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For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Ophængte medarbejdere fra ungdomsklubben, Pernille Jensen og Anders Regel
gør alt for at glæde ungerne i Vejrup - men nu trænger de også til ferie!!

Vejrup Endrup
Nyt

Vejrup Endrup
Nyt
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Bestyrelse fra 2006 fortsatte efter repræsentant-
skabsmødet i april, hvad skete der så i 2006.

En ting kan vi glæde os over og det er at vores
udlejning er på vej op og det skyldes bla. at vi
har fået redskaber fra den gamle gymnastiksal
over i hallen.

Ud over mere udlejningen i hallen har vi også
fået en betydelig større udlejning af vores gam-
le bibliotek da kroen nu er lukket.

Så alt i alt kan vi ikke klage over driften nu skal
vi bare have mere plads.

Det er dejlig at se at der er godt gang i centeret,
og at det også er andet end sport man kan bru-
ge et center til.
Vores messe stande har været udlejet 2 gange i
2006 først var det forårsmessen i Gørding, så
var det en kulturudstilling i Ribe, her vil jeg ger-
ne sige en stor tak til de frivillige  som har givet
en hånd med opstillingen  og nedtagningen af
standen, - uden jeres hjælp var det ikke nemt at
klare.
Vi har også investeret i 2 computere med printer
som står i cafeteriet, og som bliver benyttet flit-
tig.

Vi har investeret i nyt lydanlæg i hallen, dels for
at indfri kravene fra gymnastikafdelingen  men
også for at Søren Callesen kan råbe sit store
gymnastik herrehold op.
Vi har investeret i 10 nye klapborde.
Og så arbejdes er en del med udvidelsesplaner
og ombygningsplaner vedr. klubhuset og de
omklædningsrum, men vi har konstateret at der
er mange brikker der skål falde på plads for at
det hele til at går op i en højere enhed.
Pegene fra kommunen skulle først frigives, - det
tog sin tid. Vi havde håbet at få lovning på alle
pengene på en gang, men sådan gik det ikke da
projektet gik ind i det Ny Esbjerg kommunes
budget for 2007 og da man ikke kan råde over
andre folks penge, måtte vi nøjes med de
500.000 kr. som var afsat i budgettet i 2006 som
man ikke kunne råde over i sammenlægnings-
udvalget.
Med første etape af vores udvidelse kom i gang,
efter at vi endelig havde fået frigivet pengene i
maj måned.
Vi holdt et borgermøde de 40 pers der kom vår
godt repræsenteret, af de mennesker der bruge-
re i centret.
Det man prioriterede højt vår omklædningsrum -
Cafeteria og en multisal som samlingssted.
Alt i alt fik vi mange gode ideer til at arbejde
videre med.
Vi gik så i gang med at lave kælderen om da vi
hurtigst og bedst kunne få pengene fri ved DDS
da de gerne ville give penge hvis vi kunne bruge
de besstående bygninger. Vi valgte så at rydde
kælderen for depoter og fyrrum og etablere nyt
fyrrum med helt nyt gasfyr og varmtvandsanlæg
med beholder (så vi har masser af varmt
vand)og et nye rørinstallationer samt nye bruse-
re. Der blev lagt gas ind, så der er garderet til at
trække både de nye omklædningsrum og en ny
Multisal. 
Skytterne har nu fået en helt opto date skyde-
anlæg og en masse tilfredse brugere. Næste
projekt er så cafeteria og omklædningsrum.
Omklædningsrummene incl. depot rum og over-
dækket støvlevask, ligger til godkendelse ved
kommunen til så vi kan få byggetilladelse. 

VVeejjrruupp  EEnnddrruupp  FFrriittiiddsscceenntteerr
UUddddrraagg  aaff  ffrraa  ffoorrmmaannddeennss  bbeerreettnniinngg

fortsættes næste side....
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Cafeteriet bliver liggende hvor den er, men hvor
vi så laver køkkenet om så den går helt igennem
og sætter en dør i ud til Parkeringspladsen og
lukker den gamle hoveddør og vælter vægen ud
til gangen så man går lige op i cafeteriet nede fra
kælderen så det hele hænger sammen, så sæt-
ter vi en jalousilåge i så man kan lukke ind til
køkkenet når det ikke er nødvendig at der er
åben i Cafeteriet. Men her er vi kommet i nogle
problemer med at det er meget dyrt at lave en
køkken om da der er nogle meget høje krav når
det er offentlige køkkener men vi arbejder på en
løsning med anretterkøkken som kan indfri
vores forventninger og krav. 
Vi har også fået bevilget 220.000 til asfaltering af
vores parkeringsplads og forbedringer vedr.
vores udenomsarealer.
Angående vores multisal ligger projektet lidt stil-
le da vi ikke har fået nogen klarmelding fra Kom-
munen endnu. Hvor vi stadig venter på pengene
som er afsat på budgettet for 2007, men vi
arbejder stadig videre og ser på forskellige pla-
ceringsmuligheder  af hallen.
Hvis det er mulig ville vi gerne placere den øst
for Cafeteriet.

