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Badmintondrenge hentede medaljer hjem ved landsmesterskaberne
Martin Vedsted, Uffe Vedsted og Jonas T. Petersen
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Nye træer i Storegade
Borgerforeningen blev som bekendt kontaktet af Bramming kommune ang. fældning af de gamle, syge træer i
Storegade, i den forbindelse blev vi spurgt, om der skulle
plantes nogle nye træer og i så fald, placering og sort.

De nye træer, bliver ikke så store som de gamle, hvilket er
et meget vigtigt element fra de 2 bestyrelsers side.

Borgerforening Pia Gjerlevsen.

Bestyrelsen tog kontakt til lokalrådet og de 2 bestyrelser
var enige, vi skulle have nogle nye træer.
Dette vil efter vores mening være med til at dæmpe farten,
gennem byen og ligeledes være byforskønnende.
Herefter kom kommunens folk og satte pullerter op, efter
ders regulativer med hensyn til trafik sikkerheden. Borgerne havde herefter 3 måneder, til at komme med indsigelser. Der kom enkelte henvendelser og disse, blev der
taget hensyn til. Der bliver i alt tre rettelser, som alle sker
på foranledning af borgerne.

TV Syd i Vejrup
Det var Stationsvej, der gav anledning til besøget af TV Syd. 14 storparceller samt stort fællesareal med stald, fold og
ridebane skal opføres på det ledige areal ved siden af den gamle stationsbygning.
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NYT FRA VEJRUP SKOLE
Hvad der mon sker på Vejrup Skole???
Efter land tids venten og spekulationer om det
nu ville blive til noget, var alle aftalerne endelig
på plads midt i januar 2007. Håndværkerne var
klar til at begynde med renoveringen af Vejrup
Skole, så vi også fremover har en skole, der
lever op til nutidens krav til undervisningsfaciliteter.
Fra parkeringspladsen laves et nyt handicapvenligt indgangsparti, der fører ned i kælderen.
På denne måde sikrer vi os bl.a., at skolegården fremover er fri for trafik i forbindelse med
varelevering i skoletiden.
I den tidligere gymnastiksal bygges der et dejligt
skolebibliotek i to plan. Der etableres desuden
lærerforberedelse, kontor til serviceleder, grupperum, depoter og to toiletter, heraf et handicapvenligt.
Derudover bliver der lavet en elevator mellem
kælderen og 1. sal, så skolen også bliver tilgængelig for gangbesværede.

Denne renovering har betydet, at al skolens
idrætsundervisning fremover finder sted i Vejrup/ Endrup Fritidscenter, ligesom arrangementer, hvor vi er mange samlet, også afvikles i hallen. Vi har allerede med stor succes haft skolefest og to skolekoncerter der.
Da børnehaven Snurretoppen manglede jord til
legeplads, har skolen afgivet det grønne område
op mod børnehaven. I stedet har vi i samarbejde med SFO fået lavet et nyt legeområde ud
mod sportspladsen, og vi glæder os til at der
også etableres legeplads ved hallen, så alle
børn på Vejrup Skole har mulighed for at komme
ud og få frisk luft og motion i frikvartererne.
Vi glæder os til at vise hele sognet vores ”nye
skole” til et åbent hus arrangement, når renoveringen er færdig.
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Hallo! Krocketspiller!!!
Så bliver der spillet Krocket
Tirsdag og Fredag kl. 13.30
Kom og vær med – alle er velkomne.
Hilsen Åse og Else-Marie

Loppesalg Frydensvang
Søndag d. 13/5 fra kl. 10.00 til kl. 16.00
holdes der loppesalg på Frydensvang.
Alle kan være med. Så har du nogle ting liggende som du alligevel ikke
bruger mere, eller er du speciel god til at lave noget i blomster eller
noget helt tredje så meld dig til senest d. 3-5- 07 på 75190917 21749972
Du skal selv tage borde mm. med. Vi vil have en bod med kaffe, kage
mm. som kan købes til fornuftige priser.
På dagen vil der være forskellige indslag som opvisning med heste.
Derudover vil der være mulighed for ponyridning.
Kig forbi til en hyggelig dag
MVH
Bestyrelsen
på Frydensvang
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Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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Nyt fra Badminton
Nu da badmintonsæsonen er ved at være forbi,
kan vi se tilbage på, en sæson med succes.
Vi har fået en puljevinder i U11D, og vi har haft
2 spillere med til landsmesterskabet.
Uffe Vedsted spillede sig i semifinalen i single i
C rækken, men tabte til den senere Landsmester. Uffe Vedsted vandt Guld ved landsdelsmesterskabet (Amtsmester) for U 11 C, det blev
afholdt i Gørding Idrætscenter.
Ved landsmesterskabet spillede Jonas T. Petersen sig i semifinalen i double, med Jacob Trier
fra Vejen de vandt en bronze medalje. (Jonas
det var godt gået)

Til alle spillere vil vi gerne takke jer for fint
fremmøde, til træning og kampe, og for jeres
altid gode humør. Vi håber at se jer igen til
næste sæson.
Også en tak til Jonas Hjort og Nicolai Møller for
et godt samarbejde.
Sportslige hilsner
Preben og Marianne

Martin Vedsted fik sølvmedalje i single og bronze i double i C-rækken ved landsmesterskabet
i Fredericia d. 31/3 og 1/4 2007.

U11 Badmintonspillere

U9 badmintonspiller

Bagerst fra v. træner Preben Lind, hjælpetræner Nikolai Møller, træner
Marianne Jensen
Fra v. Astrid Fogh, Emil Sørensen, Nicklas Jensen, William Sørensen,
Rasmus Jensen, Maiken Madsen. Forrest fra v Steffen Bertelsen,
Uffe Vedsted, Marco Jensen, Camilla Nielsen, Josephine Jensen,
Signe Jermiin, Jonas Petersen.
Hjælpetræner Jonas Hjort mangler på billedet.

Træner Preben Lind. Hjælpetræner Morten Jensen
Midt fra v. Mads Andersen, Jannie Nielsen, Anders Fogh
Forrest fra v. Anders Petersen, Jeppe Nielsen.
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Nyt fra Badminton
Puljevinder U11D
Trænere: Preben Lind, Marianne Jensen
Bagerst fra v Emil Sørensen, Maiken Madsen,
Rasmus Jensen
Steffen Bertelsen, Signe Jermiin,
Josephine Jensen, Camilla Nielsen

VIF Gymnastik - Spring
Springholdet prøve kræfter med endnu en sommer sæson
– det starter den 12. april fra kl.18.00 til kl. 20.00.
Trænerne glæder sig rigtig meget til at se netop dig
Mød op – spring og hold jer i form
10 gange spring lige ind til uge 25 ! pris 150 Kr.
VIF Gymnastik
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SØNDERGAARD BILER
V/ Jens og Dan Søndergaard
Storegade 61, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0249 - Mobil 2247 2228

KØB • SALG • REPARATION

Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området
Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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Ingen udbetaling i år fra 4% fonden
4% fonden
Er en fond der udlodder 4% af Bankooverskuddet det foregående år, så når man vælger ikke
at udbetale 4% af fonden, er årsagen den,
at beløbet ikke har været særlig stort, beløbet vil blive overført til næste år.
Fonden kan søges af alle foreninger, der har tilknytning til Vejrup og Endrup
Med venlig hilsen
Ketty
FONDEN

VIF Fodbold Serie 6
Så triller fodbolden igen, også for serie 6. Vi har forsøgt at få flere unge
spillere i gang og det ser ud til at lykkedes.
Men der er altid plads til lige netop dig som hænger lidt – det er sjovt og
så er himlen næsten altid blå. Vi har spillet 4 træningskampe, tabt 2, spillet 1 uafgjort og vundet den sidste.
Turneringen starter med kamp i Grimstrup 2. påskedag kl. 16.00 så vi
håber på en god start.

