.
10.00 er der festgudstjenester i
Vester Nykirke. Det er i anledning
af, at Ingrid Sand Simonsen har
gjort tjeneste som organist i 50 år.
Det er lagt op til at være en fælles
gudstjeneste for begge sogne, for
Ingrid har jo også været organist i
Vejrup i en del år, hvor hun efterfulgte Johanne Madsen.
Efter gudstjenesten er der fælles
frokost og festligt samvær i
Samlingsstedet, Endrup Møllekro,
hvor alle er velkommen.

Lærke Rasmussen

Kalender:
Onsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
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d. 25. feb.:
d. 1. mar.:
d. 19. mar.:
d. 29. mar.:

Sangaften i Endrup Møllekro
Familiegudstjenster: V. Nykirke kl. 9.30 og Vejrup
Sogneaften med Mogens Hansen
Koncert med Sneumkoret i V. Nykirke

www.vejrup.dk

kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 19.00
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Vejrup - Endrup Fritidscenter
Så er vi ved at nå målet og afslutningen på et langt
forløb, vi vil nu fejre at Vejrup - Endrup Fritids-centeret står færdig.
Multisalen er færdig, indgangspartiet ligeså, og køkenet og cafeteriet arbejdes der på lige til det sidste.
Køkkent blev i øvrigt godkendt af myndighederne
den 2. januar, så herfra er man klar til store opgaver.
Ved årsskiftet ansatte centret Steffen Køster
Schmidt som halbestyrer og cafeterieforpagter
I weekenden den 30. og 31. januar skal det hele fejres med festaften og reception.
Dagen efter, om lørdagen, er der reception, hvor
alle er velkomne til at kigge indenfor og besigtige
de flotte nye faciliteter - i Årets Landsby.

Fra venstre Karsten Grønning, Lisbeth Høj
Christensen, Ketty Kristoffersen, Preben Lind,
Michael Møller, og Henning Frederiksen.

Årets Landsby kan nemlig indvie sidste etape af
byggeriet ved fritidscentret
Priser ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hallen er godt booket, og lokalerne er blevet dejlige. De bliver benyttet lige fra de allermindste i dagplejen til ældre, der kommer hertil med stok og rollator. Derfor bliver vi også glade for den nye
Multisal, som med sine 180 kvadratmeter udgør et
fint kompromis - og giver mulighed for masser af
aktiviteter. Vi forestiller os, at salen primært vil
blive brugt til kulturelle formål, fester og gymnastik. Nogle gange er hallen for stor, og så vil
Multisalen have sin berettigelse.
Fornyelsen af centret startede for et par år siden i
kælderen, hvor skytteforeningen renoverede deres
klublokaler gennemgribende. Nu er man ved at nå
frem til målet, som også indbefatter to nye omklædningsrum.
Det nye cafeteria vil holde åbent fra klokken 17 til
22 i de måneder, hvor der er aktiviteter i hallen.
Det har været en travl start som halbestyrer og som
forpagter af det splinternye cafeteria.
Det er der vis ingen der er i tvivl om, når man starter op lige midt i den travleste periode, hvad angår
timer i hallen.
Hans plan er at give gæsterne muligheden for at
vælge mellem de traditionelle retter fra grillen og
sunde alternativer, og man er hjertelig velkommen
med signe ønsker,,,,,,,,,

Ja hvad koster det så at leje disse faciliteter
Multisalen koster til en fest 2500 kr. incl.
Slutrengørring

Biblioteket koster til en fest 1000-kr. inkl.
Slutrengørring
Ved kortere møder og andre arrangementer aftales
prisen med Steffen Køster på tlf. 75190403
Vedr. maden vil køkkenet gerne komme med et bud
på den eller være behjælpelig med at skaffe den
Altså hvis i har en ide så kom endelig med den.
Også hvis i har nogle ideer så vi kan få udlejet lokalerne noget mere der er mange muligheder for at
udnytte dem .
Mvh. Henning Frederiksen

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Idrætsforening - Håndbold

Vejrup Idrætsforening Serie 2 Håndbold hat fået nyt spiller tøj, de er sponsoreret af
Susannes Køreskole, TAK for godt samarbejde
Vi takker på spillernes vegne. VIF Sponsorudvalget

Vejrup IF Håndbold
Serie 3 Håndbold takker Lourup VVS ved Jonny Mikkelsen, for spiller tøjet.
20
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MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS
Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

75 17 35 82
BIL 20 32 15 82
FAX 75 17 49 82
mureregon@mail.tele.dk

Kim Andersen . . . . . . . . .75 17 24 45
Bil . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 45 35 82
Gunnar Pedersen . . . . . .30 70 94 59

