Vejrup Endrup Nyt
Jamen, kunne Jesus virkelig lave
brød til så mange ud af bare 5 små
brød? Det lyder lidt usandsynligt.
Og det må man jo sige ja til. Hvis
man tror på den historie, så er
man vist lidt naiv.
Og alligevel. Vi skal jo tænke på,
hvem vi har med at gøre. Jesus er
jo ikke hr. hvem som helst. Jeg
ved godt man kan trylle meget
frem, men det er ikke det, der er
tale om her. Det er jo den almægtige Gud som er kommet til jorden
i skikkelse af Jesus. For Gud er
ingenting er umuligt. Så giver det
ingen mening at stille grænser op
for Gud og sige, at det kan Gud
ikke klare. Gud er netop defineret
ved, at man ikke kan definere
ham, man kan ikke stille grænser
op for hans formåen.
Vores sprog og vores tankekraft
slår slet ikke til.
Så selvfølgelig kan Jesus lave
brød til 5000, ja, ti gange så
mange, om det skulle være.
Men hvorfor laver Jesus egentlig
børd til så mange, hvad var egentlig hans hensigt? Det var jo ikke
at blive politiker. Brød og skuespil, det er det, som skal til, hvis
det er det, Jesus ønsker.
Men behøver der at være en dybere mening med det? Det er vel
nok, at de er sultne.
Ja, det er sandt nok. Den jødiskkristne opfattelse af legemet er jo,
at kroppen er dyrebar og værdifuld, det er ikke bare et hylster,
som i græsk og indisk tankegang.
Kroppen er skabt af Gud og derfor
god. Den skal vi passe på og ikke
ødelægge eller misbruge til noget,
den er Guds gode værk.
Den er ikke ligegyldig.
Men bespisningen er altså også et
tegn på noget andet, det er ikke
blot det at mennesker får noget i
maven.
Sulten og krisen lærer os noget,

16

nemlig at vi kun er mennesker.
Den lærer os, at vi ikke er guder.
Det egentlige kommer udefra, fra
Gud. Det er en meget vigtig
erkendelse. Det er det, som gør os
menneskelige og ikke hovne og
arrogante.
Jeg tænker her på jøderne ude i
ørkenen. De lærte på den hårde
måde, hvem der er Gud, men så forbarmede Gud sig over dem og de
fandt manna midt ude i ørkenen.
Og den historie gentager sig med
Jesus, blot i endnu større grad.
For nu er det ikke blot brød til
livet på jorden, men også på den
anden side af døden.
Jesu brød skænker os nyt liv.
Hvor der er had, skænker Jesus
tilgivelse og kærlighed. Det er
noget, som bærer os ind i den
næste tilværelse efter denne. Ved
alteret får vi del i dette vidundermiddel.
Asger Ehmsen
Om at være menighedsrådsmedlem
Nu hvor jeg er flyttet fra Vester Nykirke
Sogn og ikke mere er medlem af menighedsrådet, vil jeg gerne berette om, hvad
jeg har beskæftiget mig med, og om
hvor mange forskellige opgaver, der skal
løses, hvad enten man gør det selv, eller
man formidler opgaven videre til en ansat
eller en håndværker.
I november 2000 blev jeg medlem af
Vester Nykirke menigheds råd, og den 23.
november var der konstitueringsmøde,
hvor jeg blev valgt til kontaktperson og
kirkeværge.
De ansatte ved kirken var: Præst: Asger
Ehmsen, kirketjener: Torben Kondrup,
organist: Ingrid Sand Simonsen, kirkesanger, Peter Jessen, samt graver: Jytte
Jensen, der også var ansat som kirketjener og graver ved Vejrup kirke.
Jeg var på totalt bar bund og kendte intet
til dette arbejde. Hartvig Vind Jensen,
som jeg afløste, viste mig rundt i kirken
og på kirkegården og fortalte om de pro-