Vi træner selvfølgelig tirsdag og torsdag 19.00
og vi har præsteret at være mange så kom bare.
Serie 6 fodbold Peder, Peter og Charles

Vejrup Husholdningsforening
Cykeltur
Torsdag den 7. juni kl. 19.00
fra Parkeringspladsen ved Kroen.
Vi cykler ud til Inge og Otto Pedersen, Grisbækvej 1, og ser, hvordan en minkfarm ser ud
og hvordan den drives.
Derefter er der kaffe i det fri.
Pris incl. kaffe 20- kr.
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Registreret Revisor

HOLSTED VVS v/Jens Brodersen,
Vestermarken 2 • 6670 Holsted

Tlf. 75 39 38 00

Rådgivning,
bogføring,
revision
kontor- &
erhvervsservice

Stationsvej 9, Vejrup,
6740 Bramming
Tel.: 75 19 00 50 Fax: 75 19 07 50
ingrid.e@mail.tele.dk

www.endrup-andelsmejeri.dk
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VIF Gymnastikopvisning
FANE HILS – FANE VED FOD
Sådan begynder årets gymnastikopvisning, - formanden byder alle sammen rigtig hjertelig velkommen
VELKOMMEN til alle aktive gymnaster, og velkommen til alle træner og hjælpe træner. Vi glæder
os til at se hvad i har lært i vinterens løb.
Vi byder også velkommen til Juniortræningshold Bramming og StarKitz
Der har i år været tilmeldt følgende hold
Puslinge – Piger og Rytme Piger – Spring et hold Friske Damer og Motionsmænd der dog
ikke var med til opvisningen i år. Og det var sandelig heller ikke manglende kreativitet blandt de
få hold der viste hvad de havde lært. Det var lige fra de yngste i spring, til de lidt ældre unge
kvinde der viste deres færdigheder. Det store fremmødte publikum (180 betalende) samt alle de
unge under konfirmation alderen der var mødte op til at se hvad kammeraterne havde lært – de
fik en på opleveren. Dejlig musik og glade mennesker
– jo, foråret er på vej !
Gymnastik udvalget Helle Burkal.
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

Laust Lauridsen
Præstbrovej 35 • Hjortkær
6818 Årre • Mobil 4019 1157

OLIEFYRSMONTØREN
V/HENNING NIELSEN
TLF. 75 19 84 93
AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5
ALLE DAGE TIL KL. 22.00

Kirkebladet

Nr. 2 2007

GIV OS I DAG VORT DAGLIGE BRØD
Det er en bøn, de fleste godt kan
bede med på. Selv om man vel tænker på, at man egentlig selv må spytte i næverne og tage fat og tjene til
det daglige brød eller hvis det ikke
lykkes, gå til socialvæsenet, der må
sørge for det daglige brød.
Det hjælper ikke bare at bede.
Det er heller ikke meningen, at bønnen skulle være en opfordring til at
vente på, at de stegte duer flyver ind
i munden, tværtimod.
Når man har bedt, så kalder arbejdet
med at få brød på bordet, men det
behøver ikke være under bekymringer og med tungen ud af halsen. Det
grundlæggende og basale er nemlig
overladt til Gud.
Får man det daglige brød, så er det
godt og går det så galt, at man går fallit, så er der også råd i den situation,
det er ikke verdens undergang, for
Gud har fat i den lange ende og alt
brød, alt liv kommer fra ham. Det er
vigtigt, at vi erkender, at det kommer
dybest set fra ham, for det er forudsætningen for at vi kan leve uden
bekymringer.
I Danmark har de fleste nok af brød.
Her går bekymringerne snarere på, at
vi har for meget. Vi spiser for meget
brød og vi bliver for tykke og dør før
tiden. Men bønnen om dagligt brød
er vel også en bøn om brødet, så det
passer til vore behov. Det er det passende brød, så vi ikke går til, men får
et godt liv.
Og Gud kerer sig om os, ønsker os et
godt liv. Det er ikke blot det åndelige
liv, men også det almindelige sunde
liv, som ligger Gud på sinde. Hvori-

mod Djævlen helst vil se os gå til i
sult eller bekymringer over for meget
fedt..
Selv om vi har nok af brød i Danmark, så er det ikke sikkert, det er
sundt nok. Forleden blev stråforkortet brød frikendt nok en gang, men
alligevel. Hvorfor er danske mænds
sædkvalitet den dårligste i verden?
Hænger det måske sammen med
kosten eller er det phthalaterne,
blødgørere til plast og mørtel, der er
de skyldige faktorer sammen med
andre kunstige stoffer?
Til bønnen om dagligt brød hører
også, at det er sundt.
Martin Luther nævner en hel række
ting, som kommer ind under dagligt
brød: 21 ting for at være helt præcis:
"Mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem,
jord, kvæg, penge, ejendom, god
ægtefælle, gode børn, gode medhjælpere, retskafne og pålidelige overordnede, godt styre, godt vejr, fred,
sundhed, ordentlig og værdig levevis, gode venner, trofaste naboer."
Alt sammen noget, som hører ind
under dagligt brød.
Det er er jo ikke meget ved at spise
det daglige brød, hvis der er skænderier i huset. Det smager slet ikke. Og
i Irak, hvis der ikke er fred i landet,
så fungerer tingene ikke, handelslivet
går i stå og det er svært at få bare det
daglige brød.
I Danmark må vi være glade for at
bo, her er ikke så meget korruption,
som er et stort problem i jagten på det
daglige brød i mange andre lande.
Til gengæld har vi det ikke så godt i
familierne, de fleste lever efterhånd-

Kirkelige handlinger
1/2 2007-10/4 2007

Dåb:
Vejrup Kirke:
Sandra Hjort Sørensen
(Lise Marie Hjort og
Sonny Laurits Sørensen)
Sofie Wenzel Utoft Nielsen
(Annie Wenzel Poulsen og
Lars Utoft Nielsen)
Julia Toft Sillasen
(Sandie Fritze Sillasen og Allan Toft)
Nicklas Haubuff Clausen
(Carina Haubuff Nielsen og
Anders Clausen
Christian Kunø Hjerrild
(Maria Kunø Henriksen og
Niels Hjerrild)
Marcus Venø Sveinbjörnsson
(Jannie Venø Madsen og
Sveinbjörn Grettisson)
Mia Borg Christensen
(Betina Christensen og
Rasmus Boye Borg)
FREMSTILLING:
Maiken Lønne Nielsen
(Jannie Lønne og Glenn Nielsen)
Mark Lønne Nielsen
(Jannie Lønne og Glenn Nielsen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Anna Kirstine Jensen, født Madsen
Lars Christiansen
(Grimstrup kirkegård)
Finn Jensen

en alene. Den gode ægtefælle er
langtfra en selvfølge. Her er grund til
at bede om det daglige brød.
Luther siger om bønnen: "Gud giver
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også uden vor bøn dagligt brød til
alle onde mennesker, men vi beder
om i denne bøn om, at han vil lade os
forstå, hvad det daglige brød er, og
tage imod det og takke ham for det."
Det vigtige er altså, at vi erkender, at
alt er fra Gud og uden Gud er der
intet. Og dernæst at vi siger tak for
det.. Ikke for Guds skyld, men for vor
egen. Det er sundt for vor mentale tilstand at sige tak.
Asger Ehmsen

Salmesangsaften i Samlingsstedet Endrup Møllekro.
Torsdag den 19. marts kl. 19.30
er der salme- og sangstafet i Endrup
Møllekro.
3 forskellige er blevet anmodet om at
vælge en salme og begrunde valget
og tillige hver finde en anden person,
som også har valgt en yndlingssalme
eller sang med begrundelse.
Sam Højst Petersen, Per Møller og
Ingrid Sand Simonsen vil medvirke.