HER KAN
DIN
ANNONCE
STÅ

Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.endrup-byen.dk
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Sydbank MasterCard
– god grund til at puste sig op!
Få et gratis Sydbank MasterCard med masser af fordele. F.eks. kan du:
rLCFGPSPQUJMLSQSNÇOFE
rIWFLPOUBOUFSmPQUJMLSQSEBH
rGÇPQUJMEBHFTSFOUFGSJLSFEJU
rGÇVEWJEFUSFLMBNBUJPOTSFU OÇSEVLCFSGFLTUWPHIÇSEFIWJEFWBSFSNFELPSUFU
7JMEVCFTUJMMFFU4ZECBOL.BTUFS$BSEFMMFSWJEFNFSFPNEFNBOHFGPSEFMF FSEV
NFHFUWFMLPNNFOUJMBULPOUBLUFPTmGFLTLVOEFSÇEHJWFS4VTBOOF%BIM/JFMTFO

PECAN

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Eget guldsmedeværksted

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

7517
7 4315
5 - 8236
6 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

www.vejrup.dk

Nørregade 16 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk



Susanne Dahl Nielsen
kunderådgiver
tlf. 74 37 18 62
susanne.dahl@sydbank.dk
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Vejrup seniorklub
Seniorklubben takker alle sponsorer som var
med til, at julemødet blev en hyggelig eftermiddag
den 11. dec.
Tak til:
Endrup mejeri, Letkøb, Wellnees, Hårbiksen
Endrup, Sydbank Gørding, Den grønne butik,
Gørding, Bakkely ø. Vejrup. Vejrup foderstof
Dania center, Jens Søndergaard, Verner Fogh
Jensen Biler, Kjeld Hovgaard, Skovpavilonen
Holsted, Niels Ole Jensen,Vejrup klubhus, Hotentot, Orla Jørgensen, Vejrup undervognscenter,
Vejrup Døgnkiosk, Hans Johnsen, Vejrup sognearkiv.
Seniorklubben ønsker alle et godt nytår.
Generalforsamling blev afholdt den 8. januar
09. På valg var Christine Sørensen og Gudrun
Christensen, som begge modtog genvalg.
Bestyrelsen er konstitueret med
Christine Sørensen, formand,
Hans Peter Andersen, næstformand,
Knud Christensen, kasserer,
Aage Henriksen, sekretær,
Gudrun Christensen, referent til VE nyt.
Efter generalforsamlingen viste Johannes Holm billeder fra Bjøvlund plantage om hvordan året går sin
gang i naturen. Høstfesten blev også fortalt i billeder, til sidst fra udflugten til silkeborg, som var en
smuk og dejlig tur, havde Johannes også fået i sit
kamera.

Torsdag den 19. februar kl. 14. besøg af Lone
Kjeldsen fra Bio Teknik ,hun vil fortælle om varme
dyner.
Torsdag den 12. marts kl. 14
Vi får besøg af Jens Pflugmachen fra Gørding, som
vil fortælle om: Naver på Europas landeveje.
Torsdag den 23. april kl 14.
Vi tager på eftermiddags tur til UCVest Professionshøjskolen i Esbjerg hvor Flemming vil fortælle om auditorium og udsmykningen af tårnet over
Esbjergevangeliet.
Tilmelding senest den 14. april på tlf.
75 190 158. eller 75 190 145.
Torsdag den 4. juni.
Vi tager på udflugt, program kommer senere.
Bowling i ulige uger i Brørup fra kl.16 til 17.
Til og fra melding dagen før inden kl. 12 på tlf. 75
19 00 94 75 190 095.
Idræt om dagen. Hver tirsdag fra kl.9.30 –11.30.
Ledere er Søren Callesen og Preben Lind
Cykling hver mandag kl. 9.fra Vejrup kro
Det er godt med lidt motion, god tur.
Kortspil hver torsdag fra kl. 14 til 17, undtagen torsdage, hvor der er arrangementer og udflugter så er
kortspil aflyst.