www.vejrup.dk
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Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5,Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75 190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 75 191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75 190530
Ulveledere:
Mikael Møller Sørensen,Vibevej 7,
tlf. 75 190694
Juniorledere:
Lene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75 190113
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75 190268
Spejderledere:
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75 190268
Kassan Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75 190113
Grupperådsformand:
Børge Trane, Bjøvlundvej 3, Lovrup,
tlf. 75 177146
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl) og Ulve (2.-3. kl.):
Onsdag kl. 18.00-19.30
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere mandag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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jekter, der var i gang.
Det var bl.a. bygning af mandskabs- og
redskabshus, hvor vi havde en del møder
med håndværkerne og arkitekten Hans
Lund, samt annullering af den udvendige
trappe til det gamle oliefyr.
Der kom hurtigt mange ting. F.eks. stod
parkeringspladsen foran kirken delvis
under vand. Hvem skulle ordne det? Og
hvem skulle slå græsset på parkeringsarealet? Tænd og sluk uret var defekt, og
vaskemaskinen hos kirketjeneren skulle
udskiftes
Den 20. januar 2001 havde guldsmed
Bent Exner været rundt i flere kirker og
set på altersølvet. Han meddelte, at kalken skulle behandles som beskyttelse
mod vinsyrens angreb på sølvet. Ved en
telefonsamtale med ham, meddelte han,
at det nok ville koste mellem 40 og
45.000 kr., hvilket jeg højlydt blev
meget chokeret over. Efter samtale med
formanden Hanne Ejby og endnu en

Gudstjenester

opringning til Bent Exner mente han nu,
at han kunne gøre det for ca. 25.000 kr.
Dette afslog jeg, og bad ham sende kalken retur.
Guldsmed Søren Weitemeyer i Århus lavede arbejdet for 13.155 kr.
I januar aflæste jeg vandmåleren. Den
viste et forbrug på mere end 800 m3,
hvilket måtte undersøges. Jeg anede ikke,
hvad man brugte af vand på en kirkegård.
Det viste sig da også at være flere rør, der
var læk, og fra Bramming Kommune var
man flinke og behjælpelige med at
beregne spildet også for året i forvejen.
Vi fik merforbruget refunderet.
I 2001 får Vester Nykirke egen kirketjener og graver. Torben Kondrup siger sin
stilling op, og hans hustru Lise Kondrup
bliver ansat i den nye stilling, der var
blevet ændret fra kirketjener til både kirketjener og graver. Derfor ophører Jytte
Jensen med at fungere som graver ved
Vester Nykirke.

Vejrup

I løbet af årene er mange små og store
opgaver blevet klaret:
Den 6. februar 2001 meddeler Lise
Kondrup, at der er fygesne på loftet i hendes bolig. Det bliver fjernet. Kirke-toilettet er itu, støvsuger skal repareres, varme
på badeværelset virker ikke, katafalken er
punkteret, målerbrønden flyttes. Taget på
kirken bliver repareret, fordi det regnede
ned ved våbenhuset. Udsmyknings-fonden bliver søgt om midler til restaurering
af fadet i døbefonten. Afslag, desværre.
Soluret bliver restaureret. Maling af
kapel og indgangs søjler bliver udført.
I 2004 ringede kasserer Inger Schmidt, at
der er kommet en kæmpe regning på
strøm. Jeg tjekkede måler tidligt og
silde, men kunne ikke se noget unormalt, når vi havde varme på. Sydvest
energi ville så tjekke måleren, og de meddelte, at den ikke fejlede noget. Det ville
jeg imidlertid ikke godtage, og de sendte

Vester Nykirke

19.apr. (1.søn.e.påske)
ingen
26.apr. (2.søn.e.påske)
10.30
03.maj (3.søn.e.påske)
ingen
(konfirmation)
08.maj (Bededag)
09.00
10.maj. (4.søn.e.påske)
( konfirmation)
09.30+11.00
17.maj. (5.søn.e.påske)
10.30 PT
21.maj (Kristi Himmelfartsdag
09.00
24.maj (6.søn.e.påske)
ingen
31.maj (Pinsedag)
10.30
01.jun. (2.pinsedag)
10.30
07.jun. (Trinitatissøndag)
ingen
(Døvegudstjeneste i V. Nykirke)
14.jun. (1.søn.e.trinitatis)
10.30
(kirkekaffe i Vejrup)
21.jun. (2.søn.e.trinitatis)
09.00
28.jun. (3.søn.e.trin.)
09.00 PT
05.jul. (4.søn.e.trin.)
10.30
12.jul. (5.søn.e.trin.)
ingen