Sogneudflugt
Sogneudflugten er planlagt til torsdag
den 16. august. Nærmere program
senere.

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 25. Januar 2007, kl.
9.30
Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet,
som har givet os påbud om at sørge
for, at ringningen foregår ergonomisk
rigtigt.

Så kan vi enten anskaffe automatisk
ringeanlæg eller sende de to ringere
på kursus i bedre arbejdsstillinger. Vi
prøver det sidste og anker dermed
arbejdstilsynets påbud og håber på et
års udsættelse.
Man var heller ikke tilfreds med gravernes løft af kister. Der kunne man
enten købe en vogn til transport af
kisten eller overlade al kistehåndtering til bedemand og pårørende. Evt.
udgifter dertil bæres af kirken og bedemanden. Vi valgte det sidste.
Vi fik udleveret årets regnskab. Det
ser pænt ud og revisionen har ingen
bemærkninger dertil.
Vi kan overføre en sum, således at vi
nu kan komme i gang med ombygningen af toiletforholdene og få lagt
nyt tag på kapellet. Klippemaskine
kan købes, medens havetraktoren må
vente lidt endnu, vi håber den holder
til det.
Teleslynge til sognegården skulle der
også blive råd til, vi indhenter nyt tilbud.
Det går fint med dåbspakkerne, så der
bestilles 10 nye.
Ang. sogneudflugten så blev vi enige
om at hæve deltagerbetalingen fra 80
til 100 kr.
Så blev der lige et kvarter til at diskutere kirkerummets anvendelse.
Næste møde torsdag den 21. marts.
Budgetmøde sammen med Vester
Nykirke menighedsråd.
Laurids Kristensen

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.endrup-by.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1, tlf. 75191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530
Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Lykke Meden, Engdraget 43, tlf. 75190210
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 25302914
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Juniorledere og Spejderledere:
Niels Jespersen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75190459
Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10,
tlf. 75190113
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10,
tlf. 75190430
Asger Ravn, Boldingvej 18, Glejbjergvej
tlf. 75 198409
Seniorledere
Birgitte Appel, Åglimt 9C, Skjern,
tlf. 40531413
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 25302914
Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.): Mandag kl.
18.30-20.30

Julekoncert med Øse Sangkor
Her er billedet med Øse Sangkor med dirigent Flemming Skov fra Agerbæk,
som vi fik glæde af at høre til julekoncerten.

Seniorer (8.kl. og opad) første fredag i hver
måned 18.30-20.0
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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Fra menighedsrådsmødet den
21.3. 2007. kl. 19
Fælles regnskabs- og budgetmøde
med Vester Nykirke.
Forsikringer på kirke og præstegård
undersøges nærmere.
En konsulent kontaktes m.h.t. hvilken
type teleslynge, vi skal have til konfirmandstuen.
Ejvind Andersen indtræder i præstegårdsudvalget i stedet for Bernhardt
Nissen.
Personaleudflugt den 3. juni. Sogneudflugt den 16. august.
Næste menighedsrådsmøde den 9.
maj kl. 9.00
Laurids Kristensen
Kommende menighedsrådsmøde i
Vester Nykirke: Den 25. april kl.
19.30 i præstegården.
Menighedsrådsmøder er offentlige.

GUDSTJENESTER

Koncert med Egmose
Det blev en dejlig aften. Egmose og
Smith-Olsen gav, hvad de havde i sig,
og de gamle salmer, som de tog frem
og jazzificerede fik nyt liv, ikke
mindst "Op dog, Zion! ser du ej sejrens palmestrø´de vej". Selv den gamle døbefont faldt ind i rytmen, tror jeg
nok.

Fra 8. årh. at præsten bestænker
menigheden. Hensigten er at minde
om dåben og om renselse ved at
bekende sine synder.
Nu er stenen placeret i diget nær ved
kapellet og billedet er taget oppe fra
diget.

Vievandsstenen
Under opsætning af diget i Vejrup
fandt anlægsgartneren en sten med en
skålformet hulning, ca. 7 cm dyb.
Måske har den først været brugt som
kværnsten, men er derefter anvendt
ved indgangen til kirken som vievandssten før reformationen i 1536. I
den katolske kirke bruger man den
dag i dag vievandskar. Præsten bestænker menigheden med en vievandskost ved højmessens begyndelse. Fra
det 2. årh. er bevidnet brug af helligt
vand, som man dyppede fingrene i,
før man slog korsets tegn.
Vejrup

22. apr. 2.søn.e.påske
09.00
29. apr. (3.søn.e.påske)
ingen
(konfirmation i V. Nykirke)
04. maj (Bededag)
10.30
06. maj (4.søn.påske)
10.00
(konfirmation i Vejrup)
13. maj (5.søn.e.påske)
ingen
17. maj (Kristi Himmelfartsdag) 10.30
20. maj (6.søn.e.påske)
09.00
27. maj (pinsedag)
10.30
28. maj (2.pinsedag)
09.00
03. juni (trinitatissøndag)
10.30
10. juni (1.søn.e.trin.)
09.00
17. juni (2.søn.e.trin.)
10.00
(kirkekaffe)
24. juni (3.søn.e.trin.)
09.00 PT
01. juli (4.søn.e.trin.)
14.00
(I Vejrup gudstj. i Vøgaslund)
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr

Konfirmationsdatoer:
3.søndag efter påske i Nykirke
og 4. søn. e. påske i Vejrup.
Vejrup Vester Nykirke
2008 20. april 13. april
2009 10.maj 03. maj
2010 02. maj 25. april
2011 15. maj 22. maj

Vester Nykirke

10.30
10.00
09.00
ingen
10.30
09.00
10.30
09.00
ingen
09.00
10.30
ingen
ingen
10.00

Statistik for 2006:
Vejrup V. Nykirke
Fødte
16
6
Døbte
13
11
Viede
4
3
Konfirmerede 18
7
Døde
11
6
Begravede
10
5

