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SPRING
Springholdet prøver kræfter med endnu en sommersæson
– d e t s t a r ter den 17. april fra kl.17.30 til 19.00.

Trænerne glæder sig rigtig meget til at se dig
Så mød op – spring og hold jer i form.
10 gange spring lige ind til uge 26 !
Pris 150 Kr.

VIF Gymnastik Daniel & Pernille.

Træner-/Lederpris - uddeles i Vejrup Idrætsforening
I 1982 startede man med at uddele Vejrup Idrætsforening Mange af dem der har fået prisen gør stadig sit virke i VejTræner / Leder Pris, og det var også starten til igennem – rup Idrætsforening.
efterhånden mange år at takke dem der har gjort sig En enkel udholdelses pokal er det også blevet til i Forebemærket omkring Idrætsforeningen.
ningen
– Sydbank forærer kruset, med indskrift – hvilken idræts- i 1996 fik Henning Jensen den for lang tro tjeneste.
gren man kommer fra og i hvilket årstal man har fået den
i.
1982 Svend Madsen
Fodbold
1983 Britta Pedersen
Håndbold
1984 Bjarne Jørgensen
Fodbold/Badminton
1985 Preben Lind
Badminton
1986:Lions Club Lederpris
1986 Sonja Andresen
Gymnastik
1987 Paul Erik Andersen
Fodbold
1988 Knud Fogh
Fodbold
1989 Kaj P Madsen
Banko/Sportsfest
1990 Søren Callesen
Gymnastik
1997: Lions Club Lederpris
1991 Carsten Mølgaard
Håndbold
1979: Lions Club Lederpris
1992 Paul Bjarne Holst
Fodbold
1993 Henning V. Pedersen
Håndbold
1994 Christian Sørensen
Fodbold
1995 Svend Erik Uhd
Fodbold
1996 Henning Frederiksen
Formand
Træner-/Lederprisen gik i år til Marianne Jensen.
1997 Jan S. Jensen
Håndbold
Prisen overrækkes her af
1998 Peter Thomsen
Fodbold
formand for VIF Otto Pedersen.
1999 Annemarie Nielsen
Håndbold
2000 Åse Sommerlund Madsen Kasserer
2001 Mona Boisen
Mk79/Banko
2002 Tommy Hunderup
Fodbold/Formand/Viften/
sponsor/Mk79
2003 Marianne Pedersen
Badminton
2004 Hanne Holden
Gymnastik
2005 Anja Frederiksen
Gymnastik
2006 Hans Peter Rasmussen
Fodbold
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Vejrup Husholdningsforening
Der blev afholdt generalforsamling, mandag den
3. marts i klubhusets mødelokale, der var ingen
fremmødte udover bestyrelsen. Formanden
aflagde beretning for året der er gået, vi havde
planlagt 6 arrangementer, hvor af de 2 blev
aflyst pga. for få eller ingen tilmeldinger, ellers
var der god tilmelding til de øvrige arrangementer. Derefter fremlagde kassereren regnskabet.
Kontingentet forbliver uændret 30 kr. pr person
eller 50 kr. pr. husstand. Vi kommer rundt her i
foråret og sælger medlemskort.

C y k e l t u r.
T i r s d a g d e n 3 . j u n i k l . 1 9 . 0 0 f r a K ro e n .
Vi cykler ud til Rita og Knud Hansen, Vester
Bjerndrup. De vil vise os deres store nyanlagte
have med et meget langt vandløb og nyopført
bjælkehytte. Vi håber vi kan nyde kaffen i der
fri.
Pris 25 kr. inkl. kaffe

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Inge Pedersen
Næstformand: Pia Engberg
Kasserer: Connie Hermansen
Øvrige medlemmer: Lissy Tobiasen,
Grethe Johannesen, Hanne Nørgaard og
Anette Hunderup

Torsdag den 30. okt. kl. 19.00 på Vejrup Skole
Foredrag ved Inge Mikkelsen, Vejrup, hun vil
fortælle om sine rejseoplevelser til Bolivia og
Nord Chile.

P ro g r a m m e t f o r 2 0 0 8
Kom og hør om Sund kost
T irsdag den 29. april kl. 19.00 på skolen
Foredrag ved Marie Hoeck
Hun fortæller om sund kost i forhold til bl.a.
allergi, type 2 diabetes og syre base kost,
Det er også vigtig for dig der er ung – så mød
op og bliv` meget klogere.
Pris: 50 kr. inkl. Kaffe og vand.

O n s d a g d e n 3 . s e p . K l . 1 8 . 1 5 f r a K ro e n
Vi kører i private biler til DONG.

T irsdag den 25. nov. kl. 19.00 på Vejrup Skole
Julehygge med gløgg og æbleskiver og Christina fra Blomst og Ide i Gørding, kommer og
giver gode ideer til hvordan du kan lave en
advents- og juledekoration.
T irsdag den 27. januar kl.19.30 på Vejrup
skole
Kom og hør om alternativ energi,
ved bl.a. Torben Søby, Vejrup.

O R D I N Æ R R E P R Æ S E N TANTSKABSMØDE
TIRSDAG DEN 29. APRIL 2008 KL. 1930 I VEJRUP ENDRUP FRITIDSCENTER
Dagsorden i henhold til centrets vedtægter:
1. Valg af sekretær og 2 stemmetællere.
2. Valg af ordstyrer.
3. Årsberetning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til
godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget for kommende
år til godkendelse.
6. Valg af formand
Valg af bestyrelse - på valg er:
Karsten Grønning
Verner Bertelsen
4

Valg af suppleanter.
Valg af revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Husk at kun suppleant med fuldmagt har
stemmeret!
Med venlig hilsen
VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER
Henning Frederiksen
formand

Vejrup Endrup Nyt

VIF Badminton 2007/2008
Vi har i sæsonen haft et historisk godt år. Fremgang med
5 spillere, der har været god tilslutning til træningen. De
større børn har haft mulighed for træning både mandag
og torsdag.
Et ønske fra os trænere kan være at børnene husker at tilmelde sig i august mdr. Så vi ved hvem der gerne vil med
til turneringer og stævner.
Vi afholdt et lokalt stævne i marts måned. Hovedsageligt
for de spillere der ikke fik kampsedler.

U 13 år M/K. badmintonholdet var 29/30-3 som Sydvest
jysk mester udtaget til landsmesterskabet.
I Vingsted og Vejle. Spillerne og Gunner Vedsted ( holdleder ) havde en god week end med overnatning. Resultat
mæssigt havde spillerne dog ikke heldet med sig men de
gjorde hvad de kunne og havde en god oplevelse.
U. 9 år spillere var lørdag d. 29/3 til Danske bank cup i
Holsted.
Her vandt Rune Hansen sølv og Anders T. Petersen bronse de tabte begge knebent til vinderen fra Charlottenlund.
Efter en god indsats.

Det gentager vi til næste år.
Vi havde i år 4 turneringshold med i D.G.I. Sydvest
u. 9 år vandt puljen og blev Sydvestjyske mestre
u. 13 år vandt også puljen og blev Sydvest- jyske mestre
u. 15 år vandt puljen efter flere gode og tætte kampe
u. 11 år blev nr. 3 i puljen. her vandt Emil Sørensen alle
sine turneringskampe som 1. single godt klaret.
Ved landsmesterskaberne i Fredericia i marts var Allan
Thomsen og Morten Jensen udtaget i u. 15
Her missede Morten Jensen Finalen. Han tabte semifinalen med 29-30 i 3. Så det var tæt på.
Venlig hilsen og tak til Forældrene for god opbakning tak
til spillerne i sæsonen.