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

Indremission
Onsdag den 22. april
Samtalemøde 2 Korinterbrev kap 3

09.00
10.30
ingen
ingen
09.00 PT

Onsdag d.6.maj:
Samtalemøde 2 Korintherbrev kap. 4
Onsdag den 14. maj:
Kredsmøde i Agerbæk

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

Onsdag den 27. maj:
Samtalemøde 2 Korintherbrev kap 5

Døvegudstjeneste
Den 7. juni kl. 10.00 kan vi glæde os til at få besøg i Vester Nykirke af døvepræst Karen Tikjøb fra Fredericia. Prædikenen bliver både på tegnsprog og talesprog og er således for alle. Der kommer døve fra det sydlige Jylland for at være
med. Det er en del af deres udflugt her til området. Lad os mødes til fælles gudstjeneste.

Onsdag den 10. juni
Samtalemøde 2 Kor kap 6

www.endrup-byen.dk

Møderne begynder kl. 19.30 og holdes, hvis ikke andet er angivet, i missionshuset Bethel, Storegade 12.
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den så til ekstra undersøgelse, hvilket der skulle betales yderligere 500 kr. for. Men stædig som jeg er, forlangte jeg, at det
måtte undersøges alligevel. Efter 14 dage stod der en mand,
Enevoldsen, uden for min dør. Han gav mig en uforbeholden
undskyldning og fortalte, at måleren ganske rigtig var defekt,
idet den nemlig ved et megalavt forbrug bare løb alt for hurtigt.
Vi fik 71 424,55 kr. retur. Inger Smidt og jeg var glade, ja hele
rådet, naturligvis.
Vores kirkesanger, Peter Jessen, døde efter nogen tids sygdom
og en ny kirkesanger, Lærke, blev ansat. En fredag ringede Lise
Kondrup og fortalte, at rebet til klokken næsten var slidt over,
og der skulle være bryllup om lørdagen, altså dagen efter. Jeg
måtte ned og afmontere rebet, ind til Esbjerg og finde frem til
en rebslager nede på havnen.
Med nogen overtalelse fik de fundet et reb og splejset det, lige
på stedet. De mente i første omgang, at det kunne blive i
”næste“ uge. Mig hjem med rebet, op i tårnet og få det monteret. Og der blev bryllup, og Lise kunne ringe uden at være
bange for, at rebet skulle knække.
Anlægsgartner Gustavsen lavede ny plæne og deponeringsplads
ved den nye mandskabsbygning. Den 1. december 2004 sagde Lise
Kondrup sit job op, og Mona Truelsen blev ny kirketjener / graver.
Så havde jeg også den store fornøjelse at sidde i menighedsrådet
i en periode, hvor der var bispevalg. Den nye biskop blev som
bekendt Elisabeth Dons Chris-tensen. Da hun skulle indsættes,
var jeg med i Ribe Domkirke. Det var en kæmpeoplevelse at
se hende få sin fine bispekåbe på og at se alle præsterne sidde
hele vejen rundt langs stolesæderne og videre rundt oppe i
koret.

Karl Poulsen renoverede den gamle garage efter godkendt tilbud.
Der blev købt en ny olietank til kirketjenerboligen. Der var indbrud i maskin- og mandskabsbygningen. Dette blev meldt til
politi og forsikring. Vejrup El opsatte lys på kirkeloftet.
Isoleringen på kirkeloftet blev fjernet efter flere opfordringer ved
syn og efter megen snak, men stadig ikke i enighed.
Det er blot nogle af de uforudsigelige opgaver, der kommer, sammen med alt det planlagte, såsom de faste møder i menighedsrådet
og i de udvalg, man nu er valgt til. Der er årlig tilsyn af kirken
og kirkegård, kapel og kirketjenerbolig.
En tak til resten af rådet for godt samarbejde og forståelse for min
måde at takle tingene på.
En stor tak til kirkens ansatte. Det har været let for mig. I klarer
problemerne, når de opstår. Tak for det.
Frida Svenningsen