Møder
Indremission
Onsdag den 10. maj
Kredsmøde i
Vejrup missionshus
Onsdag den 16. maj
Samtalemøde
Romerbrevet 15
Onsdag den 13. maj
Samtalemøde
Romerbrevet kap. 16
Onsdag den 5. juni
Grundlovsmøde,
Sydvestjyllands Efterskole
Møderne begynder 19.30 og holdes i
missionshuset Bethel, Storegade.
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Dåbspligt?
For tiden pågår en debat om dåbspligt.
I forbindelse med revision af anordning om dåb fra 1828, hvor forældre
havde pligt til at lade deres børn døbe,
hedder det nu, at det er præsters pligt
at døbe.
Intentionen med denne formulering er
at hindre vilkårlighed og at præster
skulle forledes til at opstille hjemmelavede betingelser og ikke døbe
under alle omstændigheder. Dåben er
en fri gave og børnene må komme til
Jesus uden videre uden betingelser
knyttet til.
Det bredt nedsatte udvalg, som skulle
komme med forslag til den nye anordning formulerede det mere forsigtigt
og talte om, at dåben er præstens
ansvar og det påhviler præsten, men
kirkeministeriet foreslog for klarheds
skyld formuleringen: Det er bopælspræstens pligt at døbe.
Punktum.
Dermed har præsten ingen frihed
mere, han er reduceret til automatpilot. Hvorfor så den lange uddannelse,
kan man spørge.
Folkekirken bliver med denne anordning reduceret til en religionsanstalt
på linje med DSB, der skal levere en

service og dåben bliver gjort til en rettighed på linje med rejsegaranti. Syndernes forladelse og Helligånden
reduceres til ting, man kan erhverve
formedelst en ydelse, nemlig kirkeskatten.
Det må være muligt for en præst i det
mindste at udsætte dåben og ikke
være tvunget til at døbe under alle
omstændigheder og ikke at skulle stå
med hatten i hånden og bede biskoppen om dispensation.
Nu er det da en kær pligt at døbe. Det
er det allerbedste ved at være præst
overhovedet. Her kommer virkelig til
orde, at tro og frelse er en fri gave.
Men man kan jo forestille sig at komme ud for et voksent menneske, der
vil døbes, men ikke har forstået
dåben, men tværtimod helt misforstået den således, at kristendom f. eks
skulle være en præstation. Eller at
man stadigvæk er hindu eller muslim,
selv om man er døbt. Så må præsten
uden at risikere at blive fyret have lov
til at udsætte
dåben. Alt andet vil være uansvarligt.
Også i Ny Testamente er der et
eksempel på at dåben blev udsat. Eller
rettere: manden Simon Mager var
egentlig døbt i forvejen (Apostlenes

Gerninger kap. 8), men han havde
ikke fået Helligåndens gave. På den
tid hørte den ikke med til den type
dåb, som Filip foretog. Simon Mager
kom da med en pose penge til Peter
og ville gerne have del i dåb med Helligånden, så han bl.a. havde mulighed
for at kunne gøre mirakler ligesom
apostlene, men han blev afvist af
Peter, der temmelig bramfrit sagde, at
han ikke havde forstået en pind af det
hele, når han troede, at den kunne
erhverves for penge.
På samme måde kan man i dag komme ud for at der bliver argumenteret
med f. eks på Internettet, at når
præsten får sin løn, og man betaler
kirkeskat, så har han bare at døbe.
Og det er selvfølgelig i og for sig
sandt nok, men det skulle jo gerne
være en kristen dåb, der er tale om.
Det bliver det ikke, når personen har
samme opfattelse som Simon Troldmand.
Så bliver det blot en bekræftelse af
Gud som forretningsmand, ikke Gud
som kærlighed, som man må komme
til som børnene til en far.
A. Ehmsen

KONFIRMANDER 2007
Vester Nykirke, søndag den 29. april
kl. 10:
Katrine Bonde Bertelsen, Hovedvej A1 13, Endrup
Anette Nygaard Christensen, Hjortkærvej 14,Omme
Kirstine Bejder Kristensen, Hovedvej A1 20 Endrup
Signe Bloch Lydiksen, Digevej 11, Grimstrup
Mette Dalgas Pedersen, Hjortkærvej 16, Omme
Jacob Højberg Callesen, Grimstrupvej 5, Vong
Dennis Breinholm Laursen, Hovedvej A1 15, Endrup
Jonas Mathiesen, Grimstrupvej 7, Raunsø

Vi opfordrer alle til at hejse flaget
på disse datoer
for at fejre vore konfirmander!

Vejrup kirke, søndag den 6. maj kl. 10:
Pernille Hauborg Bertelsen, Kirkegade 6, Vejrup
Rikke Bolding, Lykkesgårdsvej 2, Lykkesgård
Christina Haar Callesen, Fasanvej 10, Vejrup
Line Ising Hansen, Thøgers Mark 4, Vejrup
Sjanne Henriksen, Kirkegade 8, Vejrup
Nadja Dahler Kyed, Boldingvej 3, Grisbæk
Melanie Mikkelsen, P. Schousvej 21, Bramming
Camilla Holm Stenager, Hegnet 5, Vejrup
Marlea Ærbo Sørensen, Øster Vejrupvej 15, Øster Vejrup
Kristian Schultz Ehmsen, Engdraget 5, Vejrup
Marc Jensen, Hegnet 11, Vejrup
Max Uldahl Pedersen, Storegade 42, Vejrup
Jakob Arngaard Sørensen, Bækmarkvej 8, Bækmark

KALENDER:
Torsdag d. 19. apr.: Salmestafet i Endrup Møllekro kl. 19.30
Søndag d. 01. jul.: Gudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00

Frugten af stilhed er BØN
Frugten af bøn er TRO
Frugten af tro er KÆRLIGHED
Frugten af kærlighed er TJENESTE
frugten af tjeneste er FRED
Mother Teresa fra Calcutta
1910-97

19

Den Selvejende Institution VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER

ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE
MANDAG DEN 30. APRIL 2007 KL. 1930 I Vejrup Endrup Fritidscenter
Dagsorden i henhold til centrets vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af sekretær og 2 stemmetællere.
Valg af ordstyrer.
Årsberetning.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse.
Valg af formand
Valg af bestyrelse - på valg er: Svend Madsen - Ketty Christoffersen - Preben Lind
Valg af suppleanter.
Valg af revisorer.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Husk at kun suppleant med fuldmagt har stemmeret!
Med venlig hilsen
VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER
Henning Frederiksen
formand
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BRAMMING KØRESKOLE
Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71
95
Biltlf. 40 15 16 80

V/ Kristian Nissen
Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

Præstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre
Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509
vagn@madsen.tdcadsl.dk

Bestil blomster hos
Blomst og Ide
75 17 00 18
Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning
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FORÅRSFEST I ENDRUP
Igen i år inviterer Endrup Borgerforening til
Forårsfest på legepladsen.
Grillen er varm den

19 maj kl. 1800

Så pak mad kurven med noget godt til grillen, lækkert tilbehør, tallerkner, bestik samt
Endrup humør.
Borgerforeningen sørger for at der kan
købes vin – øl – vand - kaffe
Da det er legepladsen vi mødes på, skal der
selvfølgelig også leges.
Vi håber på at alle i dagene op til sender
nogen mariehøns til vejrs og beder om godt
vejr.
Vi glæder os til at se gamle som nye
Endrup Borgerforening

Endrup IF havde Generalforsamling
Endrup IF havde generalforsamling den 1.marts
Hvor følgende var på valg.
1. Jan Jepsen - modtog ikke genvalg
2. Ketty Christoffersen - modtog ikke genvalg
3. Bill Schmidt - modtog ikke genvalg
Da vi i mange år har været 7 personer i bestyrelsen, blev det forslået at gå fra 7 til 5 personer. Endrup IF var da nød til at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling som blev
afholdt den 22-03-07 på Endrup Møllekro.

Søren Høj
Marie Jensen
Suppleanter er Jens Egon og Ole Christensen
Revisor
1. Connie Århus
2. Otto Christoffersen
3. Kurt Christensen revisorsuppleant
Der vil i år være flg. sportsgrene i Endrup
Badminton, Håndbold, Krocket.