Marianne Jensen, Thomas Regel , Jonas Hjort,
Nicholaj Møller, Morten Jensen, Jonas T. Petersen
og Preben Lind

Øverst fra venstre Thomas Regel, Allan Thomsen og Rasmus Jespersen
Nederst fra venstre Kevin Pedersen og Morten Jensen

VIF Fastelavnsfest
Fastelavns festen for børn afvikles med stor succes – 120 udklædte børn og 80 voksne til at se
på de fantasifulde udklædninger - det er da for vildt.
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Generalforsamling i VIF tirsdag d. 11/3 2008
Valg af ordstyrer: Henning Frederiksen (HF)
Valg af referent: Lone Hjort (LH)
Valg af stemmetællere: Knud Erik Mortensen (KEM) og
Tommy Hunderup (TH)
HF: takker for valget.
Generalforsamlingen varslet til tiden.
HF: Der kan stilles spg. efter hver beretning og derefter
godkendelse.
F o r m a n d e n s b e re t n i n g :
Inden sådan en generalforsamling ser jeg tilbage på året
der gik og først skal der lyde en stor tak til alle for den
gode indsats i 2007.
Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke holde gang i så
stor en forening, som VIF.

ind under byfesten. Tak til alle som sponserede os - både
private og firmaer.
En tak til Vejrups madglade mænd og deres koner samt
andre hjælpere, der trådte til med deres hjælp, for at de
ville bage 21 lagkager, som blev solgt til ialt10.000.kr lørdag aften.
Jeg er stolt over, at vi i Vejrup har så stor en opbakning til
byfesten – og vi vil gerne gøre det til et sted hvor de unge
kan gå i byen. Derfor har vi i bestyrelsen haft en snak om
at indføre at de unge skal have armbånd på, som indikerer om de er over 18 år af hensyn til udskænkning af spiritus. Vi vil signalere en holdning mht. spiritus.
Vi efterlyser stadigvæk en interesseret person, som vil
koordinere træner og lederuddannelser 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.

År 2007 har budt på både gamle og nye aktiviteter.
Sidste år troede vi, at vi måtte stoppe med børneidræt
(SFO) pga. de nye tilskudsregler (hvor hver cpr.nr. fremover skal betale 100 kr), men jeg tror, at vi har det mindst
1år endnu.
Men på den måde at vi i VIF stiller med to ledere og at
skolen har lejet hallen, jeg håber at det kan fortsætte på
denne måde, så vi må have en dialog om fremtiden.
– her skal der lyde en stor tak til Sabrina, Preben og Søren
– som yder en rigtig stor indsats for 28 af byens børn.
Forrige 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, og hver anden gang har der været rulledisco. Én gang
skydning med 28 unge.
Det har været en succes med mange deltagende børn og
unge til arrangementerne – nogle gange ca. 68 deltagere.
Vi forventer, at vi vil fortsætte med disse fredagsarrangementer, dog vil prisen stige fra 50 kr. til 100 kr. i det nye år.
Skytterne vil igen blive inviteret til at deltage.
Vi har et ønske om at Esbjerg Kommune vil lovliggøre, at
det er ok at betale til enkelte arrangementer i en række.
De enkelte udvalg har lavet et kæmpe stykke arbejde i
2007 og i mange henseende har deres arbejde båre frugt.
Det er både mht. resultater og medlemsfremgang.
07-08 har alle afdelinger måtte give sig pga. alt gymnastik
skal foregår i hallen.
Vi skal regne med, at det kan blive svært at starte noget
nyt op, før vi har fået en multisal.
Vi forventer at omklædningsrummene står klar til 1. april
og forhåbentligt multisalen til okt. 08.
Men dette klarer alle udvalg flot, og er velvillige til at gå på
kompromis.
Jeg vil gerne rette en stor tak til Per Møller og fodboldudvalget for deres store arbejde og tro på, at vi kunne få en
multibane. Og det lykkes for dem - uden at vi skulle bruge alle de penge, vi har sparet op. Også en stor tak til dem
som har givet en hånd med under opførelsen af multibanen.
Derefter vil jeg gerne takke de 11 cyklister, der repræsenterede byens foreninger. De var med til at cykle 62.000. kr.
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Endnu én af de gode ting fra 2007 forsætter:
Kirstine Sørensen (Seniorklubben), står for ”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.
Jeg nævnte også sidste år at der er lavet nogle tiltag for
at aflaste vores kasserer. Det er stadigvæk nødvendigt at
stramme op på det, og gøre opmærksom på vigtigheden
af papirgangen i en forening.
Der skal være dokumentation til revision af regnskabet.
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.
Det betyder at der altid skal være data over hvem der indbetaler penge, når de afleveres til Britta. Penge og lister
hører sammen af hensyn til dokumentation til revisionen af
regnskabet.
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.
Esbjerg Idrætsråd har meddelt at mht. lysanlægget, så er
det for nyligt afgjort, at det er kommunen, der har ansvaret og opsyn med det, og ikke formanden for VIF, som det
var lagt op til.
Der kan søges om midler til renovering af lysanlægget.
Nu hvor vi er under Esbjerg kommune ønskes der at alt
skal være gratis.
Holdningen var at ingen foreninger skal blive ringere stillet
fortsættes side 8
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VIF Fodbold
F o rr y g e n d e v i n t e r s æ s o n f o r Ve j rup!
Seniorfodbold i Vejrup har i vinters præget rækkerne i DGI og JBU. Da vi skulle tilmelde hold i
oktober, kunne vi samle hele 5 seniorhold i Vejrup. Der blev derfor tilmeldt 2 hold i DGI serie 3
og 1 hold i Mesterrækken, som er den højest
rangerende række ved DGI. I JBU tilmeldte vi 1
hold i C-rækken og 1 hold i A-rækken, hvilket
også er den højeste række i JBU. Det har givet
en masse spændende kampe for alle Vejrupholdene, og da resultatet skulle gøres op her i
februar måned havde 3 af holdene klaret sig rigtig godt. I JBU var holdet i A-rækken blevet nr. 2
i puljen og dermed kvalificeret til regionsmesterskaberne. I DGI vandt det ene serie 3 hold puljen, og det andet hold endte som nr. 4. Holdet i
Mesterrækken var dem, som klarede sig allerbedst. De vandt rækken i Syd- og Sønderjylland, hvilket automatisk kvalificerede dem til
landsmesterskabet, som i år blev afholdt i Fuglsø. Efter en rigtig god weekend med en masse

spænende kampe tabte holdet desværre finalen
og blev dermed det andet bedste indendørsfodboldhold i DGI. Alt i alt har det været en forrygende vintersæson, som forhåbentligt bliver
fuldt op af en spændende udendørssæson. Der
har i hvert fald været mange spillere til træning,
her de første par måneder, så det ser meget
lovende ud.
Fodboldudvalget i Vejrup
Søren Thorø Uhd.

Så er sæsonen i gang – den første træningskamp bliver
spillet på hjemme bane – skulle have været spillet i Ribe
men deres bane stod under vand.