Besøg fra Tanzania
Tirsdag den 17. februar fik konfirmander og minikonfirmander besøg fra Tanzania. Det var Clarence
Lugayana og tolken Gitte Kjær Petersen fra Fyn, der
kom og fortalte levende fra Tanzania. Clarence er
med i det sociale arbejde i Bukoba for de Aids-ramte
familier. Han fortalte om landet, kulturen og kirken.
Vi er jo i den samme kirke, som han sagde, den evangeliske lutherske kirke.
Det var godt nok at høre om nogen, som ikke har så
mange penge i hverdagen.
Tak til konfirmander, som støttede arbejdet med 20 kr
for en snor med skilt til mobiltelefonen.
Konfirmandlejr 14-15. marts

HAVETRAKTOR FORSVUNDET!
Natten mellem den 14. og 15. februar har vi haft ubudne gæster i vores maskinhus i Vejrup. Et vindue er blevet aflistet, ruden taget ud og en person er kravlet ind og har åbnet døren indefra og fjernet vores nye Stiga havetraktor.
Naboen hørte lidt støj, men tænkte ikke nøjere over det.

Nyt fra Vester Nykirke Kirkes menighedsråd.
Vi har ikke nævnt resultatet af konstitueringen i menighedsrådet i Vester Nykirke den 26. nov.:
Genvalg af Hanne Eiby som formand og Henrik Christensen som næstformand.
Kirkeværge for kirken:
Bettina Mathiesen
Kirkeværge for kirkegården:
Bodil Vejrup
Sekretær:
Asger Ehmsen
Kontaktperson:
Bodil Vejrup
Underskriftsberettiget:
Inger Schmidt
Kirkegårdsudvalg:
Henrik Christensen, Inger Schmidt og Hanne Eiby
Præstegårdsudvalg:
Hanne Eiby og Henrik Christensen
Aktivitetsudvalg:
Henrik Christensen, Bodil Vejrup og Bettina Mathiesen
Valgbestyrelse:
Hanne Eiby, Bettina Mathiesen og Bodil Vejrup som formand
Bladudvalg:
Henrik Christensen
Repræsentant i Lokalrådet:
Henrik Christensen

Kalender:
Søndag
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d. 7. juni:

Døvegudstjenste i Vester Nykirke med Karen Tikjøb

www.vejrup.dk

kl. 10.00
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VIF Fodbold
Indendørs fodbold U-10
Nu er indendørs sæsonen snart slut og U-10 drengene har fortjent fået hos DGI SYDVEST:
-

2 bronze medaljer

-

1 sølv medalje

-

1 guld medalje

-

3 plads til landsdelsmesterskabet

Det har været en stor fornøjelse for mig at træne disse drenge og jeg har set en del af dem tro mere på sig
selv og tro på de sagtens kan spille fodbold. Jeg tror også det er gået op for mange af dem at fodbold er en
leg når man bare har selvtilliden i orden. Troen på vi sagtens kan vinde har slet ikke været noget problem.
Der har overhovedet ikke været problemer undervejs og jeg har været meget tilfreds med forældre opbakningen sådan jeg ikke selv skulle stå med drengene hver gang til kamp.
Jeppe Søby, Emil Sørensen, Emil Møller, Per Madsen, Rune Hansen, Anders TP, Cecilie, Mads, Jeppe
Hansen, Marco Jensen, Sebastian Nielsen.
Håber at se jer udendørs igen og tag jeres venner med til træning på vores kunststofbane og en masse turneringer på OPPUSTELIGE FODBOLDBANER.
Martin Toldshøj

www.endrup-byen.dk
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Forårsfesten
Ja, så er forårsfesten over os igen.

Den 15. maj 2009 kl. 18.00
er grillen varm på legepladsen i Endrup.
Medbring din egen madkurv og kød til grillen.
Øl, vin og vand kan købes.
Kom og få nogle hyggelige timer i godt samvær.
Både børn og voksne er meget velkomne.
Arrangør:
Endrup Borgerforening