Til sidst har jeg kun at sige tak for godt samar-
bejde til jer alle og en stor tak til vores brugere.
Håber der er forståelse for lidt roderi imens vi
bygger om. For som sagt, - det skal være skidt
før det bliver godt.
Tusinde tak, det er dejlig at vi har en god opbak-
ning fra så mange frivillige medhjælpere, ved de
forskellige arrangementer og hvis der skal laves
noget i hallen er der altid hjælp at få, det er dej-
lig TUSINDE TAK           Henning Frederiksen.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Valg af formand - genvalg af Henning Frederik-
sen
Valg bestyrelse — Svend - Ketty - Preben
Svend ville gerne holde pause og flg. blev valgt:
Ketty
Preben
Michael Møller Sørensen
1.supp. Helle Burkal
2.supp. Svend Madsen
Revisorer — Ellegård Revision og genvalg til
Grethe Johannessen og Bent Christensen

NNyytt  ffrraa  bbeessttyyrreellsseenn
Vi har nu fået tilsagn fra Esbjerg kommune på
at de har frigivet de sidste 2 millioner til Vejrup
Endrup Fritidscenter så der er kommet ekstra
skub i planerne. Vi arbejder nu videre med at
finde de resterende penge og frivillig  arbejds-
kraft så vi kan få ført projektet Vejrup Endrup
Fritids og Kulturcenter ud i livet.

Vi arbejder videre med placeringen af den nye
Multisal på ca 225 m2 for østenden af klubhu-
set og med udformningen af en ny indgang og
på at få det hele flettet sammen og få centeret
givet et 2007løft.

Mvh. Henning Frederiksen
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Præmiewhist 
i Vejrup Endrup Fritidscenter.

Denne aften var der 20 personer,
der havde fundet vej til kortene. 

Roen var fundet frem 
og der spilles koncentreret.

Børneafslutning i Vejrup
Idrætsforening 

Her var det badminton og leg
med bold, der dystes i.

Fra kl. 19.00 kan børnene komme og bage snobrød. 

Der kan købes pølser, øl og vand kaffe og kage.

Medbring selv en stol og tag naboen med

Arrangør: Vejrup Borgerforening

Jan Jensen

SScctt..  HHaannss  bbååll  ii  VVeejjrruupp  ppåå  bbaanneeaarreeaalleett
LLøørrddaagg  dd..  2233..  jjuunnii  kkll..  1199..3300

KKll..  2211..0000  BBåållttaalleerr::  RRuudd  NNiieellsseenn
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OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11

For dine øjnes skyld 

Vejrup 
Entreprenør
VVeesstteerr  MMaarrkkeenn  44,,  VVeejjrruupp

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
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FFoorråårrssffeesstt  ii  EEnnddrruupp
Foråstfesten var i år henlagt som en
afslutning af sjov dag i Endrup. 

Selvom vejrguderne var os rimeligt
gunstige synes vil at fremmødet var
lidt i underkanten, i betragtning af
hvor vellykket sjov dag med mange
besøgende på samlingstedet var. 

Men de ca 30 voksne og børn som
kom med pakket madkurv havde
nogen hyggelige timer, primært med
at snakke mens ungerne fik brugt
legepladsen. 

Vi ser frem til næste års forårsfest og
håber på lidt lunere vejr og mange
flere Endrup borgere med pakket
madkurv.

Endrup Borgerforening.

Borgerforeningen har fået lavet og påsat skilte
på de to sten i byen. Det er derfor nu muligt at
læse både kunsterens navn samt værkets navn
direkte på stenene.

I forbindelse med sjov dag i Endrup havde bor-
gerforeningen fået snæbeludstillingen til byen. 

Vi håber at vi med dette tiltag har kunne få infor-
mation ud om hvad det er for en fisk som vil få
indflydelse på byens udseende og lyd. 

Når stemmeværket fjernes og strygene bliver
lavet bliver Endrup en af de få steder hvor man
vil kunne se laksen yngle i strygene.

Skov og naturstyrelsen påregner at udføre fjer-
nelsen af stemmeværket og etableringen af
stryg næste år.

Endrup Borgerforening 

EEnnddrruupp  BBoorrggeerrffoorreenniinngg
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Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området

Nørregade 7, 6690 Gørding

TTllff..  77551177  88007700

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

KKØØBB  ••  SSAALLGG  ••  RREEPPAARRAATTIIOONN
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VVeejjrruupp  HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinngg
TTuurr  ttiill  BBiilllluunndd  LLuufftthhaavvnn

TToorrssddaagg  ddeenn  66..  sseepptt..  aarrrraannggeerreerr    VVeejjrruupp  HHuuss--
hhoollddnniinnggssffoorreenniinngg  vviirrkkssoommhheeddssbbeessøøgg..

Tag med og blive vist rundt i Billund Lufthavn. Vi
skal bl.a. se brandstation, sikkerhedsforanstalt-
ningerne, VIP-rum, told og politi.  Efter rundvis-
ningen vil der blive serveret  kaffe og  hjemme-
bagt kage.

Vi kører kl. 18.00, fra parkeringspladsen ved

Kroen og bussen kører fra lufthavnen ca. kl.
21.15
Pris 100 kr. incl. kaffe og transport

TTiillmmeellddiinngg  sseenneesstt  dd..  3311  aauugg..  ttiill  GGrreetthhee  ttllff..
7755119900118800  eelllleerr  AAnneettttee  7755119900116677..

