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Vejrup ”Døgnkiosk” har fået ny forpagter, hermed vil vi byde dig
Annelise Nguyen og din familie hjertelig velkommen til Vejrup.
Håber I falder godt til i jeres nye omgivelser.
Annelise har også kun et ønske –
og det er at alle forsat vil støtte Døgnkiosken i byen
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Forældre Børn 14 på holdet hvor
Kirsten Kristensen og Tina Sørensen holder styr på både store og små.

23 Pige og Drenge på holdet, hvor
træner Camille Sillesen, Mia Henriksen og Majken Madsen og Tina Sørensen.

At holde styr på 31 puslinge piger og drenge kan være fast arbejde her er det Annie Kristensen,
Majken Madsen, Britt Pedersen, Josephine Jensen og Julie Shertiger der gør sit bedste.

www.endrup-byen.dk
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Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.erling-egert.dk
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Springholdet udfolde sig på
bedste vis sammen med
trænerne Christina Callesen,
Julie Nyse, Jacob Sørensen,
Daniel Arnason, Robert
Andersen.

Zumba holdet med 38 til opvisnings ved Lonnie Koch – havde fundet deres kreative side frem –
”SMILET” var ekstra bredt”

Alle sejl var sat til da trænerne og udvalget fra gymnastik indtog de sidste minutter af
eftermiddagen der ar dømt sommer og sol i temaet de fremviste, tak for en dejlig travl sæson.

Tak for en dejlig travl sæson…..
Helle Burkal.

www.endrup-byen.dk
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GENERALFORSAMLING I VIF TIRSDAG D. 8. MARTS 2011
Dette er et uddrag af referatet fra generalforsamlingen med alle
formændenes beretninger. Der var mødt 26 personer frem.
Formandens beretning:
Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode indsats i
2010.
Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke holde gang i så
stor en forening, som VIF.
År 2010 har budt på både gamle og nye aktiviteter, vi har forsat med Ungdomsidræt fredag aften, hvor hvert enkelt udvalg
har haft en Rulledisco aften, det nye i 2011 er at vi vil prøve at
få de unge mennesker, som var med til ekstremweekend, til at
overtage rulledisco.
Sæsonen afsluttes med fælles Børneafslutning fredag d. 25.
marts.
Fra ekstrem weekend var der 4 voksne og 4 unge -Mette
Madsen, Sannie Vedsted, Kate Pedersen og Jonas Hjort, hvad
en kunne indeholde være, derefter har de planlagde sammen
med de 4 voksne det endelige program, da de unge ikke skulle
kende indholdet. Lørdag d. 15. maj kørte 23 unge og 4 voksne
fra Vejrup mod et ukendt sted, vi mødtes med Carsten fra DGI
ude i naturen ved Oksbøl. Der lavede vi følgende:
Lerdueskydning, Forhindringsbane i træer m bl.a. frit fald,
Forhindringsbane for militæret, Mountainbike.
Aftensmaden blev leveret, den var lavet af Susanne Fogh og
Lise Madsens, smagte fremragende og gryderne blev hurtigt
tømt. Nat cykelløb med GPS i skov og på strand med ømme
bag fra cykelturen tidligere på dagen. Overnatning i det fri, dog
med tag over. Morgenvækning kl. 7 derefter morgenmad.
Oprydning, samarbejdsopgaver, hygge og evaluering inden
turen gik hjemad.
Alle var trætte, men fyldt af gode oplevelser. Og alle sagde;
”Hvornår skal vi af sted igen?”
Vi håber på at få nogle af udgifterne dækket gennem det beløb
(30.000kr), som kommunen har givet tilsagn om at yde i forbindelse med Seven eleven holdet/Madholdet, da de fleste af
de unge mennesker har været med på ekstremweekenden.
Beløbet er søgt til godtgørelse af udgifter til trænere og undervisere, i forbindelse med tiltag af aktiviteter med unge mennesker.
Ekstremweekenden gik så godt, at vi gerne vil støtte op om at
gentage det til efteråret.
Samtidig med at vi planlagde dette ringede én, om vi ikke
skulle prøve at få Zumba til Vejrup? Da jeg har den holdning,
at man skal prøve en gang imellem uden at vide hvordan det
ender, må jeg tilstå at selv en optimist som undertegnede kan
blive overaskede over, hvor mange der kom første gang – ca.
150, og da der var flest 263 Jeg er sikker på at Helle vil fortælle hvordan det går nu
Omkring uge 20 ringede Per Burkal angående indoor cycling (
spinning ) om vi skulle starte det op? Vi blev enige om på det
efterfølgende bestyrelsesmøde, at det skulle prøves. Per lovede
at være primusmotor. Der blev indkøbt cykler og vi fik fat i
Line for at vise hvordan man kunne køre. Der var samlet en
stor håndfuld personer, som gerne ville være instruktører. Der
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var 8 hold før jul og 7 efter jul. Jeg vil gerne sige tak til Per
Burkal, Jane Nielsen, Tine Madsen, Rikke Bolding
og Karen Olsen som kører hele 3 hold.
Efter opfordring fra de unge mænd, som gik til madlavning i
vinteren 2009/2010, fik vi skaffet en underviser fra Bramming
– Inger, til denne sæson 2010-2011. De unge mænd og hun har
gået godt i spænd hver anden onsdag, og vi håber, at hun vil
tage endnu en tørn næste år, da der er ønske om at fortsætte.
Oveni har vi fået et ønske fra pigerne, om at starte et madlavningshold op for dem. Det arbejder vi videre med.
Og som rosinen i pølseenden, skulle der også lige arrangeres
50 års skolejubilæum. Det kunne samle 370 personer. Når man
skal holde sådan en fest, skal der en mange hjælpende hænder
til, og alle man spurgte sagde ja. Jeg vil gerne på Hallens og
VIF`s vegne sige tak for den kæmpe indsats af hjælp vi fik. Jeg
vil gerne sige en ekstra tak til Birthe og Poul Bjarne Holst,
Britta Pedersen og Leif Jørgensen, som stod for registrering
af tilmelding og betaling. De har kæmpet med en stor udfordring i denne forbindelse, som de løste flot.
De forskellig udvalg har gjort et kæmpe stykke arbejde i 2010
og i mange henseende har deres arbejde båre frugt. Og der er
både med hensyn til resultater og medlemmer. Der er nogle
afdelinger, der har tilbagegang i medlems antal. Jeg så gerne at
nogle af udvalgene var lidt mere aktive og måske kreative mht.
at få børn og unge mennesker i gang med den sportsgren hvor
de er i. Vi har fået nogle gode rammer til aktiviteterne, og her
tænker jeg på den nye Multisal.
Med hensyn til leje af lokaler, vil jeg gerne opfordre til, hvis
der er nogle der har en ide, så bare prøv det, vi kan kun opfordrer til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Søren Callesen har forsat med Krolf - en stor tak til ham. Det
ender med at vi skal have en større bane, da der er stor opbakning til Krolf.
Lions pris: Tak til Helle for at lave indstillingerne. Annie
Kristensen fik Ungdomslederprisen med diplom og 5oo. Kr.
medens bror Michael Kristensen fik Idrætsprisen.
Også en tak til Helle for at lave indstillingen til ”Månedens
skulderklap” fra Sydbank en pris til frivillige ildsjæle, der gør
noget ganske særlig for foreningslivet, Lone Hjort fik overrakt
et diplom og 1.5oo kr. ved generalforsamlingen.
Et af de gode ting fra 2009 forsætter det er Seniorklubben ved
Kirstine Sørensen, angående ”Idræt om dagen.” Hun har sørget for at finde ledere – igen Preben Lind og Søren Callesen og
aftale er lavet med Per angående kaffe og rundstykker. Der er
ca. 28 til 35 deltagere.
Nu komme vi til det triste. Der er nogle der har valgt at stoppe
efter lang tjeneste nemlig, Lone Hjort, sekretær efter at have
overlevet 5 formand (20 år). Stor tak Britta Pedersen, kasserer,
knap så længe - 10 år, også en tak. Kirsten Kristensen for 6 år
i festudvalg. Tak for en stor indsats.
Og Her til sidst vil jeg sige
Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.