Vejrup IF
Generalforsamling i Vejrup IF & MK. 79
Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.00 i Vejrup / Endrup Fritidscenter
Dagsorden iflg. Vedtægter
Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige, hvor det sociale har
første prioritet, et samlingspunkt for byens borger.
Har du lyst til at give en hånd med eller har gode ideer, har det din interesse eller vil du gerne vide mere
om foreningen, kontakt da formanden Otto Pedersen på tlf. 75 19 11 95
Alle er velkommen
Bestyrelsen Vejrup IF

www.endrup-byen.dk
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Juletræsfest i Endrup
Traditionen tro blev der afholdt juletræsfest på
Endrup Møllekro. Vi startede ud med at spise, hvorefter vi dansede/sang rundt om juletræet. Til børnenes store glæde bankede det på døren og ind kom
selve julemanden og han hjælper.
Julemanden og hans hjælper fik hilst på alle børenene og dansede vidre om juletræet. Til sidst delte han
godteposer ud til alle børnene.
Til de voksne var der amerikansk lotteri, med
mange flotte gaver. En rigtig hyggelig aften.
Vi takker følgende sponsor:
Endrup Byggemontage
Andelskassen, Grimstrup
Letkøb Endrup
Blangstedgård
Bog og Ide, Bramming
Den Danske Bank, bramming
Allison
Endrup Mejeri
Ambiente blomster
Endrup Malerforretning v. Laila
Terp Garn v. Jill

Vejrup Borgerforening
Generalforsamling fra Torsdag den 6. november 2008
I Vejrup Borgerforening har vi i det forløbne år
gennemført en del kulturelle arrangementer.
1. Vi har holdt børnebanko på Vejrup Skole.
Der var som altid god tilslutning til denne aften.
Der blev solgt kaffe, kage og slik mv.
2. Sankt Hans festen ved banen blev godt besøgt.
Henning Ravn holdt en god båltale, hvilket han
skal have en stor tak for. Foreningen solgte kaffe,
kage, pølser, øl og vand, mens børnene kunne
bage snobrød.
3. Det planlagte julemarked søndag den 25.
november 2007 blev desværre aflyst på grund af
manglende tilmelding. Det overraskede os meget,
da julemarkedet i 2006 blev rigtig godt besøgt. Vi
har valgt ikke at planlægge et nyt Julemarked i
2008.
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Vi har fået opsat en mindesten af det gamle mejeri.
Stenen er placeret ved gavlenden af de nye boliger,
placeret på den gamle mejerigrund. Stenen er lavet
af stenhugger Jørgen Martin, Vejrup.
Julebelysningen bliver i 2008 igen udvidet i form
af en flere juletræeskæder på det store træ ved
Kirkegade. Julestjernerne får nyt gran og nye lysdioder. Hver stjerne får nu 100 lysdioder mod tidligere 20. Vi har fået assistance af Erik Stenager i
forbindelse med udskiftning af lysdioderne.
Fartdæmpningen i form at træer i Storegade er nu
færdiggjort for så vidt angår 1. etape.
Borgerforeningen mener klart at Storegade er blevet mere trafiksikker og bestemt også pænere.
Borgerforeningen skulle i 2008 have deltaget med
en stand på Foråsmessen i Vejrup. Desværre blev
messen aflyst på grund af manglende tilmelding.
Fortsætter på side 23

www.vejrup.dk
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

,-

5 oste fra

Endrup Slankeost
20+
Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0 % fedt

Skærk Jyde
45+
Ekstra lagret i
30 uger
26,0 % fedt

Gammel Endup
45+
Ekstra lagret i
52 uger
26,0 % fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 27 mælkeproducenter, der er
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
“Jord Til Bord” på: www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 14 11
B u t i k F redag 9,0 0 - 1 7 ,0 0
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Vejrup Endrup Nyt
Borgerforeningen afholder 2 årlige møder med
Vejrup Lokalråd.
Borgerforeningen markedsfører i lighed med tidligere år Vejrup på internettet. På www.vejrup.dk er
der oplysninger om blandt andet foreningslivet,
skole, institutioner, ungdomsforhold, erhvervsmuligheder, indkøbsmuligheder med links til egne
hjemmesider, hvis dette ønskes. Det er også
mulighed for at få et banner på hjemmesiden mod
et beskedent beløb. Aktivitetskalenderen på
www.vejrup.dk bliver flittigt brugt af diverse foreninger.
Borgerforeningen har et ønske om at få www.vejgjort mere brugervenlig for de enkelte foreninger, og dermed også bedre for borgerne. Vi er
derfor i gang med at få etableret et udvalg under
Borgerforeningen, som alene skal tage sig af dette
rup.dk

område. Peder Hjort har udarbejdet et forslag.
Borgerforeningen samt Peder vil i den kommende
tid tage kontakt til de enkelte foreninger i Vejrup,
for en demo af forslaget.
Hvilke personer udvalget skal bestå af, er endnu
ikke helt fastlagt.
Kontingentindbetalingerne omhandler 179 husstande i år. Sidste år var der 178 husstande. Der er
udsendt 500 girokort.
Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til
bestyrelsen, da alle i årets løb har ydet en stor indsats ved de forskellige arrangementer og møder.
Med ønske om at vi i bestyrelsen også fremover
kan finde nogle personer som er villigt til at yde
en indsats.
Jan Jensen