Ny legeplads bagved skolgården
Dejligt sted. Pigerne nyder den også uden for skoletiden.
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www.endrup-andelsmejeri.dk

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

Tlf. 75 39 38 00

Stationsvej 9, Vejrup,

6740 Bramming

Tel.: 75 19 00 50 Fax: 75 19 07 50

ingrid.e@mail.tele.dk

Rådgivning, 
bogføring, 
revision
kontor- &
erhvervsserviceRegistreret Revisor
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VVIIFF  BBaaddmmiinnttoonn

VVeejjrruupp  BBoorrggeerrffoorreenniinngg

U-13 spillerne blev i foråret puljevindere og gik derfor videre til landsmesterskaberne. Her slog vi
Bramming 6-0 i kampe. Derefter skulle vi møde Alslev, her endte vi 3-3. efter pointtælling kunne
vi køre til Vejrup med guld om halsen. Flot klaret drenge – og pige.

Vejrup borgerforening har udsendt indbeta-
lingskort til samtlige husstande i Vejrup og
omegn og sidste frist for indbetaling var 1. maj,
men det kan stadig nåes.

Antallet af betalte girokort er større end det for-
gående år, dette er vi i bestyrelsen meget gla-
de for og der skal herfra lyde en stor tak til alle
medlemmer.

Vi kan også meddele, at vi ønsker at udvide
julebelysningen i år. 

Det er bestyrelsens ønske, at der kommer lys
på træet, som står på hjørnet af Storegade og
Kirkegade, det er et meget centralt sted og
træet egner sig godt, til dette formål.

På bestyrelsens vegne
Pia Gjerlevsen
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Laust Lauridsen
Præstbrovej 35 • Hjortkær 
6818 Årre • Mobil 4019 1157

Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

OOLLIIEEFFYYRRSSMMOONNTTØØRREENN
V/HENNING NIELSEN

TLF. 75 19 84 93

AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5 

ALLE DAGE TIL KL. 22.00

Musik til festlige
formål

Jesper Hembo Tlf. 7521 2224
Per Møller 2030 9986

www.jesperhembo.dk
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Det er bydemåde: Forlad os vor skyld
ufortøvet, med det samme. Det er
ikke rart at bære rundt på skyld. Det
bliver man ikke blot i dårlig humør af,
det er tungere endnu. Det suger al
kraft ud af en. Derfor er det godt, at
Jesus har lært os i fadervor, at vi må
bede om forladelse for den skyld, vi
pådrager os.
Det er jo ikke muligt at leve syndfrit,
vi lever i en ufuldkommen verden,
hvor vi påvirker hinanden på godt og
ondt. Derfor er det en lise for sjælen,
at vi må bede om tilgivelse og så gå ud
i verden igen til arbejdet og vennerne.
Ved barnedåben får vi syndernes for-
ladelse.
Dertil er måske at sige, at et lille barn
kan da ikke have syndet.
Det skriger da blot, når det har behov
og lever efter sine impulser. Men
hvornår begynder det så at synde? I
femårsalderen?
Nej, vi fødes ind i en ufuldkommen
verden, hvor vi hele tiden pådrager os
skyld, derfor giver det god mening, at
vi fra vi er spædbørn må modtage syn-
dernes forladelse. Synd og skyld er et
grundvilkår. Derfor giver det mening,
at dåben er en god samvittighedspagt
med Gud. Der bliver så at sige sat
noget ind på vores bankkonto i
dåben, som vi må ty til i livet fremo-
ver. En skat, der hedder syndernes
forladelse, som vi få i vor Herre Jesu
navn. Når vi tror det, vi er døbt til, så
har vi del i nåden, så har vi del i livet,
skønt vi er mærket af døden.
Vi må komme som børn til Gud og tro
os tilgivet på forhånd, endnu før vi
beder om det.

Vi må opgive ansvaret for vores egen
forbedring og tilbagebetaling og over-
lade det til Kristus på korset.
Hvis man skulle illustrere den femte
bøn, så ville det være ved at male et
billede af nogle søm, en hammer og to
planker.
Det var det, som blev brugt til at tøm-
re korset sammen.
MMeenn  ddeett  eerr  ssyymmbboolleett  ppåå  vvoorr  ffrriihheedd..
Ud fra den i sig selv makabre kends-
gerning som korsfæstelsen er, er livet
opstået på ny, og vi må herefter leve i
tilgivelse og hengivenhed til og for
hinanden. Korset er i dag  kærlighe-
dens symbol., men sådan har det ikke
altid været.
Da har det tværtimod været et tortu-
rinstrument. De, der prøvede det, fik
virkelig kærligheden at føle, og det er
jo noget ganske andet. Men Jesus gik
i døden for at vi skulle få del i livet og
leve i selvforglemmende tjeneste for
andre.
Det lykkes ikke lige godt hele tiden,
derfor er det vigtigt at bede denne
bøn hver dag.
Verden er fuld af ufred og had. Vi
lever i atombombens skygge. Der er
stor grund til at bede om forladelse,
og ikke mindst at vi kan forlade andre
deres skyld og ikke kræve hævn og
gengæld, men tværtimod, at vi beder
for vore fjender.
Forlad os vor skyld, som også vi forla-
der vore skyldnere.
Der er en vigtig eftersætning i denne
bøn..
Den kan forstås på to måder: For det
første, at det er en betingelser for, at vi
kan få forladelse, at vi har tilgivet vor

Kirkebladet
Nr. 3  2007

FORLAD OS VOR SKYLD, SOM VI OGÅ FORLADER VORE SKYLDNERE (Matth 6,12)

KKiirrkkeelliiggee  hhaannddlliinnggeerr
11//44  22000077--33//66  22000077

DDååbb::
VVeejjrruupp  KKiirrkkee::
Simon Emil Herluf Christensen

(Anne-Dorthe Hansen og
Bent Christensen)

VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee::
Bitten Falther Lage

(Birgitte Falther og
Rudi Lage)

Julie Ørskov Christensen 
(Tine Andersen og
Carsten Christensen)

Jasmin Gerlis Klavsen Schultz
(Jane Højberg Klavsen Schultz og
Klaus Schultz)

VViieellsseerr::
VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee::
Charlotte Smidt og
Klaus Kristensen

BBeeggrraavveellsseerr::
VVeejjrruupp  KKiirrkkeeggåårrdd
Maren Iversen, født Otte
Andreas Kristian Petersen
Marie Kristine (Mie) Jessen, født
Pedersen

VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee
Steen Alex Vase

Den femte bøn i fadervor:
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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

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076

Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08

næste i forvejen. Det kunne det føl-
gende vers tyde på: ”For tilgiver I
mennesker deres overtrædelser, vil
jeres himmelske fader også tilgive jer.
Men tilgiver I ikke mennesker, vil
jeres  fader heller ikke tilgive jer.”
(Matth 6,14-15).
Den anden måde at forstå det på er, at
Jesus først giver os den store tilgivelse,
at vi i det hele taget må være kristne
og høre Kristus til, at vi må være Guds
børn, og at dette forhold har den følge,
at vi uvilkårligt  på grund af denne sto-
re gave har et mildt sind over for
andre, som skylder os eller har bedra-
get os.
Jesus kommer jo toldere og syndere i
møde med sin tilgivelse, besøger dem
og kalder dem til at følge ham.
Men denne discipelstatus kan man
ikke bevare, hvis man ikke som følge
heraf har et venligt sind over for andre
og er villig til at tilgive. Hvis man har
et hårdt sind over for andre, afslører
det, at man ikke egentlig har forstået
tilgivelsen. Den er blevet en selvfølge.
Derfor må vi bede fadervors femte
bøn ikke blot om tilgivelse for os selv,
men også om sind og styrke til at tilgi-
ve andre.
Så er der ikke noget, som er utilgive-

ligt længere. Det findes ikke i ordbo-
gen mere.
Når man nemlig selv ønsker tilgivelse
for, hvad  man selv  har forøvet eller
forsømt

Asger Ehmsen

MMaarrttiinn  LLuutthheerr  oomm  ddeenn  ffeemmttee  bbøønn::
Vi beder i denne bøn om, at vor Fader
i himlen ikke vil tage vore synder i
betragtning og afvise disse bønner på
grund af dem; for vi er ikke værdige til
noget af det, vi beder om, og har heller
ikke fortjent det, men han vil give os
alt af nåde. Vi synder jo hver dag
meget og fortjener ikke  andet end
straf. Således vil vi virkelig også af
hjertet tilgive og gøre godt mod dem,
som forsynder sig mod os.

VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee  KKiirrkkeess  mmeenniigghheeddssrråådd
har holdt møder den 21. marts, den 25.
april og skal have møde igen den 30.
maj.
Det første møde var budgetmøde fæl-
les med Vejrup Kirkes menighedsråd.
Vi nåede også at tale om taget på
Vester Nykirke Kirke. Det er utæt, og
vi afventer ekspertudtalelser, før vi

træffer beslutning om, hvad der skal
gøres.
Lørdag, den 19. maj var menighedsrå-
det med til aktivitetsdag på Samlings-
stedet. Der kom mange mennesker, og
det var en dejlig dag, hvor man virke-
lig fornemmede viljen til samarbejde
foreningerne imellem.
Årets sogneudflugt er planlagt. Det er
den 16. august 2007, og turen går til
den smukke egn omkring Randbøl. Se
nærmere andetsteds i bladet.

I år vil 2 fra Vester Nykirkes Kirkes
menighedsråd deltage i årsmødet på
Nyborg Strand, nemlig Bodil Vejrup
og undertegnede, Grete Knudtzen. Vi
glæder os og regner med at få nogle
udbyttegivende dage.

Venlig hilsen 
Vester Nykirke Kirkes menighedsråd
Grete Knudtzen

GGuuddssttjjeenneessttee  ii  VVøøggaasslluunndd
I år igen vil vi  holde en friluftsguds-
tjeneste i det grønne åbne område i
Vøgaslund i Vejrup. På den åbne plads
ved mindestenen  er der efterhånden
groet lidt mere til og blevet et hygge-
ligt sted med ly omkring.
Det bliver søndag den1. juli kl. 14.00.
Medbring selv eftermiddagskaffen. I
tilfælde af regnvejr, holdes gudstjene-
sten i kirken.

KKoonnffiirrmmaannddgguuddssttjjeenneesstteerr::
Søndag den 19. august  kl.9.00 i Vester
Nykirke og søndag den 26. august i
Vejrup indbydes de nye konfirmander
med forældre til at markere indlednin-
gen til konfirmationsforberedelsen
2007-8 ved at deltage i gudstjenesten.
Det er også anledningen til at over-
række en bibel, som benyttes i under-
visningen.

Ligesom vi - med udgangspunkt i bøn-
nen om vore synders forladelse – må
bede om kraft til selv at forlade vore
skyldnere, sådan må vi også omvendt,
fra tanken om vore skyldnere, og hvad
der i forhold til dem kan være af skyld
hos os selv, vende tilbage til bønnen:
”Forlad os vor skyld!” thi netop en sel-
vprøvelse over for vore skyldnere vil
ofte afsløre ny skyld hos os selv.