Vejrup/Endrup Fritidscenter
Ombygningen af Vejrup/Endrup Fritidscenter er næsten ved at være
på plads. På tegningerne kan man se hvordan de har fået placeret
de forskellige rum i forbindelse med Multisalen – det er med sikkerhed en spændende projekt.
Indsamlingen har forløbet helt fantastisk.
Indsamlingen har indtil videre givet et beløb, der er til at være stolt
over, nemlig i alt 945.000.00 kr.
LAG Esbjerg afholdt ordinær generalforsamling torsdag d. 3. april –
og herved blev der tildelt Vejrup/Endrup Fritidscenter
150.000.00 Kr. og 25.000.00 Kr. til Legepladsen,
som kommer til at ligge efter de nye omklædningsrum
og op til kunststofbanen.
Formand: Henning Frederiksen
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Generalforsamling i VIF tirsdag d. 11/3 2008
– det er intentionen fra Esbjerg kommune/staten, det har
medført i vi i år har fået mere i tilskud end tidligere, men
det vil sandsynligvis blive reguleret fremover.
I avisen kan man i denne uge læse at Ribes formand mener at alt skal være gratis fra d.d., men det kan efter min
holdning kun lade sig gøre, hvis man strækker det over en
årrække.
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 Niels Ole og Susanne for det daglig samarbejde.
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.
Sponsorudvalget koordinerer hvem og hvornår de enkelte
sponsorer bliver spurgt om økonomisk tilskud til trøjer
osv.
Udvalget bliver opløst i år, men heldigvis er der nye kræfter der vil træde til.
– jeg vil gerne sige tak til Marianne Jensen, Louise Storm
Jensen og Lars Utoft Nielsen, som har sagt ja til at give en
hånd med fremover.
Allan Fogh vil indtil videre tage sig af banderne året ud.
Der skal lyde en stor tak til de afgående medlemmer af
sponsorudvalget: Leif Hermansen, Hans-Jørn Madsen og
Marianne Pedersen for deres store indsats.
Marianne Pedersen vil hjælpe indtil de nye medlemmer af
sponsorudvalget er sat ind i arbejdet.
Beretningen godkendt.
B e re t n i n g f r a u d v a l g e n e :
Fodbold v. Per Møller(PM)
Hej alle
Jeg har ikke taget champagne med til i aften, men det kan
være vi for brug for et par flasker til indvielsen af vores nye
mini stadion, der er sikkert blevet diskuteret meget om
hvad og om nu den ville blive brugt. Det har så vist sig
efter færdiggørelsen at den bliver brugt, også af voksne
men så sandelig også af børn det forlyder fra skolen at de
ligefrem trækker lod, om at bruge den i frikvartererne.
I den anledning vil jeg på fodboldudvalgets vegne rette en
stor tak til alle som har været med til at hjælpe på den ene
eller anden måde, det viste sig hurtigt at både unge men
også nogle af de gamle bare kom når der skulle hjælpes,
der var endda end ung mand som efterfølgende fik arbejde ved entreprenøren, meget positivt.
Men det er ikke helt godt det hele da vi stadig skal tigge
og bede for at få trænere til vores ungdom men det bliver
nok bedre når fjernsynet bliver forbudt ligesom rygning.
I vores senior afdeling går det bare rigtig godt folk er positive, der er kommet lidt yngre kræfter til og vi har endda
flere hold som har vundet deres pulje i indendørs. Der var
sågar et hold som i DGI gik videre til danmarksmesterskaberne de blev kun nummer 2, de tabte til Roskilde 6 2.
Endnu engang vil jeg takke frivillige, men i høj grad også
alle vores sponsorer og Esbjerg kommune for deres samarbejdsvillighed i forbindelse med udførelsen af vores
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kunststofbane.
Og pt. er håndværkere og igen frivillige i gang med opførelsen af nye fine omklædningsrum, det glæder vi os meget til, at det står færdigt
Til slut vil jeg takke halinspektøren og hans kone for deres
positive måde at være på, en stor tak skal også lyde til de
trænere og ledere som stadig kan finde tid til at træne
nogle nye fodbold stjerner.
Beretningen godkendt.
Håndbold v. A l l a n T h o m s e n ( AT )
Det har igen været et stille år i Håndbold.
Så her i vinters har vi kun haft 3+1 hold, incl. Oldboys, vi
skal derfor gøre et eller andet, hvis håndbold fremover
skal have en chance i Vejrup.
Da vi ikke har kunnet få træner og holdene har været lidt
små, har vi med held med oprettet et hyggehåndbold
hold, hvor vi træner og spiller hygge kamp, det har desværre ikke været muligt at finde en weekend turnering,
hvor vi har kunnet prøve kræfter med andre end os selv.
Oldboys klarer sig som de plejer, intet sagt, intet glemt.
Damerne har i år spillet i serie 1 og DGI.
Dgi-holdet vinder og vinder og er kvalificeret til landsdelmesterskabet. Kanon flot af et hold, der har tabt og tabt
og tabt de seneste sæsoner
Serie 1 står i år til nedrykning, men med lidt held og hårdt
arbejde holder de sig måske i serien.
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.
Beretningen godkendt.
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
Jonas Pedersen
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.
Preben Lind og Niels Rasmussen 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. 7. april, 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 motionistsiden har vi haft endnu et godt år. Alle baner
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HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

Køb, Salg og Biludlejning

Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
w w w. j e n s e n b i l e r.dk
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Generalforsamling i VIF tirsdag d. 11/3 2008
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 badmintontid. Dette skyldes ombygning af
skolens gymnastiksal og deraf øget pres på tiderne i hallen.
Også på ungdomsholdene går det godt i år med mange
spillere, men dette vil Preben Lind og Thomas Regel berette nærmere om
PL: I børneafdelingen har vi i år hold med i rækkerne U 9
år, U11 år m/k, U13 år m/k
I alt 25 børn som går til den. Træningen er opdelt på 2
hold.
Af resultater kan nævnes u 9 år ligger på førstepladsen før
jul
U11år ligger på 3. pladsen og u 13 år på 2. pladsen.
Ved Landsmesterskaberne i marts blev Martin Vedsted nr.
2 i single og 3 i double
Jonas T. Petersen og Uffe Vedsted fik ligeledes medaljer
pænt af vores lille klub.
Ved Sydvestjysk (Amtsmesterskaber) i november fik
Jonas T. Petersen guld i u. 13 år.
Martin Vedsted Fik sølv i senior (u 19 år blev aflyst på
grund af for få deltagere tilmeldte i rækken)
En tak til børnene og hjælperne for et godt år.
TR: I foråret '07 blev u13 holdet puljevindere, derved gik
de videre til landsdelsmesterskabet hvor de fik guld.
Det samme hold startede i efteråret som u15 spillere,
igen blev de puljevindere. Til lansdelsmesterskaberne fik
de en flot 2. plads, så igen et flot resultat.
Beretningen godkendt.
Gymnastik v. Helle Burkal(HB)
Lige efter gymnastikopvisningen 2007 – gik springholdet i
gang med sommerspring – men succesen var ikke så stor
som sæsonen året før - men med de 10 gange de var der,
fik de spring for alle pengene, og mange af dem fik rykket
deres grænser.
Den ny sæson 2007/2008 startede rigtig godt for alle holdene – der har været børn til de hold vi havde håbet på
kunne trække opmærksomheden
– forældre / barn kom der 6 børn til – men vi stod og
manglede en træner til dem – men men.. en af de gamle
træner var villig til at komme på kursus for at kunne
afhjælpe det lille problem dejlig - Tak.
Holdene i år har været:
og trænerne og hjælpe
træner har været:
6 Børn med Forældre
Mai-Britt Thomsen
18 Puslinge piger og drenge
Susan Madsen –
Annie Kristensen –
Sannie Vedsted
14 Piger fra Bh. Kl. – 2 kl.
Mette Sørensen –
Nanna Andersen –
Camilla Sillesen
19 Spring piger fra 3 kl. og op Anja Trane –
Daniel Brandt–
Tanja Ladefoged –
Pernille Jensen
32 Friske Damer
Sonja Andresen
38 Herre Holdet
Søren Callesen
Der har været 1 personer på hjælper kursus 2 på første