De 5 personer som nu sidder i Endrup IF er
som flg.:
Frank Christensen
Mercedes C
Birgit Pedersen

Der vil desværre ikke være fodbold da der ikke
er spiller nok til at samle en serie 6 hold.
Med venlig hilsen

Jan Jepsen.
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Generalforsamling i VIF
Valg af ordstyrer: Carsten Møllgaard(CM)
Valg af referent: Lone Hjort(LH)
CM: takker for valget. Generalforsamlingen varslet til
tiden.
Formandens beretning:
Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode
indsats i 2006. Uden alle de frivillige kræfter kan
man ikke holde gang i så stor en forening, som VIF.
År 2006 har budt på både gamle og nye aktiviteter.
Det sidste arrangement vi har haft, var en vellykket
aften med Sepp Piontek, hvor der var ca. 130 personer, der havde lyst til at høre de spændende ting,
han havde på hjertet. Jeg tror, at vi alle sammen kom
hjem med noget, at tænke over. Tak til Skjern Bank
for sponsoratet.
Sidste år troede vi, at vi måtte stoppe med børneidræt(SFO) pga. den nye skolestruktur(helhedsskolen),
men jeg tror, at vi har det mindst 1år endnu. Det er
med glæde, at jeg i dag kan sige, at vi kunne
fortsætte med Børneidræt(SFO) i 2006 – her skal der
lyde en stor tak til Preben Lind og Søren Callesen
– de to yder en rigtig stor indsats for 27 af byens
børn.
Sidste år opstartede vi Ungdomsidræt fredag aften.
Det har vi fortsat med i år, hvor vi har haft arrangementer ca. hver anden fredag. De enkelte udvalg har
hver haft en aften, hvor der har været Fodbold,
Familiebadminton, Tryl med bolden, Gymnastik-airtrack og hver anden gang har der været Rulle disco.
Én aften med skydning deltog der 28 børn. Jeg vil i
den forbindelse ønske tillykke til skytterne med
deres fine klublokaler i kælderen, det er en besøg
værd. Disse fredags arrangementer har været en
succes med mange børn og unge – nogle gange op
til 60 børn, Det fortsætter i den kommende sæson.
Vi vil i VIF gøre en indsats for at der er tilbud for de
unge. Vi ser hellere, at de bruger deres tid på sport
og skydning end at kede sig, og måske blive fristede af andre mindre heldige fristelser.
Her kan jeg nævne, at én af de næste tiltag i VIF vil
være at få lavet en Rusmiddelpolitik i samarbejde
med SSP-konsulenten Kim Nordrup.
Vi er en forening, som ønsker tydeligt at signalere, at
det ikke er i orden at bruge rusmidler af nogen art. Vi
mener, at det er meget vigtigt at de unge mennesker
tydeligt kan mærke både de voksnes og foreningernes holdninger.
De enkelte udvalg i VIF har gjort et kæmpe stykke

Torsdag d. 13. marts 2007 kl. 19.30

arbejde i 2006 og i mange henseende har deres
arbejde båre frugt. Og der er både mht. resultater og
medlemsfremgang.
I år 2006-2007-2008 må alle udvalg give sig pga. at
al gymnastik skal foregår i hallen.
Vi skal regne med, at det kan blive svært at starte
noget nyt op, førend at vi har fået en Multi-sal i hallen. Men dette klarer alle udvalg flot og er velvillige til
at gå på kompromis.
Når vi ser tilbage, må vi konstatere en øgning af
unødvendige udgifter, og vi vil lave tiltag for at mindske disse fremover. Derfor har vi lavet et orienteringsbrev til de unge mennesker og deres forældre.
Hvor der beskrives at der ved tilmelding til holdspil,
er man forpligtet til deltagelse i kampe, da det koster
op til 800 kr. at flytte en kamp. At når man som forældre er sat på til at køre, må man selv finde en afløser(som skal være voksen) – det skal de unge trænere ikke bruge ressourcer på. Og at vi trækker på
forældres hjælp, når der er ungdomstrænere på holdene, da de ikke skal stå med eneansvaret for spillerne, hvis der skulle indtræffe vanskelige situationer.
Et yderligere tiltag skal laves for at aflaste vores kasserer, vi startede faktisk på det for et par år siden,
men det er nødvendigt at stramme op på det og gøre
opmærksom på vigtigheden af papirgangen i en forening.
Punkt 1: Medlemmer skal betale kontingenterne
kontant ved start på sæson og at pengene straks
skal afleveres til kassereren – pengene skal gøre
gavn på foreningens konto.
Punkt 2: Ved udbetaling af trænerlønninger skal kvitteringer straks afleveres til kassereren.
Punkt 3: Medlemslister skal afleveres ved sæsonens
start.
Vi har en efterlysning: En interesseret person, som vil
koordinere træner og lederuddannelse for de unge.
Da det er et meget vigtigt område at holde i gang.
De unge er jo vores efterfølgere og hjælpere i dagligdagen i VIF. Derudover mangler sponsorudvalget en
person.
Byfesten er atter i år ved at være på plads – Festudvalget er i fuld gang med at arrangere – der kan jeg
nævne at vi overvejer at ved ballet fredag aften, skal
de unge have armbånd på for udskænkning af spiritus.
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Én af de gode ting fra 2006 forsætter: Kirstine Sørensen(Seniorklubben), angående ”Idræt om dagen.”
Hun har sørget for at finde ledere – igen Preben Lind
og Søren Callesen. Kirstine har lavet en aftale med
Niels Ole angående kaffe og rundstykker. Der er ca.
28 deltagere.
Et andet ønske for år 2007 er at lave en klub, hvor
man som medlem kan benytte hallen i 2 timer om
året. Prisen forestiller vi os skal være 50 –75 kr. pr.
medlem. Dette kan fx anvendes til børnefødselsdag
og familiearrangementer.
Det er med glæde, at jeg kan se at lokalrådet starter
et løbehold op – det er dejligt at der bliver taget initiativer i vores lokale samfund. Tak for det.
Hvis der er nogen, der har en god ide, så kom frem
med den, så ser vi på om det er en ide, vi kan udvikle.
VIF og EIF har sammen besluttet, at overskuddet fra
banko de næste 3 år, går til hallens projekt.
Vi har brugt overskuddet fra OK benzin, som tilskud
til legepladsen, der skal etableres i forlængelse af
omklædningsrummet. Dette er i samarbejde med
lokalrådet og skolen. Vi har et ønske for vores Grønne område - oversigt fremvises senere under punktet evt.
Jeg har valgt at stille op til EIR (Esbjerg idræts råd)
for at for indsigt i, hvad der foregår mht. tilskuds reglerne osv. EIR er sammensat af 8 personer og der er
givet håndslag på at ingen skal forbigås.
Mht. lysanlægget så er det i dag kommunen der har
ansvaret og opsyn med det. Og vi vil gøre alt for at
det ikke bliver formandens ansvar fremover, som der
er planer om.
Det er utrolig vigtigt, at når man har lavet aftaler, så
skal de overholdes. En forening som vores, hvor vi
får over 300.000 kr. i tilskud, er det vigtigt at have en
god kasserer, for det kræver, at vi har styr på økonomien. Hun fremskaffer de tal, jeg skal bruge i alle
sammenhæng.
Vi har en sekretær, som laver alt papirarbejdet. Bla.
skriver hun min beretning, alt mht. ansøgninger til
kommunen og foreninger. Det er noget jeg ikke kan
– jeg kan få ideerne, så for mig er det vigtigt at Lone
laver det skriftlige for mig.
De skal begge have tak for deres arbejde.
Her til sidst vil jeg sige:

Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.
Tak til alle udvalg, og på gensyn i det nye år.
Tak til Banko, Præmiewest, Præmiespil og MK 79.
Tak til hallen for godt samarbejde og tak til SFO for
godt samarbejde.
Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden
dem havde vi ikke tøj på kroppen.
Tak til Niels Ole og Susanne for det daglige samarbejde.