www.vejrup.dk
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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

Vognmand

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

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ

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

www.endrup-byen.dk
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Tak til alle udvalg, og på gensyn i det nye år.
Tak til Banko, Præmie West, Præmiespil og MK 79.
Tak til hallen for godt samarbejde
Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden dem havde
vi ikke tøj på kroppen, de har gjort en fornem indsats, tak for
dette.
Beretning fra udvalgene:
Fodbold v. Søren Uhd
Så er det blevet tid til at gøre status for 2010. Vi har igen i år haft
et udfordrende og spændende år i fodboldudvalget.
Fodboldudvalget består i dag af Peter Sørensen, Anders Ebener,
Lone Andersen, Knud Fogh og Søren Uhd. Da fodboldudvalget
både har aktiviteter om sommeren og vinteren og for ungdomsspillere og seniorspillere, har vi behov for at specielt forældrene
til ungdomsspillerne bakker op om fodbolden, for at vi kan få
det hele til at hænge sammen.
Vi har i et par år savnet lidt opbakning fra forældrene, så derfor indkaldte vi via Vejrup Endrup Nyt til et møde i foråret 2010
for alle forældre og andre interesseret for at høre, hvad de synes
om fodboldafdelingen, og hvordan vi kunne udvikle den. Vi
måtte desværre konstatere, at der ikke kom andre end fodboldudvalget til mødet. Vi har gennem hele sæsonen haft 2 ungdomshold, men vil ville meget gerne have haft flere.
Resultatmæssigt har det været meget svingende, men vi mener
heller ikke, at det er resultaterne, der er det vigtigste. De unge
spillere fik en kæmpe oplevelse, da de løb med superligaspillerne ind på Blue Water Arena i forbindelse med en fodboldkamp i
Superligaen mellem EfB og FC Nordsjælland.
På ungdomssiden regner vi med at tilmelde 2 hold til den kommende sæson, men hvis der kommer mange spillere, så er vi
selvfølgelig klar til det. Vi er pt. tæt på at have fundet et par træner til ungdomsholdene, og så håber vi, at der er et par forældre,
der har lyst til at hjælpe med det praktiske omkring holdene.
På seniorsiden var 2010 en blandet fornøjelse. I foråret gik
resultaterne desværre ikke Vejrups vej, så det blev til en nedrykning til serie 5. Det blev dog kun til en sæson i serie 5, da holdet allerede i efteråret rykkede op i serie 4 igen.
I 2010 måtte vi desværre erkende, at vi ikke havde spillere nok
til at stille to 11-mands seniorhold. Vi har derfor haft et 11mands hold og tre 7-mands-hold. Vi håber dog meget, at vi igen
i 2011 kan stille to 11-mands hold.
Træneren for seniorafdelingen John Petersen stoppede som træner ved udgangen af 2010, så i den kommende sæson vil det
være Allan Fogh, der står i spidsen for seniorafdelingen.
Fodboldudvalget vil gerne takke John for et godt samarbejde og
byde Allan velkommen som ny træner.
I vintersæsonen havde vi 5 hold tilmeldt turneringerne. 2 hold i
ungdomsrækkerne og 3 hold i seniorrækkerne. Her var resultaterne også meget svingende, men et hold klarede sig rigtig godt.
Holdet vandt den bedste seniorrække i DGI Sydvest og kvalificerede sig til landsmesterskaberne. Her klarede holdet sig flot og
vandt B-finalen.
Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbejde til medlemmerne
i fodboldudvalget og takke alle de personer, som har hjulpet
igennem den seneste sæson.
Det gælder både trænere, holdledere, op-kridter, kampfordeler,
dommere osv.
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Håndbold v. Brian Milwertz
Det lykkedes vores 1. hold i Dame senior at kvalificere sig til
serie 1 i sidste sæson.
Tillykke med det!
Vi kan nu hvor der kun mangler få runder konstatere, at der er
meget stor forskel på at spille serie 2 og serie 1, så det bliver ved
denne ene sæson i denne omgang.
Vores andet hold i Dame senior har spillet nogle tætte kampe i
serie 3, hvor det er blevet til sejre i nogle af dem, holdet spiller
serie 3 igen i næste sæson.
Trænerskifte: Allan Fogh stopper som træner for damerne efter
i denne omgang at have trænet dem i 3 sæsoner. Et samarbejde,
som har fungeret godt, og som jo har kulmineret med oprykningen sidste år.
Jeg vil gerne sige Allan en stor tak for denne omgang og lade
ham vide, at han skal være velkommen til at tage en tørn igen på
et senere tidspunkt, om lysten skulle melde sig. Inden da vil jeg
ønske Allan Fogh held og lykke med hans nye træner job, stadig i klubben – heldigvis, men nu i fodbold afdelingen.
Jeg vil også benytte lejligheden til at byde vores nye træner,
Lars Bruun Nielsen, velkommen. Lars er selv aktiv håndboldspiller, og har tidligere primært trænet unge, så det bliver ikke
nyt for ham med den gennemsnits alder vores damer har, til gengæld bliver det første gang han skal prøve kræfter med et damehold, som jeg har forstået det.
Jeg vil også gerne sige tak til Kenneth Madsen for hans arbejde med andet holdet, det har han brugt rigtig meget tid på.
Kenneth har lovet at han gerne fortsat vil være tilknyttet holdet
i det omfang hans arbejde tillader dette.
Svømning: Vi har af holdt 2 omgange svømning sammen med
Endrup, med hhv. 33 og 27 deltagere. Vi har netop startet nyt
hold op. Hvor der pt. er 30 tilmeldte allerede, der plejer gerne at
komme flere i løbet af den 1. uge eller 2.
Peter Ladefoged har igen været på hjælpetræner kursus, hvilket
han får stor ros for at bruge af svømmeinstruktørerne, de er rigtig glade for ham.
Jeg vil slutte med at takke alle der har bakket op om håndbold
og svømning i det forgangne år, det være trænere, hjælpetrænere, ledere, forældre og udvalgsmedlemmer
Badminton v. Niels Rasmussen
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 stykke arbejde.
Badmintonudvalget består i skrivende stund af Preben Lind,
Thomas Regel, Bent Truelsen og Niels Bach Rasmussen. Vores
suppleant er Niels Peder Regel. Bent Truelsen og Thomas Regel
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.

www.vejrup.dk
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Et smukt
minde

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ

af brugte biler
Jensen Biler

Vibækvej 27 - 6740 Bramming
Tlf.: 75102162 - Mobil.: 21792162
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LYKKEBOKENNET@FORUM.DK

FJERKRÆ, MINKAVL, TRÆPILLER

Få økonomisk overblik
I Andelskassen får du skræddersyede løsninger, der
passer præcis til dig og din økonomi.
Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig!
Andelskassen Sydvestjylland
Agerbæk tlf. 87 99 35 90 • Esbjerg tlf. 87 99 59 20 • Årre tlf. 87 99 35 75

Gæs, Moskusænder, Moularder,
Duer, Kalkuner, Vildænder,
Amerikaner høns fra 20 uger
Træpiller: op til 4 slags
Lava 6 – 8 mm,
Træbriketter &
Hårdtræbriketter

www.endrup-byen.dk
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Vejrup/Endrup mesterskabet vil i år blive afviklet mandag d.
14. marts, og der er igen i år stor tilslutning, 59 kampe.
På motionist-siden har vi haft endnu et godt år. Dog har der
været ledige baner i år, og fra bestyrelsens side vil vi gerne takke
for forståelse for, at der igen i år har været enkelte aflysninger,
da hallen har været bruges til andre aktiviteter i badmintontiden. Sæsonen forlænges selvfølgeligt med de antal gange badminton har været aflyst.

overalt poppede der hold op, og vi var så heldige at få Lonnie
Kock fra Esbjerg til Vejrup, og det har været sjovt at se så
mange, der kom og prøvede Zumba af, vi må nok erkende at det
gik rigtig hurtig de første gange med over 250 kvinde og et par
enkelte mænd – det koster stadig 40 kr. pr. gang.
Vi har kunnet bibeholde Lonnie hele sæsonen, og her efter Jul,
har været en fast flok på 70 – 80 personer, der har benyttet sig af
tilbuddet - vi fortsætter til uge 23 den 7. juni.