års og 2 på anden års Hjælpetræner kursus.
I december var der børn der har deltaget i pigelejer i
Vejen, og de voksne har været til fællestræning i Bramming ved område 5.
Spring holdet med lederen Anja Trane og hendes 3 hjælper, har selv arrangeret en weekend med spring her hjemme i hallen.
Område 5 forårs opvisning i Bramming i søndags var
springholdet med fra Vejrup IF.
Vores årlige gymnastik opvisning bliver afholdt på fredag
den 14 marts kl.18.30,
Herre holdet og forældre/barn er ikke med til årets gymnastik opvisning, men så stiller alle de andre til gengæld
op – tro mig –med fuld knald på.
Vi glæder os også til at se de 2 opvisningshold fra Vejen,
der har 2 søstre fra Vejrup med på hver sit hold.
Den 16. april fra kl. 17.30 til 19.00 Springer vi igen –
SOMMER SPRING
10 GANGE SPRING – helt hen til uge 26 – Daniel og
P e r nille er der til at tage imod jer………
SES
Tak til jer alle for en næsten veloverstået sæson, en stor
tak til såvel trænere som hjælpetrænere, I 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 2007
Beretningen godkendt.
Fest v. K i r s t e n K r i s t e n s e n ( K K )
Året 2007`s første opgave for festudvalget var planlægning og afvikling af byfesten. Det blev en succesfuld oplevelse med et overskud på knap 80.000 kr. Et enkelt luxusproblem sneg sig ind lørdag aften, hvor vi fik fyldt teltet til
bristepunktet og måtte sige nej til de sidste, men det er
noget vi vil prøve at gøre noget ved i år. Der skal fra
festudvalgets side endnu en gang lyde en stor tak til alle
der er med til at få det til at løbe af stablen.
Næste opgave var så juletræsfesten – det var ikke den
store succes – der kommer simpelthen alt for få børn og
voksne, så næste gang ser programmet sikkert anderledes ud.
Her i februar har vi så afviklet børnenes fastelavnsfest –
det er så til gengæld en enorm succes – med ca. 120 børn
og ca. 80 voksne, er der vist ingen grund til at lave om på
den formel.
Den sidste opgave i festudvalget var fastelavnsfesten for
de voksne – et nyt tiltag – som blev holdt i lørdags. Af den
grund har vi endnu ingen tal på bordet, men med 92 solgte billetter og en helt forrygende festlig aften er det
bestemt en fest der er kommet for at blive – i hvert fald
igen til næste år. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle
dem der var med til at pynte hallen, lave bar m.m. Superdejligt at man nogen gange kan trække på kræfter uden
for udvalget.
Til sidst vil jeg også takke Niels Ole og Susanne for rigtig
god samarbejde året igennem.
Beretningen godkendt.
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BRAMMING MURERFORRRETNING ApS

Alt i flise- og murerarbejde

BRAMMING MURERFORRRETNING ApS
v/ Bendt Højen

Vesterled 6, Vejrup
Tlf./Fax 7517 2296 • Bil 4057 2296

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

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
fra kl. 6.30-21.30

Telefon 7519 0353

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381
Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5,
Vejrup
6740 Bramming
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

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

BRAMMING KØRESKOLE
V/ Kristian Nissen
Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19

SØNDERGAARD BILER
V/ Jens og Dan Søndergaard
Storegade 61, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0249 - Mobil 2247 2228

KØB • SALG • REPARATION

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

Åben:
Hverdage: 10.00-17.00
Lørdag 9.30-13.00
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VI FORSAGER DJÆVELEN OG ALLE HANS GERNINGER OG ALT HANS VÆSEN
Hver søndag bekender vi troen i Vejrup og Vester Nykirke, når der er
gudstjeneste eller når der er begravelse. Det er ikke noget vi skal, men trosbekendelsen er udmærket at have
med. Det er ikke en remse fro remsens skyld, men mens vi siger eller
synger den, er der grund til at sige tak
for dens indhold: At Gud har skabt
alt, at Gud blev menneske og at vi nu
føler Guds nærhed i kraft af Ånden.
Men den indledes altid med forsagelsen af djævelen og hvorfor egentlig
det?
Det har altid hørt med i 500 år, og i
dåbssammenhæng siden 200tallet, så
det gør vi bare, men det er egentlig
ikke en selvfølge. I de andre lande
omkring os, f. eks Sverige og Tyskland
har man den ikke med. I Danmark
har vi den med, og det er i høj grad
Grundtvigs fortjeneste.
Også før Grundtvigs tid var der debat
om, hvorvidt den skulle med. Det lød
jo så voldsomt, det med djævelen,
kunne man da ikke bare nøjes med at
sige, at vi skal gå i Kristi fodspor og
ikke være afhængig af det onde. Det
med djævelen, - så forestiller man sig
en person med horn i panden og lang
hale, det kan vi ikke have med at gøre
i vor moderne tid . sådan tænkte man
ikke mindst i rationalismens tid i 1700
tallet og begyndelsen af 1800 tallet.
Dertil kom, at forsagelsen og bekendelsen først og fremmest lød ved dåben i oldkirken hvor der mest var

voksendåb. Man lovede at tage afstand fra de falske guder, Isis, Osiris
Zeus og Hera og hvad de hed alle
sammen, og dernæst bekende sig til
Jesus Kristus i stedet. I den situation
gav forsagelsen god mening. Men i
1700 og 1800- tallet var der næsten
udelukkende barnedåb. Her er det ikke så oplagt at afsværge de gamle
guder. Det har en baby ikke mulighed
for eller fadderen på barnets vegne,
for alle i området var jo kristne.
Her giver det mere mening at love at
leve en helligt liv.
Men et liv i overensstemmelse med
Jesu indstilling er jo ikke noget, man
kan love, før man bliver døbt, men det
må være en frugt af troen. Det vil således være meget bedre, om løftet om
at leve i Kristi ånd kom bagefter dåben og ikke forud.
Der var altså flere grunde til at overveje forsagelsen og i vore nabolande
smed man den så ud, men vi bevarede
den.
Grundtvig mente jo ikke, at det med
djævelen var forældet, og det kan han
have ret i. Ikke kun det er virkeligt,
som man selv kan tænke sig frem til.
Og i nyrere tid har der været meget
djævelskab til, ikke mindst i forbindelse med verdenskrigene.
En af grundende til at Grundtvig gik
ind for trosbekendelsen med forsagelsen af djævelen var også, at han mente den stammede fra Jesu egen mund
og så kan man ikke uden videre fjer-

Kirkelige handlinger
1/2 2008 - 1/4 2008

Dåb:
Vejrup Kirke:
Patrick Skarby Ottosen
Joan Madsen og
Poul Stefan Skarby Madsen
Martin Nygaard Kristensen
Edith Ditte Nygaard Kristensen
(Anne-Dorthe Hansen)
Elias Harbo Smith
(Kristina Harbo Smith og
Torben Ryan Højfeldt)
Simon Lystlund Zachariassen
(Susy Lystlund Zachariassen og
Anders Madsen Zachariassen)
Vester Nykirke:
Maj Fredsted Jessen
(Heidi Fredsted Jessen og
Vagn Åge Jessen)
Villads Ringstrup Barlo
(Lene Møller Madsen og
Jegvan Ringstrup Barlo)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Justinas Jasmontas
Charlotte Lambertsen
Eva Hermansen
Esther Jasmontas
ne særlige afsnit, uden at det går ud
over sammenhængen og indholdet.
Og i vor tid kan man sige, at forsagelsen er på rette plads fordi vi har fået
fremmede guder på nært hold, når
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der er hinduer, buddhister og muslimer, som bliver døbt.
Men spørgsmålet står tilbage, om vi
skal have forsagelsen med, når vi bekender troen ved almindelige gudstjenester uden dåb.
Jeg er personligt glad for, at forsagelsen hører med, fordi den at med til at
tydeliggør, at det onde som sådan ikke
er Guds egentlige vilje, det stammer
fra djævelen.
Asger Ehmsen

Når arbejdet bliver en religion,
står kirkerne tomme
John Engelbrecht

Gudstjeneste i Vøgaslund den 6. juli
kl. 14.00
Også i år forsøger vi os med friluftsgudstjenste i Vøgaslund. Sidste år blev
det regnvejr og vi flyttede ind i kirken.
I år håber vi på godt vejr. Tag madkurven med og lad os nyde kaffen i det fri
– hvis vejret holder.
Konfirmationsdatoer
2008-2011 (3.søn.e.påske i Nykirke
og 4. søn e. påske i Vejrup)
Vester Nykirke
Vejrup
2008
2009
2010
2011