Beretning fra udvalgene:
Fodbold v. Per Møller(PM)
Hej alle, på fodboldudvalgets vegne, vil jeg takke
trænere/ledere/sponsorer for deres store indsats i
klubben. Der skal igen i år også rettes en tak til
Susanne og Niels Ole plus personale for deres
hjælpsomhed. Så lykkes det endelig, med en fantastisk fighter vilje rykkede vi op i serie 2, takket være
en tålmodig Flemming Dreyer. Både 7 mandsholdet
og serie 6 klarede sig på det jævne.
I ungdomsafdelingen er det gået rimeligt, dog kunne
man godt forvente lidt flere gamle eller nuværende
trænere, da de unge kræver mere og mere på grund
af alle de forskellige tilbud der findes i dag.
Som noget nyt vil vi i år prøve at arrangere forskellige ture for børnene, det kunne være fisketure eller til
Esbjerg for at se en god fodboldkamp. D.27 Marts,
vil vi indbyde alle forældrene til en informati onsaften, i samarbejde med JBU´s konsulent Svend
Petersen, om at man for eksempel ikke ringer afbud
5 min. Før en kamp, så de også får lidt indblik i hvad
vi laver. I øjeblikket er træningen så småt gået i gang,
på senior siden Peder og Charles, samt Flemming
Dreyer som trænere, i ungdom starter vi d.13/3 så
bliver det spændende at se hvor mange der dukker
op.
På fodboldudvalgets vegne, Per Møller.
Håndbold v. Allan Thomsen(AT)
Det har været et stille år i Håndbold
Da der ved en rundspørge i holdene, ikke var interesse for sommerhåndbold blev det droppet.
Nu må vi se hvad der sker i år.
Resultatmæssigt har det også været et lidt blandet
år, fra en førsteplads til småpigerne, som dog spiller
med dispensation, og så stille og roligt ned gennem
rækkerne.
Vi forsøgte os med et opstartsarrangement lige efter
sommerferien. Der kom desværre kun 5 børn.
Så her i vinters har vi kun haft 4 hold, incl. Oldboys,
vi skal derfor gøre et eller andet, hvis håndbold fremover skal have en chance i Vejrup.
Håndbold har i år fået sponsoreret træningsdragter
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Kæmpe udvalg i hvidevarer også 2. sorterings- og demomodeller.
Ring inden kl. 12 og vi udfører service samme dag.
Vi har reservedele med i bilen og reparerer på stedet.
Husk stort udvalg i gaver til store og små.

Bygaden 25 • Endrup
Tlf. 7519 1240

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

V i h a r l i m o s i n e b ø ff e r m e d
tilbehør til en hyggelig aften
•
•
•
•

Frugt/grønt og kød • Brugskunst
Gavekurve
Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
Levering af frugt/grønt
til private og virksomheder

Åbningstider:
Man-, Ons-, To r s - o g F redag 13.00-17.30
L ø rd a g 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 - T i r s d a g L u k k e t
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til serie 1 Damer vi siger mange tak til Gunner Andreasen, Spis fisk og Elektriker løsningen Næsbjerg.
Og så til slut en stor tak til alle trænere, udvalgsmedlemmerne og ikke mindst til alle, der har været
behjælpelig med praktiske ting, så som kørsel vask
mm
Badminton v. Niels Rasmussen(NR), Preben Lind
(PL) og Thomas Regel (TR)
NR: Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige
såvel bestyrelsen i idrætsforeningen som bestyrelsen i badmintonudvalget tak for godt samarbejde i
det forløbende år. Den samme tak skal naturligvis
lyde til såvel trænere som hjælpetrænere, som også
i år har gjort et kæmpe stort stykke arbejde.
Vores trænere og hjælpetrænere er: Thomas Regel,
Chris Gjerlevsen, Preben Lind, Marianne Jensen,
Jonas Hjort, Nicolaj Møller, Morten Jensen.
1000 tak for indsatsen.
Badmintonudvalget består i skrivende stund af Preben Lind, Thomas Regel, Bent Truelsen samt undertegnede. Vores suppleant er Niels Peder Regel.
Thomas Regel og Bent Truelsen er begge på valg,
men modtager gerne genvalg. Det sammen gør sig
gældende for Niels Peder Regel, som også gerne
tager endnu en tørn som suppleant.
Vejrup/Endrup mesterskabet vil i år blive afviklet
mandag d. 26.3, og vi håber naturligvis også i år at
se rigtig mange deltagere. Sidste år deltog der 40,
men det gør naturligvis ingenting hvis det antal kan
blive slået i år.
På motionist-siden har vi haft endnu et godt år. Alle
baner har været lejet ud, og fra bestyrelsens side vil
vi gerne takke for forståelse for, at enkelte hold i år
måtte flytte deres ellers faste badminton-tid. Dette
skyldes ombygning af skolens gymnastiksal og deraf øget pres på tiderne i hallen.
Også på ungdoms-holdene går det godt i år med
mange spillere.
Preben Lind: Turnering 2006. Vi fik i u. 11 c 4 drenge efter nytår en første plads i turneringen Ribe Amt.
U. 9 år blev nr. 2 i deres række Efter flere gode kampe. Efter sommerferien i august måtte vi konstatere
en mindre tilbagegang i antal spillere, men de spillere der er - er der godt gang i. Vi har u 11c 4. mix
samt
u 11 d 4. mix med i turnering og det går godt for
dem.
Thomas Regel: Badmintonhold u13 u15 u17 , vi har
i år 2006 været 14 spillere på holdet. I foråret ’06
sluttede u17 holdet på en 6 plads. Bedre gik det u13,
som ved årsskiftet lå på førstepladsen. Denne placering holdt og dermed blev de puljevindere.