Også for ungdomsholdene går det godt med mange spillere.
Emma S. Regel vandt guld i single og sølv med x makker ved
Landsmesterskaberne U. 11år i Vejen. D 28/2 U. 15 Pigerne
Camilla U. Nielsen og Josephine G. Jensen vandt Bronze i double ved Landsmesterskaberne i Fredericia d. 21/3, Desuden har
spillerne haft gode resultater og samvær ved træfstævnerne. Vi
var vært ved Træfstævnet d. 30/10 i Vejrup. Her en stor tak til
Niels P. og Thomas Regel for afviklingen. I 2010 havde vi et U.
15 pige hold men de havde det svært, men gennemførte. U. 13
Mix og U. 11 klarede sig godt. Dog uden at vinde puljen.

Men ikke nok med det, vi har også haft gang i ”Ballroom
Fitness” med Sussi Jensen både før og efter jul. Der har været
en rigtig pæn opbakning efter jul. Opstarter igen uge 37 kl. fra
kl.18.00.
”Styrk din krop” med fysiorterapeut Tina Steenberg startede vi
først op her i år og det har der været en pæn tilslutning, Tina går
ind og arbejder med musklerne – styrker og smidiggøre kroppen.
Så der har været en pæn bred vifte af muligheder for kvinderne
i alle aldre, både ung de modne kvinder, i denne her sæson.

Vi var i udvalget enige om at spørge Niels Dollerup Esbjerg om
han ville Fortsætte som træner for os. Desværre afslog han efter
en betænknings tid (han havde gjort sin uddannelse færdig) Vi
kontaktede et par andre. Det gav ikke noget. Men heldigvis ville
Nicholaj Møller og Jonas Hjort, så de er træner om mandagen,
det er dejligt at de unge vil give en hånd med. Tirsdag er det
Preben Lind og Jonas T. Petersen der er trænere. Begge dage er
det spillere over 10 år. Torsdag er det Preben Lind og Janni U.
Nielsen der tager sig af de yngste spillere og evt. nybegyndere.

For de unge træner har der været 4 personer på hjælper kursus 2
på første års 5 på modtagerkursus, i december var der 19 børn
der deltog i pigelejr i Vejen, og de voksne har været til fællestræning i Bramming ved område Esbjerg. Springholdet havde
arrangerede en søndag med spring herhjemme i hallen.

Vi har fortsat Miniton, det er børn fra 4-7 år, som sammen med
forældre og Camilla U. Nielsen der tager sig af leg og træning.
Der er svingende deltagelse, men vi tror det har en fremtid.
Forældrene får jo også motion, der spilles hver anden søndag kl.
10-11 se opslag eller forhør jer.
Nu har beretningen hovedsageligt berørt de spillere, som har sat
Vejrup i fokus. Men der er jo også børn, som vil nøjes med
motion og fællesskabet og ikke ønsker stævner og turneringer.
Det er dejligt at badminton er så fleksibelt, at det også er en
mulighed.
Atter i år vil jeg gerne takke forældre og medtrænere for god
opbakning, så børnene har gode vilkår til at udfolde og udvikle
sig.

Vores årlige gymnastikopvisning bliver afholdt lørdag den 19
marts kl.13.00 – alle har knoklet for at blive færdig og med et
godt resultat. Herreholdet er ikke med til årets gymnastikopvisning, men i stedet stiller Zumba op – tro mig – med fuld knald
på.
Vi glæder os også til at se opvisningsholdet fra Sundeved
Efterskole.
Tak til jer alle for en næsten veloverstået sæson, en stor tak til
såvel trænere som hjælpetrænere,
i har gjort en kæmpe indsats, uden jeres iterativ og arrangement
ville børnene helt sikkert kede sig.
Tillykke til Annie med Ungdomslederprisen.
Der skal også lyde en tak til Udvalget, for deres store behjælpelighed.
Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen i
Idrætsforeningen,
TAK for et spændende ÅR 2010/11

Gymnastik v. Helle Burkal
Vejrup/ Endrup Nyt v. Helle Burkal
Den ny sæson startede lidt før nemlig i uge 37. Alle holdene var
klar med nye træner og hjælpere – børnene kom fuldtallig til
de hold, vi havde håbet på kunne have interesse.
Forældre / barn dukkede der 14 børn op til – mens der til
pige/drenge kom 23, men en næsten fordobling på puslinge holdet med 32 børn. Vi stod så lige pludselig og manglede hjælpere – men det blev afhjulpet ved at 2 hjælpetrænere ville være på
2 hold, så det var lidt puslespil der skulle gå op men dejligt i her
var friske.
Derimod havde vi lidt fald fra spring holdet – der stod vi ellers
med et fuld trænerteam, men knap så mange børn. Herre holdet
kom igen med 28 herrer det er Søren Callesen der bare kan få de
modne herre op af stolene og sofaerne.
I foråret kom den store interesse og succes – ”Zumba fitness”,

10

Bladet kommer ud med et pænt overskud og det er de frivillige
uddelere, samt det at vi får det trykket billigt – halv i farver og
resten i sort/ hvid det gør så også at billederne ikke altid er i farver. Bladet bliver delt ud 6 gange om året, det er de lokale foreninger som nu har stået for det siden 2008, de for dog en lille
gave en gang om året, for deres ihærdighed.
Tusinde tak for jeres frivillige hjælp.
I Vejrup og Endrup by og Årre opland bliver omdelt af personer
der får en lille betaling for udbringningen.
Bladet udkommer til tiden og der kommer rigtig mange gode
indslag, - bliv endelig ved med det.
Nye ideer eller indslag til bladet – kom endelig, der har været en
del frafald ved annonce – der skal ofres lidt tid på at finde nye.

www.vejrup.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Menighedsrådet fra Vester Nykirke har henvendt sig angående
overskud.
Samtidig har der været forespørgsel fra Grimstrup menighedsråd
om samarbejde i bladet.
Vi holder vi et fælles møde torsdag den 7. april.
Fest v. Kirsten Kristensen
- Kirsten var syg, Hans Callesen fremlægger.
I festudvalget fik vi i uge 32 afviklet årets Sportsfest. Vi havde
valgt at prøve at fortsætte succesen med havetraktortræk og fyraftensarrangement - helt sikkert 2 ting der skal prøves igen - ja,
måske er det nye traditioner, der er kommet for at blive.
I det store og hele en super god uge - med en lidt mindre omsætning end året før og lidt flere udgifter, bl.a. til en opstart af en
dankortterminal, som resten af Idrætsforeningen også kan få
glæde af i forbindelse med diverse andre arrangementer -gjorde
at årets overskud blev væsentligt mindre end året før - vi landede på ca. 18.000,- kr.
Den første søndag i advent afholdt vi julearrangement i
Multisalen. En rigtig hyggelig eftermiddag med dans om juletræet og besøg af julemanden og hans rensdyr. Der blev handlet
i boder og rammerne i Multisalen gjorde helt bestemt, at det føltes rigtig godt besøgt.

udfoldede sig på grønsværen.
Charles er altid ihærdig når det gælder,
Idrætsforeningen.
Har en god og stabil hjælp, han hjælper trolig til banko
med opstilling af borde og stole, sportsfest hvor teltet
bliver rejst og taget ned igen og ikke mindst fredag
aften i baren, hvor hjælpen har været fast de sidste
20 år, han er altid frisk med nye ideer og komme med
nye emner der rør sig ude i andre foreninger.
Han spiller ikke fodbold mere, men som holdleder tropper han trolig op for at finde spiller til weekendens
kampe, i Cafeteriaet ringer han rundt for at få fat i de
spillerne der ikke er mødt op til træningen.
Charles er badmintonspiller samt gymnast på motionsplan, og det seneste nye tiltag er cykling, det er bare
for det sociale, for formen den holder han jo…………
Tak for mange gode oplevelse
Tillykke der venter flere udfordringer forude i VIF

Sydbank har sponsoreret pokalen som blev overrakt
af Formanden Otto Pedersen.