13.april
03. maj
25. april
15. maj

20.april
10. maj
02. maj
22.maj

Isak og Ismael, eller hvad skal vi med islam?
af Hans Krab Koed, Fovslet, Vamdrup
Abraham havde to sønner, Isak og
Ismael, begge havde de Guds velsignelse og forjættelse om at blive til et
stort folk. Isak blev stamfader til
jøderne og Ismael til muslimerne.
Sådan lyder legenderne i henholdsvis
Det Gamle Testamente og Koranen.
Paulus kommer selv ind på det i sine
breve; men han giver det en teologisk
drejning, så vi let kan komme til at
misforstå det derhen, at Ismaels slægt
skulle repræsentere det fortabte.
Akkurat ligesom når vi tror, jøderne
er det modsatte af kristendommen,
fordi de her hersens farisæere kun vil
frelses ved lovgerninger.
Således kunne vi blive ved med at finde på modsætninger til kristendommen; idet vi glemmer, at Bibelen er
skrevet for at forkynde frelse for fortabte; de retfærdige har jo intet behov
for læge, som Jesus selv siger. Kort sagt
vi glemmer hele tiden, at Bibelen ikke
er en lovbog, som skal tages bogstaveligt, lige så lidt som Koranen kun har
en tolkning. Muslimer frelses nemlig
heller ikke ved at overholde Koranen
rent bogstaveligt, som vi kristne heller
ikke frelses ved at overholde de ti bud.
Både muslimer såvel som kristne og
jøder frelses ved Guds nåde alene.
Når Paulus taler så meget om frelse
ved tro kontra gerninger, så skal det
ikke forstås som en hammer, der kan
bruges til at slå både muslimer og
jøder oven i hovedet med; men som en
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forkyndelse til datidens jødekristne,
om at de ikke har patent på frelsen,
blot fordi de overholder Moseloven.
Paulus vil gøre os opmærksomme på,
at Gud ikke er reserveret et bestemt
folk; nemlig jøderne; men at Gud nu
med Kristus udvider velsignelsen til
alle folk, velsignelsen tilhører ikke
blot jøderne længere. Med Kristus er
Gud tilgængelig for hele verden.
Det betyder ikke, at der ikke findes
modsætninger mellem kristendom og
islam; men de er ikke så vigtige som
budskabet til de kristne om at elske og
tilgive næsten, som vi selv er blevet
elsket og taget til nåde. Så kan vi
måske se, at Koranen også taler om en
barmhjertig Gud. Faktisk indledes
hvert kapitel i Koranen med ordene:
"I Guds, den barmhjertiges, forbarmerens navn."
Det er altså ikke på nåden forskellen
mellem muslimer og kristne skal findes. Nej, det eneste, som muslimerne
ikke har, er en jordisk frelser, en Kristus. Og det er jo ikke så lidt endda,
blot skal vi kristne huske, det ikke gør
os bedre end muslimerne. Kristus er
derimod netop vores mulighed for at
få at vide, vi alle er lige for Vor Herre.
Islam og dermed muslimerne blandt
os, kan således vise os hen til Kristus,
idet vi forstår evangeliet ikke handler
om at fremhæve sig selv på bekostning
af andre; men at tro på Guds nåde også for os.

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. 61600227
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Juniorledere og Spejderledere:
Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10,
tlf. 75190113
Asger Ravn, Boldingvej 18, Glejbjerg
tlf. 75198409
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75199268
Seniorledere
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 61600227
Karen Dorte Sand Simonsen, Ålundevej
10, Agerbæk tlf. 76560501
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
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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Nyt fra Vester Nykirke Kirkes menighedsråd.
Menighedsrådet har holdt februar- og
martsmøde. Vi har møde en gang om
måneden, dog undtaget juni og juli
måned. Vores formand er god til at
fastlægge datoerne for et helt år ad
gangen. Det giver mulighed for planlægning. Møderne varer som regel et
par timer. Fast punkt på dagsordenen
er orienteringssager, og vi diskuterer
også næsten hver gang budget og/eller
regnskab. Vores opgave er jo at holde
kirke og kirkegård samt graverbolig
og præstegård i orden. Desuden er vi
ansvarlige for personalet, bortset fra
præsten. Det vil altså sige organist,
Ingrid Sand Simonsen, kirkesanger,
Lærke Rasmussen, graver, Mona Truelsen og gravermedhjælper/afløser,
Marianne Eiby. Et af menighedsrådsmedlemmerne er udpeget til at varetage kontakten til personalet, nemlig
Frida Svenningsen.
Vores martsmøde er et fællesmøde
med Vejrup Kirkes menighedsråd.

Det er en god aften, hvor vi har mulighed for at diskutere fælles opgaver og
evt. problemer.
Ved vores møde i år snakkede vi en
del om næste vinters arrangementer.
Der er mange gode ideer på bedding.
Der vil komme nærmere orientering,
når præcise aftaler er kommet i stand.
Vi vil forsøge at få et par studiekredsaftener i januar – februar 2009 i stil
med de to aftener, vi har haft i år. Sogneudflugten er fastlagt til at skulle
foregå torsdag den 14. august 2008.

Venlig hilsen Grete Knudtzen
Vester Nykirke Kirkes menighedsråd

Sjælen nærer sig af det, som den
glædes over.
Augustin

Fra menighedsrådsmødet
den 26.2.2008. kl. 13.30
Regnskabet for 2007 blev fremlagt af
kassereren Inger Schmidt. Det balancerer fint.
Gældsbrev af 11.10.2000 er indfriet.
Tegningerne til kapellet er nu godkendt af Nationalmuseet og bygningsinspektøren. Det skal så endelig
godkendes i Esbjerg kommune, men
det skulle være en ren formsag.
Kirkebladet bliver fremover omdelt
ved frivillige i landdistriktet og ved et
reklamebureau i byen.
Vi skal tænke på menighedsrådsvalg
til efteråret. Vi besluttede at holde et
offentligt møde, gerne sammen med
Vester Nykirke, umiddelbart efter
sommerferien med oplæg til valget og
m.h.t. hvad vi vil med kirken.
Menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at skrive et stykke i kirkebladet/hjemmesiden om det at være
medlem af menighedsrådet.
Næste møde den 26.3. kl. 19 sammen
med Vester Nykirke.

Laurids Kristensen

GUDSTJENESTER

Vejrup

17. feb. (2.søn.i fasten)
11.00 PT
18. apr. (Bededag)
19.30 CE
20. apr. (4.søn.e.påske)
( konfirmation)
10.00
27. apr. (5.søn.e.påske)
ingen
01. maj (Kr. Himmelfartsdag) 10.30
04. maj (6.søn.e.påske)
10.30
11. maj (Pinsedag)
09.00
12. maj (2.pinsedag)
09.00
18. maj (Trinitatissøndag)
ingen
25. maj (1.søn.e.trinitatis)
10.00
01. juni (2.søn.e.trinitatis)
19.30
10.00
08. jun. (3.søn.e.trin.)
15. jun. (4.søn.e.trin.)
09.00 PT
22. jun. (5.søn.e.trin.)
10.30
(Kirkekaffe i Vejrup)
29. jun. (6.søn.e.trin.)
ingen
06. jul. (7.søn.e.trin.)
14.00
(gudstjeneste i Vøgaslund)

Vester Nykirke

ingen

ingen
09.00
09.00
ingen
10.30
ingen
10.30
19.30
10.00
09.00
ingen
09.00
10.30 PT
ingen

Møder
Indremission
Onsdag den 23. april
Samtalemøde
1 Korinterbrev kap 11
Onsdag d.7.maj:
Samtalemøde
1 Korintherbrev kap. 12
Onsdag den 14. maj:
Kredsmøde i
Stenderup missionshus
ved Johan Schmidt Larsen
Onsdag den 21. maj:
Samtalemøde
1 Kor kap 13
Onsdag den 4. juni
Samtalemøde
1 Kor kap 14
Onsdag den 18. juni
Samtalemøde
1 Kor kap 15
Onsdag den 2. juni
Samtalemøde
1 Kor kap 16

PT: Pernille Troldborg - CE: Claus Egelund
kb.: kirkebil fra Bramming. Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr.
1
15
5
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KONFIRMANDER 2008
Konfirmander i Vester Nykirke
søndag den 13. april kl. 10.00