C. Skovgaard-Petersen

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

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

Kirkens hjemmeside: 
www.endrup-by.dk

Kirkens hjemmeside: 
www.vejrupkirke.dk
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GUDSTJENESTER Vejrup          Vester Nykirke

17. juni (2.søn.e.trin.) 10.00 ingen

(kirkekaffe i Vejrup)

24. jun. (3.søn.e.trin.) 09.00 PT             ingen

01. juli  (4.søn.e.trin.) 14.00 09.00

(I Vejrup gudstj. i Vøgaslund)

08. juli  (5.søn.e.trin.) ingen 09.00 PT

15. juli   (6.søn.e. trin.) 10.30 PT ingen

22. jul. (7.søn.e.trin) 09.00 PT ingen

29. jul. (8.søn.e.trin) 10.30 09.00

05. aug. (9.s.e.trin.) 09.00 10.30

12. aug. (10søn.e.trin.) 10.30 ingen   

19. aug. (11.søn.e.trin.) ingen 09.00

26. aug. (12.søn.e.trin.) 10.30 ingen               

02. sep. (13.søn e. trin.) 09.00 10.30

SSooggnneeuuddfflluuggtt  ttoorrssddaagg  ddeenn  1166.. aauugguusstt  22000077
Turen går til det skønne område omkring Randbøl
Kl. 9.00 Afgang fra Vester Nykirke Kirke
Kl. 9.05 Afgang fra frisøren i Endrup
Kl. 9.15 Afgang fra Vejrup Kirke
Kl. 10.15 Frederikshåb Møllepark.
Der er 5 møller, bygget i halv størrelse af ægteparret Inge og Gunnar Niel-
sen. Her drikker vi formiddagskaffe.
Kl. 11.30 Afgang til Møllemarkshus, hvor vi spiser middag.
Kl. 13.30 Afgang til Nørup Kirke, hvor pastor Heinrich Pedersen fortæller
om kirken.
Kl. 14.30 Afgang til Børkop Vandmølle,
hvor vi får kaffe. Møllen er indrettet som lokalhistorisk museum.
Kl. 16.30 Afgang mod Endrup og Vejrup 
Kl. 17.30 ca. hjemkomst til Endrup og Vejrup

PPrriiss:: 110000  kkrr..

TTiillmmeellddiinngg  sseenneesstt  ddeenn  99.. aauugguusstt  ttiill
Asger Ehmsen:7519 0051
Inge Juhl:7519 0178
Grete Knudtzen: 7517 0021

AAllllee  eerr  vveellkkoommnnee
Venlig hilsen 
Vejrup og Vester Nykirke 
Kirkes Menighedsråd

Førhen skulle købmanden have
fri for at kunne gå i kirke, nu skal
præsten have fri for at gå til
købmand.
(læserbrev i Kr. Dagblad)

KKoonncceerrtt
mmaannddaagg  

ddeenn  1122.. nnoovveemmbbeerr  
mmeedd  

ttrroommppeettiisstteenn  
PPeerr  NNiieellsseenn,,
SSøønnddeerrbboorrgg,,

ii  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee

Et menneskehjerte er som et skib
på det vilde hav – det drives af
stormvinde fra alle fire verdens-
hjørner: her presser frygten på og
bekymring for kommende ulyk-
ker.; her jager græmmelserne frem
og kummer over de nærværende
onder; her lufter håbet op og over-
mod ved tanken om kommende
held…Men hvad er vel det meste i
Salmernes bog andet end en sådan
åben og ægte tale under disse man-
ge slags storme? Hvor finder man
skønnere ord om glæde end i lovs-
angssalmerne eller i takkesalmer-
ne? Der ser du alle de hellige ind i
hjertet, det er som om du ser ind i
yndige, liflige haver, ja som i himlen
selv… Og atter: Hvor finder du
dybere ord for ynk og klage og sor-
gfuldt sind end i klagesalmerne?
Der ser du alle hellige ind i hjertet,
som så du ind i døden, ja, i Helvede
selv. Martin Luther

kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr
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KALENDER:
Søndag d. 01.jul.: Gudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00
Torsdag d. 27.sep.: Jens Peter Hansen: Tro og psykisk sygdom
Torsdag d. 01.nov.: Knud Jensen: I Luthers fodspor
Mandag d. 12. nov. Per Jensen: koncert i Vester Nykirke
Torsdag d. 29. nov. Biskop Elisabeth Dons Christensen i Endrup Møllekro kl. 19.30

KONFIRMANDER 2007

VVeejjrruupp  kkiirrkkee
Siddende fra venstre: Camilla Holm Stenager, Rikke Bolding, Sjanne Henriksen.
Stående fra venstre: Christina Haar Callesen, Jakob Arngaard Sørensen, Marc Jensen, Kristian Schultz Ehmsen,
Max Uldahl Pedersen, Pernille Hauborg Bertelsen.
Bagerste række: Line Ising Hansen, Nadja Dahler Kyed, Marlea Ærbo Sørensen, Melanie Mikkelsen.

VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee
Første række fra venstre: Katrine Bonde Bertelsen, Signe Bloch Lydiksen, Jacob Højberg Callesen.
Bagerste række: Anette Nygaard Christensen, Mette Dalgas Pedersen, Kirstine Bejder Kristensen, Dennis Breinholm
Laursen, Jonas Mathiesen
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Sædvanen tro bliver der igen i år bål ved
Møllesøen i Endrup.