Til sidst har vi afholdt en temafest for voksne her d. 26. feb. En
80èr fest med ca. 65 deltagere, som havde en forrygende god og
sjov aften - det endelige resultat for denne fest er endnu ikke
gjort op, men det ser lovende ud. ;-)
Børnenes fastelavn er i skrivende stund ikke afholdt, det bliver
den d. 6. marts, men vi håber på ligeså mange besøgende som
sædvanligt. Det er en af Idrætsforeningens gode arrangementer
med mange flotte, udklædte børn. ( 120 børn og 80 voksne.
Hyggelig eftermiddag.)
Til sidst vil jeg, som formand, gerne takke resten af festudvalget
for et godt samarbejde i de sidste 6 år, det har været supersjovt,
men til tider også lidt hårdt. ;-) Der skal også lyde en stor tak for
et godt samarbejde til de andre udvalg, og ligeledes til centerleder Per Burkal.

VIF`s Træner / Lederpris fik Charles Madsen
af Otto P.

Sponsorudvalg
Ingen pga. sygdom.
Kassererens beretning ved Britta Pedersen:
Regnskabet gennemgået, Regnskabet godkendt.
Træner /Lederpris 2010

Charles Madsen
En Gørding dreng der kom i lære ved det dengang,
Vejrup DLAM 1979
Charles var fodboldspiller, han forsvarer midtbanen
som var det hans egen….
Han nåede at spille 282 kampe på første holdet
På listen over flest spillende kampe på første holdet,
ligger han stadig som nr. 3.
Charles har været fodbolddommer for børneholdene og
i de år hans egne børn selv spillede, var det mest naturlige at gøre gavn som træner, for dem i de år børnene

Månedens skulderklap fik Lone Hjort overrakt
af Svend Erik Uhd, Sydbank i Gørding

www.endrup-byen.dk
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Byggefirmaet

Rud Christensen ApS
Bygaden 10, Endrup
Tlf./Fax 75 19 11 61
Mobil 40 15 74 61
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at lære fra sig og for gymnastikken. Samtidig Hun er med til at
gøre gymnastikken sjov i foreningen med 31 puslinge på holdet. Hun har et godt øje til de enkelte børn og at fange deres
opmærksomhed
Arbejdet med børn i Vejrup Idrætsforening, har givet Annie
lyst til at læse til Folkeskolelærer.
Gymnastik afdelingen har utrolig stor glæde af Annies ideer og
arrangement. Og ved den årlige Gymnastikopvisning er hun
med sikkerhed, at finde blandt de forreste, til at finde på nye
idéer til gymnasternes serier og udklædningen. Hun er god til
at se nye måder at udføre tingene på, ved at hun fortælle små
historier med udklædningen og bevægelser til musikken.
Vi er stolte af at Annie stadig er at finde i vores forening,
derfor vil vi med glæde indstille hende til
Ungdomslederprisen, og for at vise de andre unge der på
vej op, at det bliver påskønnet at være flittig.

Kasser igennem 10 år Britta Petersen fik
overrakt en buket af Otto P

Lions Club Bramming.
Indstilling til Ungdomslederprisen 2010 skulle indsendes inden
den 31. december 2010 så der skulle graves lidt i hukommelsen
og det var hermed gjort.
Annie Kristensen, som er studerende på Esbjerg Gymnasium
på 3. år, hun er en årgang 1992. som mange ved er Annie er en
aktiv ung gymnastikleder, der i en tidlig alder har udført en
særlig indsats over for unge gymnastikudøvere i Vejrup
Idrætsforening. Annie har selv sammen med mor, gået på forældre/barn holdet været på puslinge og pige holdet, i foreningen, senere på Juniortræningsholdet i 2 år og på ungdomsmixholdet i Ribe.
Annie startede tidlig som hjælper, med en alder på 12 år på
puslingeholdet. Stædig og sej, startede hun op i 2005 med
diverse kurser, hun fik dispensation for at komme på leder kursus inden hun fyldte 16 år. – der er ingen tvivl om, at det er
som træner Annie gerne vil gøre en forskel – hun brænder for

På Vejrup Idrætsforenings vegne Formand for Gymnastik
afd. Helle Burkal.

Annie Kristensen Ungdomslederpris og VIF´s formand Otto
Pedersen.

Forårsfesten
Ja, så er forårsfesten endelig forestående igen efter en lang vinter.

Fredag d. 13. maj 2011 kl. 18.00
er grillen varm på sportspladsen 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.
Der vil være lege for børnene.
Både børn og voksne er meget velkomne.
Arrangør:
Endrup Borgerforening
www.endrup-byen.dk
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Gørding‐Vejrup Skytteforening.
Sæsonens sidste præmieoverrækkelse
Tirsdag d. 29/3 2011 afholdt Gørding-Vejrup Skytteforening traditionen tro den afsluttende præmieoverrækkelse.
Det særlige ved denne præmieoverrækkelse er at her bliver foreningens egne vandrepokaler uddelt, samt skyttenåle. Skydningen om vandrepokalerne skydes over tre omgange, den som har skudt det bedste, samlede
resultat i hver klasse, modtager vandrepokalen med indgraveret navn og årstal.
For at få en skyttenål skal man have skudt mindst ti skydninger, og have skrevet disse på pointtavlen, som
hænger i opholdslokalet. Gennemsnittet af de ti bedste skydninger regnes ud, og der uddeles bronze-, sølv- og
guldnåle. Hvem foreningen egne vandrepokaler gik til, kan ses på resultatlisten herunder. Derudover blev der
uddelt en lang række skyttenåle til foreningens skytter, samt præmier fra Hovedkreds Skydning, Helle
Skydning, Blåhøj Skydning, Jyllandsstævne og Rødding Skydning.
Gørding-Vejrup Skytteforening fylder 125 år
Gørding-Vejrup Skytteforenings 125 års fødselsdag vil igennem året blive markeret med nogle arrangementer. Det første af disse var da Niels Jørgen Amorsen mandag d. 28/3 2011 i foreningens opholdslokale fortalte om nogle af de våben som har været fremme de sidste 125 år. Udover at være medlem af Gørding-Vejrup
Skytteforening, er Niels Jørgen Amorsen også medlem af de to historiske skytteforeninger; Skallebølle og
Bolderslev. Denne aften var Gørding-Vejrup Skytteforening været med kaffe og brød, aftenen var gratis og
for alle interesserede.
Der planlægges også andre jubilæumsarrangementer, blandt andet arbejder foreningen på at lave et arrangement på Aike Skydebane, hvor Niels Jørgen Amorsen vil komme med sine historiske våben, og hvor der vil
være mulighed for at skyde med disse. Til efteråret arbejder foreningen på at lave en Åben Hus Dag/Weekend,
hvor alle interesserede har mulighed for at komme på banen og skyde. Derudover planlægger foreningen i uge
48 at holde deres eget stævne, som vil forløbe over 4-5 dage/aftner. Gørding-Vejrup Skytteforening har ikke
selv før afviklet et sådant stævne, men synes i denne anledning det ville være en god idé. Det vil også blive
en god oplevelse for foreningens skytter idet de selv aktivt har deltaget i flere stævner og konkurrenceskydninger, og opnået fine placeringer.
Skytter til DM
Weekenden d. 11 – 13 marts deltog børneskytterne Tobias Kristensen og Anders Fogh til DM ungdom. Både
Tobias Kristensen og Anders Fogh havde kvalificeret sig til at skyde for DDS Sydvest. Anders Fogh, cal.22
børneklasse 2, skød 199 i hovedskydningen, og 200 i mesterskabet, og blev nr. 5. plads i mesterskabet. Tobias
Kristensen luftgevær, skød både 199 i hovedskydning og i mesterskab, og blev nr. 10. i mesterskabet.
Fra d. 1 – 3 april er der DM senior. Her er både et Åben Klasse hold og et Veteran hold blevet udtaget til at
skyde. På Åben Klasse holdet skyder Villy Fogh, Jørgen Baltzer, Verner Fogh og Ida Fogh. På Veteran holdet skyder Mads Peder Pedersen, Hans Clausen Fogh, Knud Christensen og Frode Hansen. Frede Jakobsen
havde også kvalificeret sig, men kunne ikke deltage pga. af ferie. Derudover er Ida Søby Fogh også blevet
udtaget til det skyde for DDS Sydvest.