Konfirmation i Vejrup kirke,
søndag den 20. april kl. 10.00

Sophie Søkilde Christensen, Møllegårdsvej 3, Endrup
Nanna Susanne Christiansen, Hovedvej A1 2 ,Omme
Pernille Højrup, Bygaden 28, Endrup
Maibritt Jensen, Roustvej 251, Omme
Melanie Michelle Martinussen, Bygaden 36, Endrup
Camilla Gade Thomsen, Bygaden 12, Endrup
Lasse Nim Jensen, Grimstrupvej 4, Raunsø
Alex Randbæk Søndergaard Madsen,
Ravnsø Mosevej 9, Vong

Nanna Ravn Andersen, Øster Vejrupvej 11
Louise Frisgaard, Øster Vejrupvej 6
Line Bremer Mikkelsen, Kærvej 3
Wendy Mikkelsen, Vejrupvej 7
Camilla Sillesen, Kirkegade 13
Morten Bjerg Andersen, Grisbækvej
Tommy Damgaard Fyhn, Gl. Hovedvej 33, Rebelsig
Morten Gaardsholt Jensen, Vibevej 4
Lasse Andreas Jensen, Drosselvej 13, Bramming
Rasmus Uldall Jespersen, Lykkesgårdsvej 3
Martin Nygaard Kristensen, Lykkesgårdsvej 18
Andres Astrup Orloff, Varhovej 15, Bjerndrup
Kevin Schou Pedersen, Skolevænget 8
Kasper Poulsgaard Sørensen, Møllevej 3B
Allan Mazur Thomsen, Kærvej 19
Andres Nødskov Toft, Engvej 6
Nicolai Trane, Bjøvlundvej 3, Lovrup

Vi opfordrer alle til at hejse flaget på disse datoer for at fejre vore konfirmander!
Besøg fra Tanzania
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Årets guldkonfirmander søndag den 30. marts:

Konfirmanderne havde i år besøg af
pastor Stewart Karugaba fra den
Evangelisk Lutherske kirke i Karagwe i Tanzania. Jonas Andersen fulgte med som tolk.
Stewart fortalte levende om kirken
og viste billeder fra sin shamba og af
sin familie. I øvrigt havde han mange
søskende, 17 i alt, men dertil skal siges, at hans far havde også to koner.
Det var inspirerende at høre om livet
i kirken og ved dens gudstjenester,
hvor der var flere kor, der sang. Vi
lærte også et par sange undervejs.

En dejlig dag med årets guldkonfirmander i kirken. Efter gudstjenesten var
der fotografering og blomster blev sat på pastor Abildtrups og medkonfirmand Kristian Enemark Sørensens grav. I løbet af eftermiddagen var der
rundvisning på Vejrup skole og i lokalarkivet.

Jonas Andersen og Stewart Karugaba

KALENDER:

Følgende 13 konfirmander deltog:
Sonja Nielsine Nissen, Anna Marie Nielsen, Birthe Kirstine Nielsen Holm,
Lissi Nielsen, Else Marie Margit Hansen, Randi Viola Nielsen,Inger Marie
Ebener, Anna Maria Nielsen, Marie Anna Lambertsen, Kristian Jensen Fogh,
Bent Gjelstrup Lund, Preben Andreas Lind, Georg Poulsen

Søndag D. 13.04 Konfirmation i Vester Nykirke kl. 10.00
Søndag D. 20.04 Konfirmation i Vejrup kl. 10.00

Vejrup Endrup Nyt

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

Tlf. 75 39 38 00

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

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

Aut. Kloakmester
Uffe Nissen
Tangevej 6, 6690 Gørding

Mobil 4017 8223
Tlf. 7517 8223

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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Vejrup
Antenneforening
"Link" på Vejrup` hjemmeside

Tlf. 75 19 01 68
Det bedste signal
fra YouSee

Registreret Revisor

Rådgivning,
bogføring,
revision
kontor- &
erhvervsservice

Stationsvej 9, Vejrup
6740 Bramming
Tel.: 7519 0050 Fax 7519 0750
ingrid.e@mail.tele.dk
18

Vejrup Endrup Nyt
Generalforsamling i VIF tirsdag d. 11/3 2008
I n f o rm a t i o n o m Ve j rup Endrup Nyt. v. Helle Burkal.
Post Danmark – distribution Syd har ændret beløbstaksten for uddeling. Det medførte at de økonomiske udgifter
til uddeling af bladet blev så store, at bladet måtte nedlægges.
Redaktionsudvalget holdt møde om problemet, og der var
enighed om, at bladet skal ud og skal overleve. Det kan
kun ske med hjælp af frivillige kræfter.
Der var stor velvillighed for at hjælpe med uddelingen, så
på under 5 min. var alle vejnavnene delt ud mellem foreningerne.
Enkelte får ikke bladet i yderdistriktet ud mod Gørding og
Bramming – da de ikke er med i omdelingen, men der er
mulighed for at afhente et gratis blad i Fritidscenteret eller
se det på nettet under www.vejrup.dk
Der er også mulighed for at få bladet tilsendt: det koster
100 kr. for 6 numre pr. år.
Der har i år været et underskud på 4000 kr. – det har kirkebladet dækket.
Tiltaget for at undgå underskud næste år er at mindske
antallet af farvede sider samt privat uddeling af bladet.
Beretningen godkendt.
K a s s e re re n s b e re t n i n g v e d B r i t t a P e d e r s e n ( B P ) :
Regnskabet gennemgået.
Der er sket meget i årets løb. Jeg har fået nyt regnskabsprogram, der er nye regler i Esbjerg kommune, og der skal
nu foretages revision af regnskabet af en revisor.
Der er en påtegning fra revisoren mht. kontingentbetalingen. Derfor skal der i fremtiden altid en liste med sammen
med aflevering af penge til mig. Dvs. ingen poser i postkassen uden lister længere! Hal leje tilskuddet er forhøjet
– det pynter på resultatet.
Kunststofbanen har kostet VIF ca. 50.000 kr.
Regnskabet godkendt.
Va l g a f f o rm a n d , k a s s e re r o g n æ s t f o rm a n d / s e k re t æ r
samt
Va l g a f u d v a l g s m e d l e m m e r s a m t s u p p l e a n t e r s a m t
Valg af re v i s o rer:
trods mulighed for tvungen autoriseret revisor, vælges der
revisorer ifølge vedtægterne.

I n d k o m n e f o r s l a g : Ingen.
Otto Pedersen havde nyt med fra Teltholderforeningen.
Henning Frederiksen havde nyt med om Hal projektet.
Hvis der ønskes oplysninger om dette, kan der rettes henvendelse til dem.
HF: Takker for god ro og orden.
OP: Tak til Henning for at være ordstyrer.
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 – 18 personer.
Træner / Leder pris 2007
Marianne Jensen indstilles til Træner/Lederpokal 2007 af
badmintonudvalget
Marianne kom til Vejrup som 15 årig og var hurtig i gang
som håndboldspiller
På juniorholdet senere ynglinge og senior.
I 1987 fik hun volleyball i gang i Vejrup både turnering og
stævner i en periode på 2-3 år.
I 1988 var hun træner for junior pigefodbold også en periode på 2-3 år.
I sommeren 1989 arrangerede hun en bustur til Spanien
for håndboldspillerne, hvor de spillede nogle kampe og
bussen blev fyldt op med med andre fans fra Vejrup.
Det var en vellykket tur.
Badminton fik hun også interesse for både som motionist
og turneringsspiller.
Derefter holdt hun en pause på grund af giftemål og efterfølgende 4 børn.
I 2005 blev hun valgt ind i håndboldudvalget hvor hun var
er periode.
Sideløbende blev hun træner i badminton afdelingen hvor
hun nu er i gang med den 3. sæson Marianne er god til at
motivere børnene til at gøre en indsats og har en stor
andel i at børn og unge nu høster medaljer i turnerings
kampe og stævner.
En alsidig sportspige (dame) som trods mand, børn og
arbejde tager sig tid til at være træner og leder i Vejrup I.F.
Pokalen er sponseret af Sydbank.