Sognedag i Endrup
Endrup og omegns lokalråd indkaldte tilbage i 2008 d. 23/10, alle foreninger med tilknytning til Endrup til
møde, hvor der var lejlighed til at fortælle om sorger og glæder/erfaringer og målsætninger.
Blandt mange gode beretninger og initiativer blev der også foreslået, at Endrup burde have en sognedag, hvor
land og by – ung og gammel kunne mødes og hygge sig. Samme formål som sportsfesten havde i gamle dage.
På tre opfølgende møder er vi nu kommet så langt, at vi godt tør melde ud, at det skal prøves. Datoen bliver
lørdag d. 15/8 – 09. Mange gode ideer er i spil, og det blive sådan, at den enkelte forening får ansvar for hver
sit arrangement i løbet af dagen.
F.eks. starter dagen med, at vandværket inviterer på rundvisning og rundstykker. Derefter tager menighedsrådet over. Om eftermiddagen er det idrætsforeningen og borgerforeningen, der er på banen.
Men et færdigt program vil selvfølgeligt blive skruet sammen og udsendt senere, så dette indlæg er kun for
at fortælle, at noget spændende er i gang, og at alle gerne må reservere dagen 15/8 – 09.
Alle foreninger i Endrup:
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MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS
Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

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

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

HER KAN
DIN
ANNONCE
STÅ

Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.endrup-byen.dk

21

Vejrup Endrup Nyt
Fortjener din træner, leder eller en af de mange
andre frivillige i byens ungdoms- eller idrætsorganisationer
et skulderklap?
Så har du nu chancen for at gøre noget ved det!
Hver måned uddeler Sydbank Bramming og Sydbank
Gørding i samarbejde med JydskeVestkysten ”Månedens
Skulderklap” til frivillige ildsjæle, der gør noget ganske
særligt for byens foreningsliv. Sammen med hæderen
følger 1.000 kr. og et diplom.
Du kan også vinde
Hver måned trækker vi desuden lod om flotte præmier

Kender du én, der
fortjener et skulderklap?

PECAN

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Giv et skulderklap!

Eget guldsmedeværksted

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

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

www.vejrup.dk

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

6863.1108

blandt alle, der har indsendt forslag.
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Årsmøde i Endrup og omegnens lokalråd
Der var et godt fremmøde, da vi i Endrups og omegnens lokalråd afholdte Årsmøde torsdag d. 26.
marts 2009 på Endrup Møllekro.
I sin beretning så formanden Hartvig Jensen tilbage
på sidste årets mange aktiviteter, som lokalrådet
havde beskæftigede sig med i 2008.
Skoledistrikt
Med meget kort varsel kom det lokalrådet for ørene,
at der ville ske ændringer omkring skoledistrikt. Vi
indkaldte til debatmøde, så vi vidste hvilke ønsker
vi skulle sende til Esbjerg kommune, hvor stemningen hos flertallet på mødet var at skoledistriktet
skulle forbliver, som det altid har været. Men skoledistriktet er blevet ændret fra skoleåret 2008, hvor
børnene fra børnehaveklassen og til 6 klasse gå til
Egekrat skolen i Grimstrup og overbygningen fra 7
til 9 gå til Nordre skolen i Bramming.
Lokalrådet vil arbejde med at udvide skolegrænsen
i Endrup by mod øst, så hele Endrup by har samme
skoledistrikt.
Skolebus
I begyndelsen af skoleåret 2008 blev lokalrådet
kontaktet af forældre til børn på Nordre skole
omkring lang ventetid på bussen samt langt transporttid.
Endrup og Grimstrup lokalråd har haft møder sammen omkring problemet, samt holdt møder med
Nordre skole.
Børn & familie arbejder på det. Der skulle ske noget
i det nye år, hvad de kommer frem til, er forhåbentlig en positiv løsning. ”Ringe tider kan ikke
ændres” ”Ekstra bus er der ikke penge til”.
Lokalrådet har den opfattelse at det er skole, skolebestyrelse der sammen med Børn & familie og Syd
trafik, planlægger busforbindelserne sådan at børnene ikke får den lange ventetid.
Lars Brinch Thygesen, som sidder i skolebestyrelsen, kunne berette at til næste skole år er undervisningen i 6 uger på 4 lektioner a 45 min. og resterende uger er fuld undervisning med lektioner på 48
min., hvilket har betydet nedskæring af p-fag.