Endrup Borgerforening
Generalforsamling, beretning fra Torsdag den 20.
november 2008
Endrup Borgerforening kan her ved slutningen af
året, se til bage på nogle gode arrangementer, som
der har været en god tilslutning til.
Ved generalforsamlingen sidste år blev der genvalg
på 2 poster, og ved det. Konstituerende bestyrelsesmøde blev der også genvalg på alle pladser.
Ved sidste års generalforsamling blev der talt en del
om julebelysningen, og vi fandt udad at bevare den
julebelysning vi har, og renovere det efter behov.
Der var gået 10 røde hjerter i stykker, så det blev
besluttet at købe 10 nye hjerter, som Hans Peder
sørgede for, og vi ansøgte Esbjerg Kommune om
penge til denne udgift, og Kommunen sagde ja til
det.
I februar fik vi brev fra Esbjerg Kommune, teknik
og miljø, at byens legeplads var udpeget til lokallegeplads, og det betyder at den ligger på Kommunal
grund, men vedligeholdes af den lokale Borge eller
grundejerforening. For at legepladsen kan være
lokallegeplads skal Endrup Borgerforening underskrive en leje aftale med Esbjerg Kommune, og det

koster foreningen et symbolsk beløb på kr. 1,
Men ikke nok med det vi er også underlagt
Kommunens regler med Kommunal opsyn af legepladser og godkendte legeredskaber. Og i den forbindelse var der udarbejdet en Rapport, og der i
stod, at vi skulle sørge for fald under lag under legeredskaber, og nogle af redskaberne skulle renoveres
og de and befalede at fjerne den store gynge og
svævebanen, de skrev at hvis Borgerforeningen
ikke ønskede at indgå leje aftalen så blev legepladsen nedlagt.
Derfor har bestyrelsen været i gang med at forbedrer legepladsen for at opfylde de ny krav, gyngen,
svævebanen, og rutsjebanen, er blevet fjernet vi fik
gravet jord væk under
legetårnet. og den lille gynge og der efter ud lagt
sand som fald underlag,
Der er også blevet købt 2 små mål til legepladsen.
men i skrivende stund er vi ikke færdige, vi mangler nogle flere legeredskaber , og vi har besluttet at
søge fonde som Esben vil lave et op læg til, for at
kunde købe et legeredskab, en kombineret rutsjebane fra firmaet, LEDON- til en pris af ca. 55.000 kr.
og vi har tænkt at købe et 800m/m rør til at ligge på

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Endrup Nyt
jorden, og vi mangler at forbedre nogle af de eksisterende legeredskaber.
Så blev der afholdt Forårsfest lørdag den 31. Maj
fra kl 18.00, vi må sige det gik rigtig godt med en
ca. 75 frem mødte der hade medbragt deres egne
pølser og div. Til den varme gril. Tina hade igen
arrangeret støvle kast, (og drengene vandt igen). Og
der var forskellige lege med børnene og gratis is.
Borgerforeningen ansøgte i år i 4% fonden og fik
bevilliget helle 3000.00 kr. så det var meget flot. Til
forbedring af legeplads.
Den 23. juni holdte vi, Sct. Hans fest, det blev en
kold og lidt blæsende aften men tørt, i år havde vi
inviteret Anders Kronborg som sider i Esbjerg
byråd. Der var flere der syndes det var en god tale,

og protros af kulden var der mødt en ca. 120 tilhører op.
Så har vi ansøgt Esbjerg Kommune om at få skilte
op ude ved Hoved vejen som hen visser til købmanden, vi har i skrevne stund ikke hørt fra kommunen.
Den 23. oktober var vi til møde med de andre foreninger som Lokalrådet havde arrangerede. Mødet
gik ud på at få en snak, hvad vi kan, og vil gøre for
Endrup by, så både land og by får gavn af det. Det
blev en god aften og konklusionen af debatten blev
at 1. Prioritet er Kroen/ Møllehus 2. Prioritet er
Cykelstier.
Mvh. Endrup Borgerforening

HER KAN
DIN
FARVEANNONCE
STÅ

Vejrup
Caravan
Transport
Køkkenet er åbent fra
kl. 11.00 til kl. 20.30
torsdag- fredag lørdag og søndag
eller efter aftale

Tlf.75 17 30 37

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

Velkommen til Møllekroen i Endrup

7519 1500
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Bramming

Selvstændige og statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Jesper Gilbjerg
Madsen

Thomas Brink
Johansen

Går du i
salgstanker?