VEJRUP IDRÆTSFORENINGS SAMMENSÆTNING EFTER GENERALFORSAMLING 2008
NAVN
Otto Pedersen
Lone Hjort
Britta Pedersen

AFDELING
Formand
Sekretær
Kasserer

valg 2010
valg 2009
valg 2009

FODBOLD
Per Møller
Søren Thorø
Martin Toldshøj
Anders Ebener
Ib Gjerlevsen
Knud Fogh

Fodbold
Suppleant

valg
valg
valg
valg
valg
valg

2010
2010
2009
2009
2009
2009

HÅNDBOLD
Allan Thomsen
Birgitte Raben
Susanne Nielsen
Brian Milowenz
Laila Andresen
Edith Ladgefoged

Håndbold
Suppleant

valg
valg
valg
valg
valg
valg

2009
2010
2010
2009
2009
2009

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

Badminton
Suppleant

valg
valg
valg
valg
valg

2010
2009
2009
2010
2009

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

Gymnastik
Suppleant
-

valg
valg
valg
valg
valg
valg

2010
2009
2010
2009
2009
2009

FEST
Kirsten Kristensen
Sonny Sørensen
Hans Callesen
Bjarne Jørgensen

Fest
-

valg
valg
valg
valg

2010
2010
2009
2009

Bent Christensen Fest
Ellen Nielsen
Suppleant
Heidi Sørensen
-

valg 2010
valg 2009
valg 2009

SPONSOR
Marianne Jensen Sponsor
Lars Utoft Nielsen
Louise Storm Jensen Allan Fogh (Bandereklamer) -

Sørger selv
for evt. nye
medlemmer

REVISORER
Hans-Jørn Madsen Revisor
Svend Erik Uhd
Tommy Hunderup Suppleant

valg 2009
valg 2010
valg 2009
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Friske damer, hvor Sonja Andersen var træner

Pigeholdet havde Mette, Nanna og Camilla som træner

Puslingeholdet havde Susan, Sannie og Annie som træner

Springholdet havde Anja, Daniel, Tanja og Pernille som træner

Søren Callesen, nederst til højre med sine gymnastikmænd.
Her er samlet 29 ud af 38, der gik til gymnastik hele vinteren.

Fredagsarrangement i hallen.
Rulleskøjteaften med 45 børn.

Tak for en dejlig sæson!
Tak til alle trænere, der har
været aktive i 2007-08
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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
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Endrup
MALERFIRMA

v/ Laila Hansen
Bygaden 80 • 6740 Bramming
Tlf. 2815 0517

22

Vejrup Endrup Nyt

Skræderens besøg på Raunsøgård
Følgende fortælling stammer fra den tid, da
"Raunsøgård" var præstegård, altså fra tiden før
den blev fattiggård.

præstens karl, og Anders fik skræderen på ryggen og gik. Da de var kommet nogle hundrede
alen fra gården, blev skræderen betænkelig og
sagde:
Da traf det sig sådan, at præstefruen og præ- - Hør, Anders, lad os vende om.- Nej, sagde
sten skulle have tøj omsyet til børnene, hen- Anders, vi skal have den bog, og han tog fasteholdsvis til piger og drenge. I Vong boede en re om skræderens ben. Da de var kommet halvskræder, som tog ud til hjemmene og syede, og vejen gentog skræderen: - Lad os vende om.
vedkommende skræder var halt. Nu var ikke alle Men atter sagde Anders nej og holdt godt fast
lige ærlige den gang, og to slyngler havde talt på skræderen. Atter et stykke vej tilbagelagdes,
sammen om at stjæle præstens hvidkål og væd- vel de tre fjerdedele, så gentog skræderen : der og dele rovet i V.Nykirke. - Nu, skræderen Lad os vende om, og føjede til: - Jeg vil sy et
sad tro og syede en aften, da hunden blev gan- sæt tøj til dig gratis. - Lidt efter føjede han yderske rasende. Pigen tog mod til sig og gik ud ligere til: - Og en overfrakke. - Men Anders var
med hunden, der hed "Velan", og den fo`r straks ubønhørlig.
om i haven og gøede voldsomt. Pigen var ikke
længere modig og ved hushjørnet råbte hun:- Da de ankom til kirkedøren, var denne låset,
"Velan" kom her! - Men bange blev hun, da en men nøglen sad i. Anders fik den drejet om og
røst sagde: - Nej a tejr li frå`hånd.
døren åbnet. Da lød en røst inde fra mørket:
- Er han fed?
Hun fo`r ind og fortalte, hvad der var sket. Præ- Do foer ham, som han er, sagde Anders og
sten var en af dem, der kunne mere end fader- lod dermed skræderen falde ned og løb tilbage
vor. - Det er dog skammeligt, sagde han, nu har til præstegården. - Da Anders kom ind, var
jeg ikke min bog hjemme, den ligger på alteret i skræderen allerede kommet.
V. Nykirke.
Hentet fra Mågen 1956.
Da tog skræderen til orde: - Kunne jeg bare have Skrevet af S.P. Hansen, Sportsvej, Bramming
gået, skulle jeg gerne hente den.
Endrup/V.Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
- Jeg kan bære dig til kirken, sagde Anders, Hartvig Vind Jensen

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Bestyrelsen for arkivet arbejder i øjeblikket med
at arrangere/planlægge en fortælle rundtur på V.
Nykirke kirkegård.
Turen starter ved hovedindgangen til kirkegården.
Der vil blive fortalt om diget omkring kirkegården, beplantning på diget og kirkegården.
Under vandringen på kirkegården, vil der også
blive fortalt om forskellige gravsteder og gravsten, især de ældre gravsten har måske interesse, da de fortælle både lidt historie, og noget
om tiden, hvor de blev opsat.
Gravstederne fortælle noget om de personer,
der er stedt til hvile her, samt noget om tiden.