Gørding‐
Vejrup
Skyttekreds
Fortsættes side 19
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Pokal og afslutningsskydning 2011
BK2
Anders Fogh

594-21

Pokal

BK3
Mikkel B. Clausen

570-11

Pokal

BK4
Kasper Jensen

562-6

Pokal

Junior
Jonas Hansen
Lasse Hansen

466-3
441-0

Pokal

www.vejrup.dk
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Opfaret til himmels
Jeg har ikke altid haft det lige let
med himmelfarten, for hvordan
skal man egentlig forestille sig
det? Det er jo ikke en astronautfærd, men hvad er det så? Det
skulle i følge bibelen være sket fra
Oliebjerget. Og i Israel skulle der
stadig være et aftryk af hans fødder, de bare tæer, der hvor han
satte fra. Men det synes jeg ikke,
det bliver meget bedre af.
En fortolker siger et sted lidt
respektløst, at Lukas skulle skaffe
sig af med Jesus på et tidspunkt
og det blev så ved en himmelfart.
Det er nemlig kun Lukas, der
beretter om himmelfarten i sit
evangelium og i Apostlenes
Gerninger.
Men det er da også nævnt i
Markus, men det er i den slutning,
som ikke er vel bevidnet.
Men himmelfarten skal naturligvis ses i sammenhæng med hele
Jesu liv og det skal ses i sammenhæng med opstandelsen, hvor
Jesus kunne bevæge sig frit igennem døre, om det skulle være.
Og Lukas nævner det ikke bare til
sidst i sit evangelium, men midt i
(9,51): Himmelfarten som en del

af det, som skulle foregå.
Der er også nævnt fortilfælde i
Det Gamle Testamente, nemlig
Henoks og profeten Elias´s himmelfart.
Hvad er den dybere mening med,
at det foregik på den måde?
Det er vel at sige, at det som Jesus
gjorde i sin levetid på jorden,
betyder noget for os. At det er
sandt og at vi har et håb for fremtiden, at Jesus vil vise sig igen.
Det var derfor, at disciplene blev
glade for, at Jesus blev båret væk
for øjnene af dem, for det borger
for, at man må tro på, at vi kan ses
igen. At Jesus har styr over tingene. Han er ikke blot langsomt forsvundet, men fór til himmels for
at kunne være nær ved os ved sin
ånd og vi skal engang se ham,
som han er.
”Se, jeg er med jer alle dage”,
hedder det i dåbsritualet.
Himmelfarten er med til at understrege, at det skulle kunne lade sig
gøre.
Når vi mister en af vore kære, og
skal til at rydde op og ser på de
gamle udtrådte sko, og erkender:
ja, de vil ikke blive brugt mere.
Og tøjet, det kan måske gå til gen-

www.endrup-byen.dk

brug. Det er vemodigt, at være
med til.
Så er det noget andet med Jesus.
Han vil komme igen, for han blev
set levende og drog af sted levende.
Så er vores sorg over vore kære,
som er døde heller ikke en håbløs
sorg, men en trøstet sorg. Jesus
lever i anden dimension og kan
derfra, fra Faderens højre hånd,
som det hedder, følge med os på
vejen.
Asger Ehmsen

Kirkelige handlinger
1/1 - 1/4 2011

Dåb:
Vejrup Kirke:
Thomas Zotovas Henriksen
(Zana Zotova Henriksen og
Christian Henriksen)
Philip Storm Knudsen
(Louise Storm Jensen og
Stefan Knudsen)
Mathilde Sillesen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Hans Sommerlund
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Vejrup Endrup Nyt
Fra sidste menighedsrådsmøde
og budgetmøde sammen med
Vester Nykirke onsdag den
9.3.2011
Regnskabet blev gennemgået.
Nyt materiale af Sigurd Barrett til
dåbsmateriale.
Stenhugger Jørgen M. Pedersen
vil lave oplæg til sten på de
ukendtes grav til næste møde.
Inge Juhl
Spejderne
Spejderaktiviteter i Vejrup er
ophørt for nuværende, men
Støtteforeningen for spejderne
består fortsat. Den står som ejer af
huset ”Græstotten”, Gl. Hovedvej
6B, og ligger inde med alle rekvisitter for spejderne, telte m.m.
Støtteforeningen vil se tiden an i
en 5-årsperiode og håbet er natur-

ligvis, at spejderarbejdet igen
kommer i gang.
Hvis nogen skulle have lyst til at
starte spejderarbejdet op igen, vil
støtteforeningen gerne være
behjælpelig med opstart.
Den hidtidige ordning med at
aflevere skrot på spejderhusets
grund til hjælp for arbejdet er hermed ophørt.
Fra Støtteforeningen: Hardy
Ravn Andersen, formand, Niels
Jespersen,
kasserer,
Kurt
Brandsborg og Asger Ehmsen.

Til eftertanke:
Da sagde Adam:
”Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.”
Derfor forlader en mand sin far

og mor og binder sig til sin hustru
og de to skal blive ét kød.
1 Mos 2,23-24
Her kommer det ikke an på at
være jøde eller græker, træl eller
fri, mand eller kvinde, for I er alle
én i Kristus Jesus.
Paulus i Gal 3,28
Du må ikke gøre dig noget billede
”Du er ikke den, som jeg regnede
dig for at være, sagde han eller
hun skuffet. Og hvad har man så
regnet sig for at være?
For en hemmelighed, hvad et
menneske nu engang er, en irriterende gåde, som vi er blevet for
trætte til at udholde. Man gør sig
et billede. Det er det ukærlige,
forræderiet.
Max Frisch

Adresser
Konfirmation søndag den 15. maj kl. 10 i Vester Nykirke:
Kirsten Brændgaard Schmidt, Størsbølvej 8,
Konfirmation søndag den 22. maj kl. 10 i Vejrup kirke:
Laura Stricker Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10
Rikke Ising Hansen, Thøgers Mark 4
Signe Schelde Jermiin Hansen, Vester Vejrupvej 16
Nanett Marie Harling, Sct. Knudsgade 11
Alice Slot Jensen, Digevej 7
Sofie Frisgaard Madsen, Øster Vejrupvej 6
Mathilde Sillesen, Kirkediget 13
Camilla Louise Skriver Staal, Vejrup Storegade 32
Steffan Hauborg Bertelsen, Kirkediget 6
Jeppe Braad Hansen, Vejrup Storegade72
Sebastian Kim Harling, Sct. Knudsgade 11
Marco Gaardsholt Jensen, Lykkesgårdsvej 16
Mads Hovgaard Joensen, Kærvej 15
Emil Arngaard Sørensen, Bækmarkvej 8
Konfirmationsdatoer
(3.søn.e.påske i Nykirke og 4. søn e. påske i Vejrup)
Vester Nykirke
Vejrup
2011 15. maj
22. maj
2012 29. april
6. maj
2013 21. april
28. april
2014 11. maj
18. maj
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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
Spejderarbejdets støtteforening
Formand : Hardy Ravn Andersen, Øster
Vejrupvej 11, Tlf 51294211

Vejrup Endrup Nyt
Du bør bede ofte. Ikke fordi Gud
glemmer dig, men fordi du glemmer Gud.
Du bør bede for at kunne se på alt,
hvad du møder med kærlighedens
blik.