Gymnastik v. Helle Burkal (HB)
Jeg vælger i år at skrive min beretning om denne her
sæson – generalforsamlingen er blevet rykket frem
og efter hånden er det jeg skal fortælle om – gammel
nyt. Nemlig de gymnastikhold der trænede 20052006.
Så sæsonen jeg her vil fortælle om er de hold vi skal
have til opvisning på Fredag den 16 marts.
Lige efter sæsonen var slut 2006 – bestemte Spring
holdet at prøve kræfter med en sommer sæson – og
det var bare rigtig godt 14 piger og drenge havde 10
gange spring lige ind til uge 25, det fortsætter i år –
det starter den 12. april kl.18.00 til kl. 20.00.
Den nye sæson startede lidt anderledes end de foregående år – nu skulle vi alle til at være over i hallen
– Og det er gået rigtig godt – de små puslinge havde valgt at blive på skolen
– Så Susans små Puslinge fik sig en overraskelse da
de efter Nytåret skulle starte op
– der var ingen gymnastik sal, det var ikke lige så
godt, men de fik sig rettet ind og kan bruge pladsen.
I år har flere af holdene lige så mange deltager som
sidste år – det er stadig ikke for mange men vi er rigtig glade for dem der stadig vælger gymnastikken
som motion for de unge piger og drenge.
I år har vi – 12 Puslingepiger og drenge – 14 Piger
– 4 Rytmepiger og 18 på springholdet
Sonja Andresens 24 Friske damer og Søren Callesens 41 Motionsmænd – de voksne hold er blevet
de største hold i gymnastik afdelingen – mændene
ville vi gerne lokke med til opvisningen
– men selv om de nu er kommen over i hallen og har
vænnet sig til pladsen, så har det ikke været nok.
Vi håber på en rigtig god opvisning på fredag og en
forhåbentlig lige så flot opbagning som sidste år der var der 118 betalende tilskuer – I år kan vi byde
på Juniortræningsholdet Bramming og et lidt anderledes underholdning – nemlig StarKidz fra Amatørscenen Gadespejlet i Bramming.
Vi har et hold med til Forårsopvisningen i Ribe et
springhold med 18 deltager.
Der har været 2 personer på Hjælpe kursus 1 – og 2
personer på Hjælpe kursus 2.
Der var 14 pige der har deltaget i pigelejer i Vejen –
Spring holdet kom på venteliste 2 år i træk.
Ville selv have arrangeret en lejer en weekend her
hjemme i hallen, men Anja Trane var uheldig at få
skadet sit knæ, det går dog bedre. Vi har igen været
heldig at få et ønske opfyldt – nemlig en dejlig mega
spring bane, et redskab som giver de unge endnu
bedre mulighed for at springe ud i det.
Nu da vi har nogle knald dygtige træner og hjælpe
træner og det eneste vi mangler er nogle flere børn,
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så det ønsker vi os til den nye sæson –
Tak til jer alle for en næsten veloverstået sæson, en
stor tak til såvel trænere som hjælpetrænere som har
gjort en kæmpe indsats. Der skal også lyde en tak til
Udvalget, for deres store behjælpelighed.
Jeg vil også benytte lejlighed til at sige, til bestyrelsen i idrætsforeningen, TAK for et spændende ÅR
2006
Fest v. Kirsten Kristensen(KK)
I året 2006 har den største opgave nok været årets
sportsfest. Her bagefter kan vi konstatere at det gik
forrygende på trods af et par enkelte kiksere - på
vejrsiden havde vi dog ikke så meget at skulle ha`
sagt. Overskuddet blev på ca. 85.000 kr. Der skal
lyde en stor tak til ALLE der er med til at få det hele
til at køre. Tak til alle udvalg og tak til erhvervslivet.
Næste punkt for os var juletræsfesten. Her havde vi
som noget nyt valgt at holde det inden jul i håb om
at nogle flere kunne være med. Vi ville også forsøge
med noget juleklip og havde da også en hyggelig
eftermiddag sammen med omkring 50 børn og en
hel del voksne. Igen i år sørgede Sam for musikken
og Bjørn var julemand. Tak for det!
Til sidst har vi jo her i februar afviklet fastelavnsfest.
Her er der rigtig god opbakning fra både børn og
voksne. Vi var i år ca. 100 af hver. Erling Egert tog sig
flot af det musikalske og sanglegene.
Til sidst vil vi da også sige tak til Susanne og Niels
Ole for godt samarbejde til alle vore arrangementer.
Sponsor – ikke repræsenteret.
OP: Jeg ved at sponsorudvalget har skaffet nye
trøjer i årets løb samt tegnes bandereklamer.
Der er nye tiltag på vej.
Jeg vil gerne på sponsorudvalgets vegne sige en
stor tak dem, der støtter os.

Kassererens beretning ved Britta Pedersen(BP):
Regnskabet gennemgået.- Kommentar til regnskabet: de endelige tal fra Esbjerg Kommune er ikke
kommet, BP har rykket, men tallene er endnu ikke
klar. Revisorerne har accepteret dette ved revisionen.
Formandens beretning – Udvalgsformændenes
beretninger – regnskabet: Godkendt
af
formand,
k a s s e r er
og
Valg
næstformand/sekretær samt
Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter
samt
Valg af revisorer: trods mulighed for tvungen autoriseret revisor, vælges der revisorer ifølge vedtægterne.
VEJRUP IDRÆTSFORENINGS SAMMENSÆTNING EFTER GENERALFORSAMLING 2007
NAVN
Otto Pedersen
Lone Hjort
Britta Pedersen

AFDELING
Formand
Sekretær
Kasserer

valg 2008
valg 2009
valg 2009

FODBOLD
Per Møller
Fodbold
Søren Thorø
Jørgen Venzel
Anders Ebener
Flemming Mortensen Knud Fogh
Suppleant
Ib Gjerlevsen
-

valg
valg
valg
valg
valg
valg
valg

2008
2008
2009
2009
2009
2008
2008

HÅNDBOLD
Allan Thomsen
Birgitte Raben
Susanne Nielsen
Brian Milowenz
Trine Madsen
Edith Ladgefoged

valg
valg
valg
valg
valg
valg

2009
2008
2008
2009
2009
2008

Håndbold
Suppleant
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BADMINTON
Niels Rasmussen
Thomas Regel
Bent Truelsen
Preben Lind
Niels Peder Regel

Badminton
Suppleant

valg
valg
valg
valg
valg

2008
2009
2009
2008
2008

GYMNASTIK
Helle Burkal
Daniel Brandt
Hanne Holden
Anja Frederiksen
Mette Sørensen
Søren Callesen

Gymnastik
Suppleant
-

valg
valg
valg
valg
valg
valg

2008
2009
2008
2009
2008
2008

FEST
Kirsten Kristensen Fest
Sonny Sørensen Hans Callesen
Richard Thiim
Bent Christensen Ellen Nielsen
Suppleant
Heidi Sørensen
-

valg
valg
valg
valg
valg
valg
valg

2008
2008
2009
2009
2008
2008
2008

SPONSOR
Marianne Pedersen
Hans-Jørn Madsen
Leif Hermansen Poul Bjarne Holst -

Sponsor
Søger selv
-for evt. nye
medlemmer

REVISORER
Hans-Jørn Madsen
Revisor
valg 2009
Svend Erik Uhd valg 2008
Tommy Hunderup Suppleant
valg 2008
Indkomne forslag: Ingen.
Evt.
Henning Frederiksen og Otto Pedersen fremlagde de
sidste nye tegninger af hallen og området omkring.
Disse blev diskuteret. Hvis der er ønske om yderligere information, kan der rettes henvendelse til dem.
CM: Takker for god ro og orden.
OP: Tak til Carsten for at være ordstyrer.
OP: Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for
deres arbejde i foreningen, de har gjort et stort stykke arbejde, jeg håber at vi må trække på jer og bruge jeres erfaring fremover.
Tak for fremmødet – 27 personer.

Én af disse hjælpere modtager Idrætsprisen.
Prismodtageren i år startede i VIF for over 10 år
siden. Inden da havde der ikke været nogen tilknytning til foreningen. Der skulle lige en lille overvejelse
til, før der blev sagt ja. Denne hjælp har og er VIF
utrolig glad for. Han er tilmed blevet en rigtig klubmand med stort K, og man går ikke forgæves, hvis
der skal bruges en hånd til andre ting end lige i fodboldafdelingen. Han er pligtopfyldende og hjælpsom. Gør alle de ting, andre synes er kedelige, og
som man bare forventer er i orden. Uge efter uge bliver tingene gjort.
Disse ting som prismodtageren har påtaget sig, er
en uundværlig hjælp for træneren. Praktiske ting,
som at fylde vand i dunke til spillerne, sørge for at
træningsbolde og kampbolden er klar. Hjørneflag
skal sættes op til hver kamp, og alt sammen skal
igen samles sammen, og sættes på plads efter brug.
Der observeres også, om der skulle mangle noget i
holdledertasken. Trænger overtræksvestene til en
vask, bliver det ordnet. Han er med ude til samtlige
kampe, og sørger for at spiller tøj bliver pakket sammen. Ofte ser man ham også stå ved træningsbanen
og følge træningen. Han dyrker ikke selv idræt, men
er en flittig bruger af hallen, hvor han er en sikker
gæst hver onsdag aften til banko.
Tillykke til Hans Peter Rasmussen – også kendt
som Muddi.