Efter en forhåbentlig god og indholdsrig tur
rundt på kirkegården, samles vi inde i kirken,
hvor der vil blive fortalt om kirken.
Herefter vil arkivet severe kaffe med brød samme sted.
Fange det interesse for sådan en aften, så mød
op, alle er velkomne.
Dato for arrangementet er tirsdag den. 27. maj
2008 kl. 19.30
Det er fastlagt.
Venlig hilsen
Hartvig Vind Jensen
Endrup/V.Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
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Bogbussen er det lokale “kommunekontor”
(alt: Brylluppet begynder i Bogbussen)
Fra begyndelsen af april kan man melde flytning, skifte
læge og hente papirer til vielsen i Bogbussen og på de
mindre biblioteker, som får Lokal Borgerservice
Den 3. april får Esbjerg Kommune en forlænget arm i Bogbussen og på lokalbibliotekerne, når borgerne skal melde
flytning, skifte læge, have nyt sygesikringsbevis eller ordne andre småting i den retning.
Lokal Borgerservice kaldes ordningen, der er en udvidelse af Borgerservicecentrene på rådhuset i Esbjerg og de
tidligere rådhuse i Bramming og Ribe.
I forbindelse med sammenlægningen af kommunerne
lovede politikerne, at Borgerservice skulle være så tæt på
borgerne som muligt og Esbjerg Kommune har derfor
lavet en aftale med Esbjerg Kommunes Biblioteker om at
hjælpe med at betjene borgerne med de mest almindelige
ting, de kommer på Borgerservicecentrene efter. Det er i
hovedsagen for at hente ansøgningsskemaer og forskellige former for beviser, som er blevet fornyet, for eksempel
sygesikringsbevis, pas og kørekort.
Ingen sagsbehandling
Der bliver ingen sagsbehandling i Lokal Borgerservice.
Bibliotekernes medarbejdere har fået uddannelse i at
hjælpe borgerne med at hente ansøgningsskemaer via
det offentliges portaler - her i blandt borger.dk - og i kommunens databaser og kan også hjælpe med at udfylde
dem. Skal man søge om pension eller støtte, skal man
stadig gå på Borgerservicecentret på rådhuset.
Det har været nærliggende for Borgerservice at samarbejde med Bibliotekerne om at komme ud til borgerne, siger
Jørgen Bruun, chef for Borgerservice:
”Der er 10 lokalbiblioteker og bogbussen holder 20 steder
rundt om i kommunen. Dermed er stort set hver eneste
bydel og by i kommunen dækket ind. Og med de lange
åbningstider, bibliotekerne og bogbussen har, kan borgerne komme på ”kommunekontoret” efter arbejdstid, ” siger
han og tilføjer, at der på den måde jo også er indbygget
børnepasning – børnene kan jo underholde sig med bibliotekets øvrige tilbud, mens far og mor ordner det kedelige papirarbejde.
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B ro c h u re p å v e j
Esbjerg Kommune og Bibliotekerne udgiver nu en brochure med informationer om Lokal Borgerservice med
oplysninger om Bogbussens holdepladser og åbningstiderne på den og bibliotekerne. Så hold øje med posten i den kommende tid dumper brochuren ind ad brevsprækkerne hos samtlige husstande i Esbjerg Kommune.
Fakta 1: Lokal Borg e r s e rvice
På Hovedbiblioteket og på bibliotekerne i Bramming, Gjesing, Hjerting, Jerne, Kvaglund, Ribe, Sædding og Tjæreborg og i Bogbussen kan borgerne:
• hente blanketter og ansøgningsskemaer
• få hjælp til at printe offentlige blanketter ud
• få vejledning i at udfylde offentlige blanketter
• hente papirer til vielse
• skifte læge
• melde flytning
• aflevere post til kommunen
• bestille og hente nyt sygesikringsbevis
• aflevere og hente kanylebokse
• hente batterier og slange til høreapparater
• aflevere brugte batterier fra høreapparater
• købe affaldsmærkater
I Bogbussen og på bibliotekerne i Ribe, Bramming og
Sædding kan borgerne også søge om pas og fornyelse af
kørekortet samt forlænge pas.
Fakta 2:
Bogbussen har åbent mellem kl. 14 og kl. 20 og den holder 20 steder i kommunen: Vejrup, Ålbæk, Grimstrup,
Skads, Andrup, Jernved, Gørding, Gredstedbro, Darum,
Sønderris, Guldager, Bryndum, Tarp, Vester Nebel, Spandet, Roager, Egebæk-Hviding og Vester-Vedsted.
Se hvor og hvornår på www.esbjergbibliotek.dk
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ÅBEN ALLE DAGE
Mandag-Fredag 6-18
Lørdag-Søndag 6-16

Søndergade 4
Tlf. 7517 8131

Bramming - Gørding - Holsted - Brørup

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

HELLE
KØv/RJensEAxel
SKMøller
OLE
Gørding
Se holdstart på
www.ensikkerstart.dk
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

2162 4676

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

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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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.

Altid spændende udvalg
Råd og vejledning
af fagfolk!

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

26

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
APRIL 2008
Torsdag. D.17.04

Sommerspring starter op Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 17.30-19.00

Tirsdag.

D.29.04

Husholdningsforening: Marie Hoeck foredrag kl. 19.00 på Vejrup Skole

Tirsdag.

D.29.04

Ordinær Repræsentantskabsmøde Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.30
NAJ 2008

Maj
Søndag. D. 04.05

Fodbold serie 5 Vejrup IF – GHRI kl. 14.30

Torsdag. D. 08.05

Fodbold serie 2 Vejrup IF – Tjæreborg IF kl. 19.30

Fredag.

Fodbold serie 2 Vejrup IF – Alslev IF kl. 19.00

D. 16.05

Søndag. D. 25.05

Fodbold serie 5 Vejrup IF – Holsted FB kl. 14.00

Tirsdag.

Endrup/V.Nykirke Lokalhistorisk arkiv, fortælle vandring k. 19.30
Mødested ved hovedindgangen V.Nykirkes indgang

D. 27.05

JUNI 2008
Søndag. D. 01.06

Fodbold serie 2 Vejrup IF – Holsted FB kl. 19.00

Tirsdag.

D.03.06

Husholdningsforening cykler fra kroen kl. 19.00

Fredag.

D. 06.06

Fodbold serie 2 Vejrup IF – Billund IF kl. 19.00

Lørdag.

D. 07.06

Fodbold serie 5 Vejrup IF – Føvling/Stenderup UI kl. 13.30

Søndag. D. 22.06

Fodbold serie 5 Vejrup IF – Jernved IF kl. 11.00

Søndag. D. 22.06

Fodbold serie 2 Vejrup IF – Grindsted GIF kl. 13.30

BANKO &
PRÆMIEWHIST

Så er 4% fonden
klar til uddeling.

Hver ONSDAG i Ve j r u p / E n d r u p
Fritidscenter kl. 19.00

Ansøgning skal være indsendt
senest 1. maj 2008 til
Metha Holk,
Bygaden 38, Endrup
tlf 7519 1373

Vi n d e r n u m r e f r a E n d r u p S t ø t t e f o r e n i n g s
Præmiespil
F e b ruar :
051 - 211 - 097 - 266 - 052 - 183 - 048 - 005 022 - 259 - 104 - 115 - 279
M a r ts :
043 - 207 - 170 - 127 - 071 - 299 - 107 - 182 204 - 270 - 144 - 140 - 025

Fonden kan søges af alle
foreninger,
der er tilknyttet
Vejrup og Endrup
Fonden Metha Holk
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Vejrup Endrup
Nyt
Skolevænget 5
Vejrup,
6740 Bramming

Returneres ved varig adresseændring

Annoncøroversigt

- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Vejrup
Bennecke Byg
Endrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf. Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik Gørding
Dyrlægerne Univet Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Ellegaard Revision Vejrup
Endrup Byggemontage
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Gørding
Serviceudlejning
Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesforretning
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
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

Telefon
7519
7519
7519
7519
7519
2255
7517
4031
7517
7517
4512
7517
7020
7519
7517
7519
7519
7517
7517
7517

6160
1019
8122
1004
0005
4110
0018
1222
2296
8953
1410
8999
2141
0353
4677
0750
1790
8090
2770
8131

7517
7519
7517
7517

7070
0015
8080
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 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7517
7519
7519
7519
7517

3977
8448
0433
8493
3311

Fimanavn

By

Peter Bertelsen
Vejrup
Per Hansen
Vejrup
Revisionskontoret Bramming
Roxy Bageriet
Bramming
Rud Christensen
Endrup
Skov Madsen
Gørding
Smedeforretning
Vejrup
Smykkehuset
Bramming
Specialoptik
Bramming
Sportmaster
Bramming
S. R. Knudsen
Vejrup
Sejstrup Taxi
Gørding
Skjern Bank
Bramming
Stof Centrum
Bramming
Susannes Køreskole Gørding
Sydbank
Gørding
Sørens Farve
og Tapet
Bramming

Telefon
7519
7519
7510
7517
7519
7517
7519
7517
7510
7510
7519
7517
7510
7517
2618
7517

0123
0238
1100
3188
1161
8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
0840
8377

Fimanavn

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 Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Telefon
2574
7517
7517
7517
7519
2175
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

1183
3248
8222
8223
0054
0830
0200
0054
0168
0238
0350
0122
0085

7519 1509
7519 0381

7517 4396

Er du træt af at vente på millioner fra Lotto?
Er det lang tid siden, du havde en 13’er i tipning
Prøv i stedet...

BANKO

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr
200-400-1000 kr.
17 runder hver med: 100-200-400 kr.
Superrunde:
200-400-1000 kr.
Sidegevinster, Superbanko, S-blad,
Puljenr., 2 Lykkenr. pr. halvleg.
Max. 5000,- kr.!

Samlet gevinstsum ca.

27.000

Arrangør:
MK 79
Vejrup & Endrup Støtteforening af 1978