Napoleon Bonaparte
Mennesker og menneskelige ting
må man kende for at elske dem.
Gud og guddommelige ting må
man elske for at kende dem.
Blaise Pascal

Hvis alle tænker ens, er der
nogen, som ikke tænker.
Peter Nørgaard, kreativ købmand.

Et dårligt træ bærer ikke gode
frugter, et godt træ bærer ikke
slette frugter. Men det er klart, at
frugterne ikke bærer træet, og at
træet ikke vokser ved frugterne,
men omvendt: træet bærer frugterne, og frugterne vokser på træ-

Der findes ingen udødelighed,
kun den erindring, der findes i
menneskers sind.

Gudstjenester

Vejrup
Vester Nykirke
09.00
10.30
ingen
10.30
10.30
09.00
10.00
19.30
09.00
10.30
10.30
09.00
09.00
ingen
10.30PT
ingen
ingen
09.00
ingen
10.00

03.apr. (Midfaste)
10.apr. (Mariæ Bebudelsesdag)
17.apr. (Palmesøndag)
21.apr. (Skærtorsdag)
22.apr. (Langfredag)
24.apr. (Påskedag)
25.apr. (2.påskedag)
01.maj. (1.søn. e. påske)
08.maj. (2.søn.e.påske)
15.maj ( 3.søn.e.påske)
(konfirmation i Vester Nykirke)
20.maj (Bededag)
09.00
22.maj. (4.søn.e.påske
10.00
(konfirmation i Vejrup)
29.maj (5.søn.e.påske)
10.30PT
02.jun. (Kristi Himmelfartsdag)
09.00
05.jun. ( 6.søn.e.påske)
10.30
12.jun. (Pinsedag)
10.30
13.jun. (2. Pinsedag)
09.00
19.jun. (Trinitatissøndag)
09.00
26.jun. (1.søn.e.trin)
10.30PT
03.juli (2.søn.e.trin.)
14.00
(Vøgaslund)
10.juli (3.søn.e.trin)
ingen
17.juli (4.søn.e.trin.)
09.00
24.juli (5.søn.e.trin.)
ingen
31.juli (6.søn.e.trin)
09.00PT
07.aug.(7. søn.e.trin.)
ingen
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20kr

erne... sådan må selve menneskets
person nødvendigvis først selv
være god eller ond, før det kan
gøre en god eller en ond gerning.
Og gerningen gør ikke et menneske ondt eller godt, men mennesket gør selv sine gerninger onde
eller gode.
Martin Luther
Kristendom er Guds nådes ord,
skænker os lyset og livet;
nåde dog kun på nåden tror,
som har os synden tilgivet:
nådeløs barm er skilt fra Gud,
tro er for den et lovens bud,
nåden et ord den ej kender.
Hver gang, vi bad vort Fadervor,
følte vi dybt i vort indre,
nåden vil høste, hvad den sår,
vil ikke nøjes med mindre;
nåde og sandhed i dit bryst
mødes de må, om nådens røst
skal som Gudsbarnet dig røre.
N.F.S. Grundtvig

10.30
ingen
ingen
10.30
09.00
09.00
ingen
10.30
ingen
ingen

Indremission
10.30
ingen
10.30PT
ingen
10.30PT

Onsdag den 13. april :
Soldatervennestævne kl. 19.00
Taler: Per Møller Henriksen
Onsdag den 11. maj:
Kredsmøde i Agerbæk kl. 19.00
Møderne begynder 19.30 og holdes,
hvis ikke andet er angivet, i missionshuset Bethel i Storegade.

Kalender:
Søndag d. 3. jul.:

Udendørsgudstjeneste i Vøgaslund

www.endrup-byen.dk

kl. 14.00
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Babysalmesang
Der har været var et godt fremmøde til babysalmesang, og det opmuntrer til at fremsætte
tilbuddet igen til efteråret.
Til sidst blev børnene fotograferet sammen
med Benedikte Aa, som har ledet babysalmesangen. En enkelt af de små var lidt træt de
sidste minutter ved fotograferingen, men ellers
synes børnene at have nydt samværet og de
nye klange og sange. Vi brugte trianglen til
start i stedet for kirkeklokkerne, xylofon midtvejs og orgel undervejs og sluttede med velsignelsen.

Opgave på konfirmandlejr: Skubbe bil og det op ad bakke!

Konfirmandlejr 26-27. mar.
Igen i år konfirmandlejr og med 10 friske konfirmander. Vejret var heldigvis med os, solskin
og tørt vejr. Stor tak til de forskellige medarbejdere og forældre, der bakkede op om lejren
og konfirmanderne ikke mindst, som bidrog til
en god lejr.
Det var også dejligt at være med til gudstjenesten til sidst i forløbet, hvor konfirmander dramatiserede teksten om de onde ånder, dæmonerne, som gør et menneske stumt og når man
så bliver frigjort, da at bruge friheden til at

være optaget af noget positivt, for at det sidste
ikke skal blive endnu værre end det første,
stumheden.
Der var ingen egentlige salmer i gudstjenesten,
men sange fortrinsvis ved Vejrup og Vester
Nykirke sangkor fra forskellige Disney tegnefilm, der jo omhandler mange forskellige livssituationer lige fra mod på livet til spørgsmål
om død og opstandelse og identitet. Dem var
der mange, der kendte og kunne nynne med på.
Det blev en anderledes gudstjeneste, men forfriskende.
Langt ude i skoven var et lille hus

Vejrup og Vester Nykirke sangkor
Koret fotograferet i Vester Nykirke den 25.
marts. Ikke alle kunne være med på billedet.
Det er en forskelligartet trup forenet af ønsket
om at synge og denne gang Walt Disney sange.
Koret synger igen ved en koncert i Bramming
Egnsmuseum den 13. april kl. 19.00
Om koret, se vesternykirke.dk
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Åben Klasse 1
Ida Søby Fogh
Villy Fogh

597-24
593-20

Pokal

589-9
574-8
559-5
558-6

Pokal

M. Handicap
574-6
572-1
571-10
571-15
571-6
561-13
558-5

Pokal

Åben klasse 2-3
Verner Fogh
Jørgen Baltzer
Preben Vonsild
Henrik Olesen
Veteran
Frede Jakobsen
Vanda Christensen
Knud Christensen
Hans Clausen Fogh
Erna Hansen
Mads P. Pedersen
Frode Hansen
Luftgevær Bk 2
Tobias Christensen

592-11

Luftgevær Bk 3
Mithias Chrsitensen

529-7

Luftgevær BK 4
Sofus Løbner
Magnus Christensen
Sørens E Pedersen
Mads E. Pedersen