Cykelstier
Lokalrådet har lavet prioritering af cykelstier til
mødet med økonomiudvalget i april 2008:
prioritet fra rundkørslen i Størsbøl frem til
Hovedvej A1 og videre til Endrup (svingbane).
prioritet udbygning af stien mod Vejrup og Endrup.
Disse prioriteringer stedet inden ændringer af skoledistriktet.
Dambruget
Der skete ikke noget med projekt dambrug i 2008,
selv om lokalrådet flere gange kontaktede både
Esbjerg kommune og Skov & Naturstyrelsen, fik vi
ikke noget svar på området.
Først er i det nye år 2009 har vi fået nogle oplysninger, der skal efter planen overdrages til offentlig
behandling/høring. Midt på sommeren skal arbejdet
gå i gang, deadline for færdigarbejder og aflevering
31.10.2009.
Byggegrunde
Da det er et stort ønske om at få flere byggegrunde
til salg i Endrup og Esbjerg kommune gerne vil
styrke bosætning i hele kommunen, tager Esbjerg
kommune kontakt til ejeren af området ved
Møllegårdsvej, der er udarbejdet i lokalplanen nr.
05.01.04 indgå i byggemodningsplan.
Fællesmøde med alle foreninger i Endrup og
Omegn
I august 2008 havde lokalrådet indkaldt alle foreninger og råd til et fælles møde omkring emner
foreningerne gik og bøvlede med i det daglige, samt
debat omkring emner vi evt. i fællesskab kunne
bakke op omkring. Der mødte ca. 30 bestyrelses
medlemmer op, hvilket beviser at der stadig kan
samles folk i Endrup, når der er kaldt sammen. Der
blev besluttet at der skulle gøres et forsøg på at få
arrangeret en fælles dag med kulturelt indslag, aktivitetsdag, hvor alle kan være med, og afslutning
med fælles spisning.
Denne dag er under planlægning, så sæt kryds d. 15.
august 2009.

www.endrup-byen.dk
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VEJRUP SOGNEARKIV
Ingrid Jensens, tre digte.

Præsentation
Må jeg mig præsentere?
Og vil du lytte lidt?
Så vil jeg referere,
hvad jeg har tænkt så tit.
Jeg er en enlig herre
Nej – misforstå det ej
- jeg keder mig skam ikke,
mit liv er som en leg.
Nå – husker du mig ikke?
En gammel, god bekendt,
så hold mig lidt i hånden
og hør, hvad der er hændt:

24

Jeg kommer alle vegne,
har venner her og der,
i jordens fjerne egne
jeg ingen fremmed er.

Beklager kun, veninde:
sæt ikke til mig lid,
jeg skabtes kun til legen,
men skaber tit en strid.

For mig er alle lige
i hytte og på slot,
Hos fattige og rige
jeg leger lige godt.

Når jeg på sejrens side
en glædesrus har skabt,
så skal du også vide,
at nogen har jo tabt.

Og barnets bløde hænder
mig ofte tog i favn,
de første ord, det lærte,
iblandt dem var mit navn.

Åh, glemte jeg at sige
i farten, hvad jeg hed?
Mit navn er bare BOLDEN,
så ved du god besked.

Mig kender små og store,
mig flokkes alle om,
Succes´er jeg kan score
- dog under andres dom.

Fortsætter på side 27

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
E.I.F. opfordre
til at man
ikke bruger
udenomsarealet
ved klubhuset
som lodseplads
Bestyrelsen

www.endrup-byen.dk
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

,-

5 oste fra

Endrup Slankeost
20+
Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0 % fedt

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

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

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 27 mælkeproducenter, der er
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
“Jord Til Bord” på: www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 14 11
B u t i k F redag 9,0 0 - 1 7 ,0 0
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Et par

I Orwell - året I

Vi løb og legede en sommer lang,
fra vi hinanden fandt i marts engang.
Og vidste inden længe, vi ku´ lege sammen,
- det grønne land med hegn og hæk blev rammen.
om vores færden rundt de mange steder
til kamp og leg og sommerglæder.
I fælles flok med andre på et hold,
for hvem det bedste er: at spille bold.
Vi leged´ i den friske sommerluft
med næsen fuld af sved og græs og duft.
Og lærte sammenholdets store styrke
i stedet for sin egenart at dyrke,
for hvis den ene af os blev derhjemme,
så var den anden af os slemt i klemme
og følte sig så pokkers helt alene,
at være to er lykken, sku´ jeg mene.