Muddi i de kendte omgivelser på grønsværet!
Pokalen er sponseret af

Trænerlederpris:
Træner / Leder pris 2007 Generalforsamling den 13
marts
I en forening er der brug for mange frivillige hjælpere. I det skjulte gør de en kæmpe indsats.

28

Bramming - Gørding - Holsted - Brørup

Døgnvagt 70 20 21 41
Tidsbestilling!
Klinikker: Storegade 34, Brammming
Jernbanegade 10, Brødup

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

Trælasten Gørding
Vestergade 21 a • 6690 Gørding
Tlf. 75 17 82 22 • Fax 75 17 17 71

Grimstrup

Tlf. 75 19 10 32
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30
Lørdag
8.00-14.00
Søndag
8.00-12.00

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

HELLE
KØRESKOLE
v/ Jens Axel Møller
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

7517 8369/2162 4676

ENDRUP
MØLLEKRO
Hvor god mad er en selvfølge.
Mad til hv e r d a g o g f e s t
- også ud af huset.

v/ Sanne
tlf. 75 19 15 00
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Efter en vinter med ombygning af vores lokaler i kælderen
i Vejrup Endrup Fritidscenter er vi nu vendt til bage til nye
lyse og venlige lokaler. Ved vores åbent hus, d 3-3 07 var
alle fremmødte meget imponeret af vore nye lokaler og
ikke mindst Preben Hermansen fra De Danske Skytteforening sagde bla. at vore lokaler nu stod til topkarakter.
Ved vores åbent hus og ugen efter havde vi en tilgang på
29 nye medlemmer. Nu er foreningen oppe på 83 medlemmer.
Sidste skydeaften på bane inden vi holder sommerlukket
er d. 26-4 07 hvor vi også har præmie og pokaloverrækkelse kl. 20.00
Fra kl. 18.30 – kl. 20.00 har vi festskydning, dvs. at vi skyder på skiver med motiver hvor der så er præmier til de
bedste.
Første skydeaften efter sommerferien er tirsdag d. 4-9 07
Nyt på banen efter sommerferien
Bestyrelse arbejder med planer om at vi vil prøve at arrangere PR skydeaften for firmaer, gader eller ved andre lejligheder, som feks. fødselsdage.
Vi arbejder på at lave forskellige pakkeløsninger, hvor man

først dyster på skydebanen med 25 eller 50 skud til hver,
hvorefter der så efter skydningen er mulighed for at tilkøbe kaffe eller et par stykker smørrebrød med en øl til
eller evt. en fødselsdagsskydning med kagemand til.
Ligesom der vil være mulighed for præmieoverrækkelser
hvis dette ønskes.
Er nogen interesseret vil der komme info efter sommerferie på www.vejrup.dk hvor du finder os under foreninger.
Eller henvendelse til Verner Fogh 75190200

Tak
Jeg vil på foreningens vegne sige en stor tak til alle håndværker og frivillige der har hjulpet med ombygningen af
vore lokaler. Ligeledes en stor tak til bestyrelsen fra Vejrup
Endrup Fritidscenter for samarbejdet og hjælpen før og
under ombygningen.
På bestyrelsens vegne
Verner Fogh

Til Bestyrelsen i Endrup Idrætsforening
Da jeg har været forhindret, at deltage i generalforsamlingen Torsdag den 1.3.2007 ønsker jeg følgende oplæst.

NB. Jeg vil bede jer, se nærmere efter i papirerne om hvad
overskuddet må bruges/anvendes til.

Det er kommet mig for øre, at overskuddet ved Bankospillet de næste 3 år, skal gå til udvidelse af Vejrup/Endrup Fritidscenter.

Med venlig hilsen
Bent Christensen, Bygaden 10, Endrup

Hvis dette er korrekt, ved jeg, at der er hjælpere ved Bankospillet der siger stop, og ønsker ikke at deltage mere i
arrangementet.
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HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING
Edel Bruun’s Eftf. v/Niels Knudsen
Vestergade 1, Holsted
Hovedgaden 43, Gesten
Tlf. 75 39 15 50

Alt ordnes vedrørende begravelser og bisættelse

Vores murer til reparationsarbejde er Erik Frandsen

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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ARRANGEMENTER :
APRIL 2006
Lørdag

D.28.04 Fodbold serie 6 Herrer kl.13.15 på Vejrup Stadion

Lørdag

D.28.04 Fodbold serie 2 Herrer kl. 15.00 på Vejrup Stadion

Mandag D. 30.04 Ordinær Repræsentantskabsmøde Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.30
Maj

MAJ 2007

Fredag

D.11.06 Fodbold serie 2 Herrer kl.19.15 på Vejrup Stadion

Lørdag

D.12.06 Fodbold serie 6 Herrer kl.13.30 på Vejrup Stadion

Søndag. D. 13.05 Frydensvangs Loppesalg fra kl. 10.00 – 16.00
Torsdag

D. 19.05 Sjov dag fra kl. 10 -15.00 Endrup Møllekro

Fredag

D.19.05 Forårsfest i Endrup kl. 18.00
JUNI 2007

Fredag

D.01.06 Fodbold serie 2 Herrer kl.19.15 på Vejrup Stadion

Torsdag

D.07.06 Husholdningsforeningen cykler ud fra Parkeringspladsen ved Kroen kl. 19.00

Lørdag

D.02.06 Fodbold serie 6 Herrer kl.13.30 på Vejrup Stadion

Fredag

D.08.06 Fodbold serie 6 Herrer kl.19.15 på Vejrup Stadion

Torsdag

D.21.06 Vejrup Senior Club Udflugt

Fredag

D.15.06 Fodbold serie 2 Herrer kl. 19.15 på Vejrup Stadion

Fredag

D.22.06 Fodbold serie 6 Herrer kl.19.15 på Vejrup Stadion

Torsdag

D. 23.06 Sankt Hans aften

BANKO & PRÆMIEWHIST
hver ONSDAG i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Bramming
Bennecke Byg
Endrup
BG Bank
Vejrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf. Bramming
Bramming Taxi
Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Den Grønne Butik Gørding
Dyrlægerne Univet Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Egon Nielsen TV
Gørding
Ellegaard Revision Vejrup
Endrup Byggemontage
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesforretning
Holsted
Holsted VVS
Holsted
Hårbiksen,
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
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
Kwik Spar Købmand Grimstrup
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lillian Kokholm
Vejrup
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm Planter
& anlæg
Bramming
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren Glejbjerg
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
7519
7519
7519
7519
7519
2255
7519
7517
4031
7517
7517
7517
7517
7020
7519
7517
7517
7519

6160
1019
8122
1004
0005
4110
0344
0018
1222
2296
3400
8953
8999
2141
0353
4677
8284
0750

7519
7517
7517
7517
7519
7517
7517

1500
8090
2770
8131
0015
8080
8369

7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7517
7519
7519
7519
7517
7519

3977
8448
0433
8493
3311
0123

Fimanavn

By

Per Hansen
Revisionskontoret
Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank

Vejrup
Bramming
Bramming
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Sejstrup
Bramming
Bramming
Gørding

Telefon
7519
7510
7517
7519
7517
7519
7517
7510
7510
7519
7517
7510
7517
7517

0238
1100
3188
1161
8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
8377

Fimanavn

By

Sørens Farve
og Tapet
Bramming
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Telefon
7517
7517
7517
7517
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

4396
3248
8222
8223
0054
0200
0054
0238
0350
0122
0085

7519 1509
7519 0381