550-6
539-4
489-1
483-1

Pokal

Skudt
585-6
541-1
573-10
587-15
563-6
580-13
550-6

Skyttenåle 2010/2011
Børneklasse
Ander Fogh
Mikkel B. Clausen
Kasper Jensen
Oliver Baltzer
Emma Sofie Regel
Dennis Beider

BK
Bk
Bk
Bk
BK
Bk

199,5
194.0
192.0
187,3
185,8
184.3

Guld
Guld
Guld
Sølv
Sølv
Bronze

Åben klasse
Ida Søby Fogh
Villy Fogh
Jørgen Baltzer

Åben
Åben
Åben

200
199.0
195,3

Guld
Guld
Guld

Veteran
Hans Clausen Fogh
Mads Peder Pedersen
Frode Hansen
Knud Christenen
Erna Hansen
Frede Jakobsen

Veteran
Veteran
Veteran
Veteran
Veteran
Veteran

197,5
198,4
189.4
192.6
189.3
189,4

Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld

Luftgevær BK 2
Tobias Kristensen
Mathias Christensen
Sofus Løbner
Jakob Nissen
Magnus Kristensen

Luft
Luft
Luft
Luft
Luft

199.5
195,7
178,8
187,2
183.1

Guld
Sølv
Bronze
Bronze
Bronze

Gørding Vejrup Skyttekreds siger tak for tilslutningen
Vi begynder igen på 15 mter banen tirsdag d. 30-8 2011
Gørding-Vejrup Skyttekreds
På gensyn
Bestyrelsen

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Idrætsforening
Børneafslutning hvor 66 fremmødte børn
kunne boltre sig i hallen med 4 baner fulde
af aktiviteter, var i år en succes.

Det sluttede kl. 21.00 der havde alle både
stor og små fået pulsen op. af at tonse rundt
på banerne.
Tak for i år VIF´s Bestyrelse.

Forskellige redskaber Airtrack, springbane,
tunnel, balancesten, tove, ribber, tummelumsk og meget. Bane med hockey og for de
små, terning løb, velcro bold, og cykelslange
par løb.
Efterfølgende kunne der nydes en hjemmebagt Pizza med skinke og ost en sodavand
dertil, Samtidig kunne man så benytte tiden
til at overrække gaver til træner og leder.
Udøver kunne her få sagt, tak for alle trænings timerne som trænerne havde brugt i
vinter løb til at lære fra sig.

20
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Endrup Idræts Forening
Generalforsamling tirsdag 01.03.2011 kl. 19.30 på Endrup Møllekro
Tilstede fra bestyrelsen Birgit Pedersen, Søren Høj, Jørn Mortensen, Tina Høhrmann og
Tina Andersen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Formanden beretning:
Vi havde et indbrud først på året 2010 i klubhuset, hvor vinduet i gæsteomklædningen var blevet brudt op,
men der blev ikke stjålet noget i denne omgang. Senere på året var der indbrud i kroket skuret, hvor havetraktoren blev stjålet. Den ny indkøbte havetraktor, står nu et andet sted i Endrup.
Der har været nogen inde og køre bil på fodboldbanen i foråret, heldigvis var vej og park hurtig til at udbedre skaderne på banen.
Vi blev spurgt om vi ville låne kroen nogle penge, så de kunne betale deres elregninger, da der var blevet lukket for strømmen. Vi diskuterede dette på et par møder, og var godt klar over at lige meget, hvad vi besluttede ville der være nogen, der ville blive utilfredse med vores beslutning.
Flertallet af bestyrelsen blev enige om at vi betalte de skyldige regninger for kroen. Ca. 20.000 kr. Kroen har
lige holdt møde ang. hvordan og hvornår vi får pengene retur.
Igen i år har klubhuset fået frostskader, vi er nu i gang med nogle tiltag for at undgå dette i fremtiden.
Aktivitetsledernes beretning:
Badminton – Vi har haft en lille fremgang i antal af medlemmer i år, vi er gået fra 14 til 16 spiller, samt fra 3
til 4 baner. 2 baner om mandagen og 2 baner om torsdagen. I marts måned vandt Ole Christensen og Brian
Kirkegaard Vejrup/Endrup mesterskabet i herredouble i deres række. Stort tillykke med det, det er tredje år i
træk at spiller fra Endrup vinder i denne række, hvilket er meget flot.
Svømning – Der har været 11 børn fra Endrup med til svømning i Helle Hallen i år. Det går rigtig godt og
nogle børn er kommet af med deres vand skræk.
Fodbold – Der er stadigvæk klager over fodboldspillerne, men vi synes generelt at de er blevet lidt bedre til
at rydde op efter sig, men det kan stadigvæk blive bedre. Der er også stadigvæk problemer med at få alle til
at betale hele kontingentet, dette er dog også blevet bedre, men der skal strammes yderligere op på dette, så
vi ikke får problemer med det igen i 2011.
Kroket i alt ca.15 spillere. 3 hold havde tilmeldt sig til DGI amt turnering. De kom hjem med en 1. plads, 2.
plads og en 6. plads et stort tillykke til dem.
Håndbold - der har været et damehold i 2010.
Valg af bestyrelsen:
På valg er Søren Høj og Tina Andersen, de modtager ikke genvalg.
Valg til bestyrelsen:
John Nicolaisen Valg, Jane Schultz Valg
Valg af revisor og suppleanter:
Ole Christensen Suppleant, Søren Høj Suppleant 2, Otto Christoffersen revisor, Conny Aahus Revisor

www.endrup-byen.dk
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Vejrup/Endrup
Vejrup/
Endrup - mesterskab‐ mesterskab
i badminton

i badminton

Mandag d. 14/3 gennemførtes fra kl. 17.00 til 22.00 de årlige Vejrup/Endrup mesterskaber i
badminton. I en koncentreret atmosfære dystede 52 børn og voksne i 17 puljer, og da de 60 kampe
var afsluttet var der følgende vindere:

Pulje 1 single under 17 år: Jonas Thomsen Petersen, Pulje 2-3 single under 15 år: Emil Sørensen
Pulje 4 single under 13 år: Rune Hansen

Pulje 6 single under 10 år: Mads Jespersen, Pulje 5 single under 11 år: Emma-Sofie Riisager Regel,

Pulje 7 double under 17 år: Jonas Thomsen Petersen og Jeppe Søby Raben,
Pulje 8 double under 15 år: Camilla Utoft Nielsen og Josephine Jensen
Pulje 9 double under 13 år: Emil Sørensen og Daniel Lambertsen

Pulje 10 double under 11 år:
Celina Kristensen og Emil M. Sørensen

22

Mads Jespersen

www.vejrup.dk

Kasper Jensen

Vejrup Endrup Nyt

VEJRUP AUTOFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

www.vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 - 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reperation af biler

www.endrup-byen.dk
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Pulje 11-12 herre double: Jan Vang og Tonny Madsen, Pulje 13 herre double C: Poul Ottosen og
Martin Tolshøj, Pulje 14 Mix double: Marianne Jensen og Tonny Madsen.