Årets båltaler bliver 2. viceborgmester i
Esbjerg kommune 
BBjjaarrnnee  SStteeiinneerr  ffrraa  GGøørrddiinngg

Borgerforeningen sælger sædvanen tro øl
sodavand og pølser ffrraa  kkll  11993300  

Børnene kan lave snobrød

Bålet tændes ccaa  kkll  22110000

Endrup Borgerforening

SScctt..  HHaannss  ii  EEnnddrruupp
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FFooddeerraannllæægg
FFlleexxssnneeggllee

SSiillooeerr
VVaanndd

OOvveerrbbrruussnniinngg
VVeennttiillaattiioonn

SSppåånnssuuggnniinnggPPrrææsstteebbrroovveejj  2244,,  FFååbboorrgg,,  66881188  ÅÅrrrree
TTllff..  77551199  11550099  --  FFaaxx  77551199  11550088  --  MMoobb..  44001100  55550099

vvaaggnn@@mmaaddsseenn..ttddccaaddssll..ddkk

Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

BBRRAAMMMMIINNGG  KKØØRREESSKKOOLLEE
V/ Kristian Nissen

Syrenvej 18 • 6740 Bramming

BBiill  ttllff..  4400  3311  1122  2222

HHoovveeddvveejj  AA11  3377  ••  VVeejjrruupp  
66774400  BBrraammmmiinngg  
TTllff..  77551199  00008855

MMaajjhhoollmm  AAnnllæægg  AAppss  ••  SSmmeeddeevveejj  66  ••  66774400  BBrraammmmiinngg
TTllff..  7755  1177  3399  7777  ••  FFaaxx  7755  1177  3366  3355

wwwwww..mmaajjhhoollmm..ddkk

Bestil blomster hos

Blomst og Ide

75 17 00 18

1188
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VVIIFF  GGyymmnnaassttiikk
GGyymmnnaassttiikkaaffsslluuttnniinngg  mmaarrttss  åårr  22000077..

Melodi: Velkommen lærkelil.

Sæsonen den er slut
Det skete med salut
Et frisk program leverede i hallen
Men traditionen tro
Vi hygger - fred og ro
Får sagt på gensyn - ses til næste vinter.

I hallen der er vi
For salen var ej fri
Så vi har haft en masse plads at løbe på.
Men Sonja synes at,
At det er noget pjat,
Når vi er står alt for langt væk fra hinanden.

Vi har demokrati
Og det kan vi godt li’
Bestemmer selv om vi vil bruge begge ben.
Og bøj og sving og skift,
så ledet ej blir’ stift
Ja hele kroppen blir’ kørt godt igennem.

Og Sonja elegant
I gymnastikkens land
Stor smidighed og kondition du har såmen.
Beskeden Sonja er
Men det er meget værd
At du går foran med et godt eksempel.

Vi synes det er godt
Ja måske nærmest flot
At vi i mange år har haft et damehold.
Konceptet det er fint
Motion og også grint
Forhåbenlig vi ses til efteråret.

Seniordamer havde fået forfattet en afslutnings-
sang, Else Thruelsen havde været i digtehumør
og den var alle damerne med på - så der blev
sunget lystig til afslutningen.
Vi bringer den her i bladet, så andre også kan
nyde at læse (synge) den...

Vi ses til September 

Hanne Holden.
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SSppoorrttssffeesstt  
OOnnssddaagg  dd..  88..  aauugguusstt.. FFooddbboolldd,,  bbøørrnnee  oogg  uunnggddoommsskkaammppee

KKææmmppee  ssppoorrttssffeessttbbaannkkoo  ii  hhaalllleenn  kkll..  1199..0000
VVii  rraafflleerr  oomm  pprriisseenn  ppåå  øøll  ii  bbaarreenn

TToorrssddaagg  dd..  99..  aauugguusstt.. FFaammiilleeccyykkeellttuurr
SSeerriiee  22  ffooddbboolldd,,  hheerrrreerr
GGrraattiiss  kkoonnddiiffrrookkoosstt  ii  tteelltteett  ––  aallllee  eerr  vveellkkoommnnee
PPOOPPPPEETTSS  ssppiilllleerr  hhyyggggeemmuussiikk

FFrreeddaagg  dd..  1100..  aauugguusstt.. GGrraattiiss  hhooppppeeppuuddeerr
FFooddbboolldd  oogg  hhåånnddbboollddkkaammppee  ffoorr  ddee  lliiddtt  æællddrree..
BBøørrnneeuunnddeerrhhoollddnniinngg  vveedd  SSHHEERRIIFF  HHAAPPSS
BBøørrnneeddiisskkootteekk
DDiisskkootteekk  PPIICCKKUUPPPPEENN  ffoorr  ddee  uunnggee  oogg  ssmmuukkkkee
((iinnggeenn  uuddsskkæænnkknniinngg  aaff  aallkkoohhooll  uunnddeerr  1188  åårr  ––  
hhuusskk  lleeggiittiimmaattiioonn

LLøørrddaagg  dd..  1111..  aauugguusstt.. TToorrvveeddaagg  ––  ggrraattiiss  rruunnddssttyykkkkeerr
SSEEVVEENN  UUPP--HHAAPPPPYY  JJAAZZZZ  
ssppiilllleerr  hhyyggggeemmuussiikk  
FFllaaggssæættnniinngg
RRuunnddbboolldd  eelllleerr  kkoonnggeessppiill  
ffoorr  bbyyeennss  ggaaddeerr  
oogg  aannddrree  aakkttiivvee