Peter Lyngesen

www.edc.dk
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Storegade 32
6740 Bramming

www.vejrup.dk

75 17 46 77

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
FEBRUAR 2009
Torsdag.

D. 19.02

Vejrup Senior Club Lone Kjeldsen fra Bio Teknik,
det handler om ”dyner” kl. 14.00 i Fritidscenteret

Fredag.

D. 20.02

Rulledisco I Hallen for alle Børn kl. 19.30

Søndag.

D. 22.02

Fastelavnsfest for børn - kl. 14.00 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 26.02

Endrup/V.Nykirke Lokalhistorisk Arkiv. kl. 19.30
Ordinær generalforsamling "SamlingsStedet" Endrup Møllekro

MARTS 2009

MARTS
Søndag.

D. 01.03

Håndbold Damer serie 2 - kl. 13.00 i Fritidscenteret

Søndag.

D. 01.03

Håndbold Damer serie 3 - kl. 14.15 i Fritidscenteret

Mandag.

D. 02.03

V. Husholdningsforening afholder Generalforsamling kl.19.30 Hallen

Mandag.

D. 02.03

Vejrup Antenneforening afholder Generalfor. kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag.

D. 05.03

Endrup IF Generalforsamling Endrup Møllekro kl. 19.00

Fredag.

D. 06.03

Rulledisco I Hallen for alle Børn kl. 19.30

Søndag.

D. 08.03

Håndbold Damer serie 2 - kl. 13.00 i Fritidscenteret

Søndag.

D. 08.03

Håndbold Damer serie 3 - kl. 14.15 i Fritidscenteret

Tirsdag.

D. 09.03

Mountainbaike VIF - tilmelding til Lørdag den 21. marts

Torsdag.

D. 12.03

Vejrup Senior Club Jens Pflugmachen en fortæller om navne på
Europa landeveje kl. 14.00 i Fritidscenteret

Tirsdag.

D. 10.03

Vejrup IF afholder Generalforsamling - kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag.

D. 14.03

Vejrup IF afholder Gymnastikopvisning kl. 14.00 i Fritidscenteret

Mandag.

D. 16.03

Årsmøde i Vejrup Lokalråd kl. 19.00 i Fritidscenter

Lørdag.

D. 21.03

FASTELAVNSFEST for VOKSNE afh. af VIF 18.30 - 01.30 i Fritidscenteret

Søndag.

D. 22.03

Håndbold Damer serie 3 - kl. 13.00 i Fritidscenteret

Fredag.

D. 27.03

Vejrup IF afholder Børneafslutning kl. 18.30 i Fritidscenteret

Søndag.

D. 29.03

Håndbold Damer serie 2 - kl. 13.00 i Fritidscenteret

APRIL 2009
Torsdag.

D. 01.04

Vejrup IF Krolf starter ved vejrup / Endrup Fritidscinter kl. 14.00

Torsdag.

D. 23.04

Vejrup Senior Club Tur til UCVest kl. 14.00

BANKO & PRÆMIEWHIST
Hver ONSDAG i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00
www.endrup-byen.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bakkely
Vejrup
Bennecke Byg
Endrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf.
Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Dyrlægerne Univet
Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup ByggemontageEndrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Gørding Serviceudlejning Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. Holsted
Holsted VVS
Holsted
Hårbiksen,
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård
Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Knudsens gardiner
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
7519 1019
7519 8122
7519 1004
7510 1601
7519 0005
2255 4110
7517 0018
4031 1222
7517 2296
7517 8953
4512 1410
7517 8999
7517 3037
7020 2141
7519 0353
7517 4677
7510 3582
7519 1790
2815 0517
7519 1500
7517 8090
7517 2770
7517 8131
7517 7070
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 8448
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7519 0123

Firmanavn
P.J.Minitransport
Per Hansen
Pigerne tøj & sko
Revisionskontoret
Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Susannes Køreskole
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet

By
Bramming
Vejrup
Agerbæk
Bramming
Bramming
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Bramming
Gørding
Gørding

Telefon
2227 6740
7519 0238
7519 6160
7510 1100
7517 3188
7519 1161
7517 8070
7519 0032
7517 4717
7510 2220
7510 2022
7519 0191
7517 0444
7510 1881
7517 4477
2618 0840
7437 1860

Bramming 7517 4396

Firmanavn
By
Terapicenteret
Vejrup
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
Vagn Jensen
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Caravan
Vejrup
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Telefon
2574 1183
7517 3248
7517 8222
7517 8223
7519 0054
2175 0830
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0238
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 1509
7519 0381