Pulje 15 dame double: Solvej Thøgersen og Birthe Jensen
Pulje 16 herre single A: Tue Truelsen – (Anders Ebener)
Pulje 17 herre single B: Bent Truelsen

26 maj
11 -12 juni

Niels Rasmussen og Jeppe Sørensen, samt Thomas Regel og Ronny Knudsen

På side 24 nederst

Krolf
K
r o l f ve
ved
d Fritidscenteret
Fritidscent
n eret er
er startet,
startet, s
så
åm
mød
ød endelig
endelig op,
ak
ktiviteten er i gang
aktiviteten
Hver
H
v e r tirsdag
t i r s d a g fra
f r a kl.
k l . 9.30
9 . 3 0 – 11.30
11.30
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Desuden har børnene under 15 været til Landsmesterskaberne i Fredericia
Josephine Jensen og Camilla U. Nielsen vandt sammen bronze i C rækken i double U. 15 år.
Anne Rasmussen vandt sølv i mixed double sammen med Ronni Nielsen Ølgod i U. 13 år i Vejen
ligeledes ved landsmesterskaberne. Ronnie mangler på billedet
Camilla Hansen Holsted
og Emma S. Regel
vandt bronze
i double
u. 11 B. piger
ved Landsmester
- skaberne
i Fredericia
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

,-

Bramming - Gørding
Holsted - Brørup

Døgnvagt
70 20 21 41

Tidsbestilling!
Klinikker:
Storegade 34, Bramming
Jernbanegade 10, Brørup

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
Butik Fredag 9,00 - 17,00
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Vejrup Senior Club
Torsdag d.10/2 havde Senior Clubben besøg af Bjergbanden, fra Middelfart, de underholdt med musik,
sang og udklædning så det helt tog pusten fra de halvtreds tilhører, der var mødt op til denne helt uforglemmelige eftermiddag. Det var fem unge mennesker, der var blevet lidt ældre de havde nok at holde styr på,
der blev sunget og underholdt og med rigtig mange forklædninger, til rigtig mange sange, fortællinger det
var et udstyrsstykke uden lige de havde gennem hele showet, en helt igennem forrygende eftermiddag, hvor
smilebåndet flittig blev brugt.

Torsdag d.17/3 var der rejsebeskrivelse på programmet.
Da havde vi besøg af Nicolai Bangsgaard.
Han havde udført en fantastisk bedrift,
ved at cykle ene mand jorden rundt.
Det havde taget ham fire år.
Han havde været gennem seks kontinenter,
Tre og halvtreds lande, og cyklet 62000 km.
Det var spændende og rørende at se og høre om hans
enestående oplevelser, og den hjælpsomhed og
gæst frihed, han havde mødt undervejs,
selv ved de alle mest fattige mennesker

Der skal lige gøres opmærksomhed om at det er sidste tilmelding
d. 15/4 til vores tur til Rüdesheim.
Turen starter d.13/6(anden pinsedag)og er en fem dages tur, så vi kommer hjem d.17/6.
Man kan læse mere om denne skønne tur i det program der er udleveret sammen med medlemskortet.
M.v.h. Aage Henriksen.

” Lørdag d. 20. august 2011
holder vi familiedag i Endrup…
Program følger senere…
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.”
www.endrup-byen.dk
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KNUD JØRGENSEN EL Aps

Nørregade 23 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 89 99, Fax 75 17 86 13
Mail: Knud@dengroennebutik.dk
Nørregade 26 A
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 3146, Fax 75 17 30 99
Mail: Knud@dengroennebutik.dk

Nygårdsvej 29

Vejrup
Caravan
Transport

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ
28
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På Vejrup Vandværks generalforsamling
i Vejrup Endrup Fritidscenter den 24. februar 2011, var 24 af værkets i alt 452 medlemmer mødt frem.
Formanden orienterede om værkets drift det forløbne år. Der er lagt vand ind til grundene i den ny udstykning på Stationsvej og der er kommet 2 nye medlemmer. Regnskabet viser et overskud på
kr.100.000,- og med en kassebeholdning på den pæne side af en million, har vi i bestyrelsen valgt at holde
priserne i ro, således som de har været det nu de sidste snart 10 år.
2011 bliver derimod et spændende år.
Til foråret går vi i gang med at lave to nye boringer. I samarbejde med bestyrelsen i Vøgaslund har vi fundet
en egnet placering i netop Vøgaslund. Selvfølgelig med fuld hensyntagen til naturen og omgivelserne i dette
skønne område forventer vi, at det er det ideelle sted for en drikkevandsboring. Straks efter generalforsamlingen går vi i gang med de afsluttende forhandlinger.
I sidste halvår af 2011 går vi i gang med en gennemgribende renovering at installationerne på værket. Det er
vort ønske at værket efter dette vil fremstå som et fremtidssikret og fuldt moderne anlæg, det kan sikre forsyningen i mange år frem.
Omkring 1. maj i år skyller vi ledningsnettet ud,
hvilket kan forårsage
brunt vand, som dog
ikke er sundhedsskadeligt.
Formand, Hans Johnsen

Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs Præmiespil 2011
Udtrækningsnumrene for
Januar : 8 , 21 , 251 , 57 , 78 , 96 , 263 , 216 ,
291 , 219 , 279 , 176 , 229 ,
Februar : 173 , 175 , 261 , 21 , 276 , 127 , 86 ,
212 , 211 , 100 , 110 , 247 , 97
Marts : 147 , 19 , 176 , 90 , 23 , 33 , 254 , 200 , 288 , 292 , 36 , 93 , 280

www.endrup-byen.dk
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Kender du én, der
fortjener et skulderklap?
Fortjener din træner, leder eller en af de

Bramming og Sydbank Gørding i samar-

Indsend et forslag – og vind

mange frivillige i det lokale foreningsliv et
skulderklap?

bejde med JydskeVestkysten ”Månedens
Skulderklap” til frivillige ildsjæle, der gør
noget ganske særligt for foreningslivet.
Sammen med hæderen følger 1.500 kr.
og et diplom.

Indsend dit forslag til Sydbank eller

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

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

www.vejrup.dk

Giv et skulderklap!

9418.1210

Så har du nu chancen for at gøre noget
ved det! Hver måned uddeler Sydbank

JydskeVestkysten. Så deltager du samtidig hver måned i lodtrækningen om ﬂotte
præmier.

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
APRIL
Torsdag D. 14.04

Vejrup Senior Club Rødding Højskole Anne Morris, Fritidscenter kl. 14.00

Lørdag

D. 16.04

Endrup Møllekro operasangerinde Gitta Maria Sjøbjerg og Vildbuffet

Onsdag

D. 27.04

Vejrup Hushf. Lær at lave SUSHI Skolekøkkenet Vejrup Skole kl. 17.30.

MAJ
Fredag

D. 13.05

Endrup Borgerforening holder Forårsfest på Sportspladsen fra kl.18.00

Torsdag D. 26.05

Vejrup Senior Club, foredrag ved Henning Ravn Fritidscenter kl. 14.00

Hallens 25 års Jubilæum

OKTOBERFEST
I VEJRUP ENDRUP FRITIDSCENTER

FREDAG D. 28 OKTOBER
TIROLERBAND AALBURG
LEVERER MUSIKKEN /
UNDERHOLDNINGEN
DANS TIL TYSKE OG
DANSKE SCHLAGERE
FEST, SUPER STEMNING
OG HØJT HUMØR
& SPIS EN GO SCHNITZEL(FRA HODDE KRO)

PRIS KUN 230 KR.

inden 1 sept. derefter 250 kr.

billetter købes ved SPAR Vejrup ell. på mail: perburkal@webspeed.dk
Mere info på Telefon: 23412005……………. Arrangør er VEF og VIF

www.endrup-byen.dk

31

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Andelskassen
Agerbæk
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bramming Køreskole Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Dyrlægerne Univet
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup ByggemontageEndrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Serviceudlejning Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. 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
Kent Jensen
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Pecani
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
8799 3612
7519 1004
7510 1601
4031 1222
7517 8953
7519 0403
4512 1410
7517 8999
7517 3037
7020 2141
7510 3582
7519 1790
2815 0517
7517 8090
7517 2770
7517 7070
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7519 0333
2096 9676
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7517 4717
7519 0123

Firmanavn
Per Hansen
Pigerne tøj & sko
Revisionskontoret
Rud Christensen
Skov Madsen
Specialoptik
Sportmaster
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet

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

Telefon
7519 0238
7519 6160
7510 1100
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
7517 0444
7510 1881
7517 4477
7437 1860

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

Bramming 7517 4396

Vejrup & Endrup IF

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