Der går en dreng på gaden
Med termodragt og vanter på,
Han tænker på i morgen,
Hvordan det nu vil gå.
I skoletasken har han
En masse ting at vise frem,
Men tanken om i morgen,
Den overskygger dem.
Han har en ny bib-bib’er
Som ingen andre prøve må,
Men alle farver tusch’er,
Dem må de gerne få.
Én - to og tre og fir
Ja, flere dage har han talt,
Men nu er det i morgen,
At tælle én er alt

Vi blev lidt større, mens en sommer gik,
en masse knubs og skrammer tit vi fik,
så derfor under bruseren vi endte,
når hjem fra dagens hårde dyst vi vendte.
Desværre må vi bare tænke på:
en sommer gik – og vi blev lidt for små
men skidt med – jeg sidder blot og vrøvler,
- vi er jo bare et par fodboldstøvler.

Præmiespil EIF
Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs Præmiespil 2009.
Numre fra januar :

148 – 221 – 144 – 145 – 108 – 091 – 035 182 – 255-193 – 060 – 195 – 027 .
Numre fra februar :

231 – 121 – 019 – 113 – 222 – 073 – 055 – 173 – 130 -004 – 108 – 114 – 244 .
Numre fra marts :

060 - 235 – 222 – 188 – 077 – 200 – 186 – 196 – 252-275 – 043 – 075 – 282 .
www.endrup-byen.dk
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Ok har aktivitet på Vejrup
Andels Grovvarefoening
fredag den 24. april
i tiden 13 - 16
hvor der vil være uddeling
af fodbolde og samtidig mulighed
for tegning af nye benzinkort
og samtidig få checket at
man støtter sporten i Vejrup.
Vel mødt på “Foderstoffet” den
24. april. kl. 13 - 16

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

Tlf.75 17 30 37

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

Velkommen til Møllekroen i Endrup

HER KAN
DIN
FARVEANNONCE

7519 1500
28

Nørregade 1 • 6740 Bramming

STÅ

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

HER KAN
DIN
ANNONCE
STÅ
www.endrup-byen.dk
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Bramming

Selvstændige og statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Jesper Gilbjerg
Madsen

Thomas Brink
Johansen

Går du i
salgstanker?

Peter Lyngesen

www.edc.dk
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Storegade 32
6740 Bramming

www.vejrup.dk

75 17 46 77

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
MARTS 2009
Tirsdag.

D. 30.03

Vejrup IF Krolf starter ved Vejrup / Endrup Fritidscenter kl. 14.00
fra kl. 9.30 - 11.30 - HVER TIRSDAG

APRIL 2009
Tirsdag.

D. 14.04

Vejrup IF Serie 2 Fodbold kl. 18.30

Torsdag.

D. 16.04

Modeopvisning hos Martin Møller 17.40 fra kroen

Torsdag.

D. 23.04

Vejrup Senior Club Tur til UCVest kl. 14.00

Fredag.

D. 24.04

Vel mødt på “Foderstoffet” fra kl. 13.00 – 16.00

Fredag.

D. 24.04

Vejrup IF Serie 2 Fodbold kl. 18.45

Torsdag.

D. 30.04

Repræsentantskabsmøde i Vejrup Endrup Fritidscenter KL. 1930

Lørdag.

D. 09.05

MAJ
Vejrup IF Serie 2 Fodbold kl. 12.00

Lørdag.

D. 09.05

Vejrup IF Serie 5 Fodbold kl. 14.00

Fredag.

D. 15.05

Endrup – grill på legepladsen kl. 18.00

Torsdag.

D. 21.05

Vejrup IF Serie 2 Fodbold kl. 11.00

Lørdag.

D. 23.05

Vejrup IF Serie 5 Fodbold kl. 14.00

Torsdag.

D. 04.06

JUNI
Vejrup Senior club – udflugt

Fredag.

D. 05.06

Vejrup IF Serie 2 Fodbold kl. 19.00

Onsdag.

D. 10.06

Vejrup husholdningsf. cykeltur til Gørding kl. 18.30
For at høre om honningproduktion og keramik.

Lørdag.

D. 13.06

Vejrup IF Serie 5 Fodbold kl. 14.00

Søndag.

D. 21.06

Vejrup IF Serie 2 Fodbold kl. 13.30

MAj 2009

JUNI 2009

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

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

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

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

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

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

Bramming 7517 4396

Vejrup & Endrup IF

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