PPrrooggrraamm::
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VVeejjrruupp  22000077

SSEE  DDEETT  EENNDDEELLIIGGEE  PPRROOGGRRAAMM  SSEENNEERREE  --  DDEETT  BBLLIIVVEERR  SSJJOOVVTT
DDEERR  TTAAGGEESS  FFOORRBBEEHHOOLLDD  FFOORR  ÆÆNNDDRRIINNGGEERR  II  PPRROOGGRRAAMMMMEETT

FFEESSTTAAFFTTEENN  II  TTEELLTTEETT
MMaaddeenn  kkoommmmeerr  ffrraa  
HHoovvbboorrgg  KKrroo
MMuussiikkkkeenn  lleevveerreess  aaff  BB11  oogg  BB22
OOgg  LLookkaalluunnddeerrhhoollddnniinngg

SSøønnddaagg  dd..  1122..  aauugguusstt.. OOppttoogg  ggeennnneemm  bbyyeenn  mmeedd  DDeenn  SSøønnddeerrjjyysskkee  PPiiggeeggaarrddee
TTaattttoooo  ppåå  ffeessttppllaaddsseenn
CCyykkeellrriinnggrriiddnniinngg  
LLaannddssbbyyddyysstt  ––  ssjjoovvee  kkoonnkkuurrrreenncceerr
FFæælllleessssppiissnniinngg    --  eenn  ggrriiss  mmeedd  mmeerree
VVAAGGNN  &&  VVAAGGAABBOONNDDEERRNNEE  sslluutttteerr  ffeesstteenn  aaff  mmeedd  ggoodd  mmuussiikk
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BBaakkkkeellyy
KKaarrttoofflleerr  &&  GGrrøønntt

Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

ÅÅbbnniinnggssttiiddeerr::
MMaann--,,  OOnnss--,,  TToorrss--  oogg  FFrreeddaagg  1133..0000--1177..3300

LLøørrddaagg  99..0000--1122..0000  --  TTiirrssddaagg  LLuukkkkeett  

VVii  hhaarr  lliimmoossiinnee  bbøøffffeerr  mmeedd  
ttiillbbeehhøørr  ttiill  eenn  hhyyggggeelliigg  aafftteenn
• Frugt/grønt og kød • Brugskunst 
• Gavekurve
• Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
• Levering af frugt/grønt 

til private og virksomheder

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.

BByyggaaddeenn  2255  ••  EEnnddrruupp
TTllff..  77551199  11224400
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SSiiddssttee  nnyytt  ffrraa  UUnnggddoommsskklluubbbbeenn  ii  VVeejjrruupp  
Så er vi gået på sommerferie i klubben, men kan
lige se tilbage på et fedt forår, hvor vi den sidste
måned har afholdt en weekendtur til Rødding fra
fredag kl 18 til søndag middag, 20 unger og tre
ledere hjemmefra er dømt til at blive en skør
week, vi var i svømmehallen, gik i ABC lavpris
som r kult, fløj med helikopter, spillede bold, gik
ture, spillede musik, sov mellem kl. 06 og 08, var
i bio og se filmen ”Hjemve”, det var en ok titel,
for vi havde alle hjemve efter 10 minutter, den
ringeste film i klubbens historie, men den mest
omtalte, halvdelen faldt i søvn HAHA, intet bøvl,
glade smil og hjælpsomhed i køkkenet (ellers fik
de nu heller ingen mad) en fornøjelse at være
leder med sådanne medlemmer, tak skal i ha
unger fra Vejrup, Gørding og Hjortkær 

Vi afholdt oz den tilbagevendende supersucces
”Snullebingo”, et bankospil med overraskelser,
som videoklip med lederne i pinlige situationer,
spise levende myrer på tid, kysse osten (den r
flydende lækker efter en dag i solen), æg i hove-
det og fede præmier, førstepræmien var et digi-
talkamera, konstant fuld fart frem, sådan….

En grillafslutning i klubben hvor der var gratis
mad, det ka altid trække de store knægte til bor-
det HAHA, så 100 pølser med brød og salat,

dejligt at se så mange igen, så var der sku sat
punktum for det forår,,,, 
Sidste var vi lige et smut i Sommerland Syd, en
fed lørdag, men total nederen at vandlandet var
lukket pga ombygning, men så var der til
gengæld dårlig mad i kantinen HAHA,, ingen
vand ? men så badede et par skøre knægte bar
i springvandet, sejt !, men der var fede ting som
den vildeste rutsjebane med 5G påvirkning og
kyllingerne måtte så ta` en tur i børnekarusellen
HAHA.. ellers var vi gode til at kede os sammen,
sejt unger, igen en go dag.

Vi åbner igen efter byfesten i august, ha nu en
rigtig go sommer unger og forældre. 

Info: i ved hvor jeg bor og mobilen er
23412005,,,, 

PPaass  rriiggttiigg  ggooddtt  ppåå  jjeerr  sseellvv  oogg  hhiinnaannddeenn,,  ffoorr
lliivveett  eerr  ssjjoovveesstt  ii  ssoollsskkiinn  !!

Så ses pludselig med smilet på 

Snulle, Big A. og Per B. 

Fortsættes side 25....
Sommerland Syds vandland
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Grimstrup

TTllff..  7755  1199  1100  3322
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30

Lørdag         8.00-14.00
Søndag        8.00-12.00

AALLTT  II  FFRRIISSKKEE  DDAAGGLLIIGGVVAARREERR
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

KKØØRREEKKOORRTT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

HHEELLLLEE  
KKØØRREESSKKOOLLEE

v/ Jens Axel Møller

77551177  88336699//22116622  44667766

Elever fra Vejrup medtages til teori 
i Agerbæk, så længe der er plads

EENNDDRRUUPP  
MMØØLLLLEEKKRROO

HHvvoorr  ggoodd  mmaadd  eerr  eenn  sseellvvff¿¿llggee..
MMaadd  ttiill  hhvveerrddaagg  oogg  ffeesstt

--  ooggsså  uudd  aaff  hhuusseett..
vv//  SSaannnnee  

ttllff..  7755  1199  1155  0000

Bramming - Gørding - Holsted - Brørup
DDøøggnnvvaaggtt  7700  2200  2211  4411

Tidsbestilling!
Klinikker: Storegade 34, Brammming

Jernbanegade 10, Brødup

TTrræællaasstteenn  GGøørrddiinngg
VVeesstteerrggaaddee  2211  aa  ••  66669900  GGøørrddiinngg    
TTllff..  7755  1177  8822  2222  ••  FFaaxx  7755  1177  1177  7711
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Snullebingo Fra filmen “Hjemve”

Gulvhygge på weekendturen Kyllingekarrussellen

...fortsat fra side 23.

Alternativ musik på weekendtur
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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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SSEEPPTTEEMMBBEERR  22000077

Torsdag. D. 23.06 Sankt Hans aften ved Endrup Fiskesøen 
Bjarne Steiner Gørding taler 

Torsdag. D. 23.06 Sankt Hans aften i Vejrup på bane arealet 
Rud Nielsen taler kl. 21.00

Onsdag. D. 08.08 Sportsfest Banko i Vejrup – Endrup Fritidscenter kl.19.00

Torsdag. D. 09.08 Vejrup Sportsfest cykkelløb og Fællesspisning

Fredag. D. 10.08 Vejrup Sportsfest fodbold – håndbold

Lørdag. D. 11.08 Vejrup Sportsfest Torvedag – Fest aften med lokal underholdning    
Musik: B1 og B2

Søndag. D. 12.08 Sportsfest Optog 

Torsdag. D.06.09 Vejrup Husholdnings Tur til Billund Lufthavn kl. 18.00

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

AArrrraannggeemmeenntteerr

Banko 
i Vejrup Endrup Fritidscenter

Denne aften var det fars dags
banko. Der var snaps at vinde
til alle mændede. 450 personer
havde valgt at bruge denne
dejlige sommeraften til banko.



FFiirrmmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn
Agerbæk Sko Agerbæk 7519 6160
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Bakkely Bramming 7519 0005
Bennecke Byg Endrup 2255 4110
BG Bank Vejrup 7519 0344
Blomst & Idé Gørding 7517 0018
Bramming Køreskole Bramming 4031 1222
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Bramming Taxi Bramming 7517 3400
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Dyrlægerne Univet Bramming 7020 2141
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
EDC Mæglerne Bramming 7517 4677
Egon Nielsen TV Gørding 7517 8284
Ellegaard Revision Vejrup 7519 0750
Endrup Byggemontage
Endrup Møllekro Endrup 7519 1500
Erling Egert Gørding 7517 8090
Foto Ole Bramming 7517 2770
Gørding Bageri Gørding 7517 8131
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Køreskole Agerbæk 7517 8369
Holsted Begravelses-
forretning Holsted 7539 1550
Holsted VVS Holsted 7539 3800
Hårbiksen, Endrup 7519 1240
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jesper Hembo 7521 2224
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
KB Træbyg Vejrup 7519 0521
K.C. Radio Bramming 7517 2082
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Klubhusgrillen Vejrup 7519 0403
Kwik Spar Købmand Grimstrup 7519 1032
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lillian Kokholm Vejrup 7545 4090
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Majholm Planter 
& anlæg Bramming 7517 3977
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123

FFiimmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Roxy Bageriet Bramming 7517 3188
Rud Christensen Endrup 7519 1161
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Smykkehuset Bramming 7517 4717
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
Sejstrup Taxi Sejstrup 7517 0444
Skjern Bank Bramming 7510 1881
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Sydbank Gørding 7517 8377

FFiimmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn
Sørens Farve 
og Tapet                 Bramming 7517 4396
Torkilds Tæpper      Bramming 7517 3248
Trælasten Gørding 7517 8222
Uffe Nissen Gørding 7517 8223
V. A. G. Vejrup 7519 0054
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup Andels Grovvare 7519 0054
Vejrup Entreprenør Vejrup 7519 0238
Vejrup El - Service Vejrup 7519 0350
Vejrup Maskincenter Vejrup 7519 0122
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup 7519 0085
Vestjysk Industri & 
Landbrugsmontage 7519 1509
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

AAnnnnoonnccøørroovveerrssiiggtt
--  ssttøøtt  ddeemm  --  ddee  ssttøøtttteerr  ooss

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Samlet gevinstsum ca.

27.000

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 ...

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.!

Arrangør:
MK 79 

Vejrup & Endrup Støtteforening af 1978

BANKO

Skolevænget 5
Vejrup,
6740 Bramming

Returneres ved varig adresseændring

Vejrup Endrup
Nyt

Vejrup Endrup
Nyt


