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Vejrup Endrup
Nyt

For Vejrup og Vester Nykirke sogne

SOMMERGYMNASTIK
Der er for vild - gang i den - skønt!
siger trænerne Daniel og Pernille
17. årgang • Nr. 3 • 2008
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Vejrup Endrup Nyt
Foreningsregister:

Redaktionsudvalget:

Endrup Borgerforening
Carsten Ladefoged
7519 1360
Endrup Idrætsforening
Søren Høj Christensen
7519 1818
Jens Egon Kjeldsen
7519 5098
Kasserer
Birgit Pedersen
7519 1248
Håndbold
Birgit Pedersen
7519 1248
Fodbold
Ingen
Badminton
Tina Rømer
7514 5180
Krocket
Marie Jensen
7519 1270
Samlingsstedet Endrup Møllekro
Verner Bertelsen
7519 1335
Klubhuset:
7519 1095

A n s va r s h a v e n d e r e d a k t ø r :
Helle Burkal
7519 0321
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming
Fra Endrup Borgerforening:
Esben Bøgh
7517 7799
F r a Ve j r u p B o r g e r f o r e n i n g :
Pia Gjerlevsen
7519 0277
Fra Endrup Idrætsforening:
Søren Høj Christensen
7519 1818
F r a Ve j r u p I d r æ t s f o r e n i g :
Helle Burkal
7519 0321
F r a M e n i g h e d s r å d e t f o r Ve j r u p K i r k e :
Asger Ehmsen
7519 0051
Fr a Me n ig h e d s r å d e t f o r V. N y k i r k e :
Henrik Christensen
7519 1013
F r a Ve j r u p H u s h o l d n i n g s f o r e n i n g :
Anette Hunderup
7519 0167
F r a Ve j r u p S o g n e a r k i v :
Johannes Holm
7519 0335
Fra Endrup Sognearkiv:
Hartvig Vind Jensen
7519 1384
F r a Ve s t e r N y k i r k e Ve n s t r e f o r e n i n g :
Ketty Christoffersen
7519 1259
F r a G ø r d i n g - Ve j r u p S k y t t e k r e d s :
Jesper Blok
7519 0475
F r a Ve j r u p S e n i o r c l u b :
Gudrun Christensen
7519 0145
F r a Ve j r u p J a g t f o r e n i n g :
Villy Fogh
7519 0279
F r a Ve j r u p V a n d v æ r k :
Hans Johnsen
7519 0015
F r a Ve j r u p A n t e n n e f o r e n i n g :
Erik Stenager
7519 0168
F r a Ve j r u p U n g d o m s k l u b :
Per Burkal
7519 0321
Spejder:
Mogens Madsen
7519 0005
Annoncer og produktion:
Helle Burkal
7519 0321
Engdraget 54, Vejrup, 6740 Bramming
e-mail: perburkal@webspeed.dk

Vejrup Idrætsforening
Otto Pedersen
7519 1195
Fodbold
Per Møller
7519 0496
Håndbold
Allan Thomsen
7519 0052
Badminton
Niels Rasmussen
7519 0066
Gymnastik
Helle Burkal
7519 0321
Fe s t u d va l g
Kirsten Krestensen
7519 0521
Svømning
Marianne Pedersen
7519 0460
M e n i g h e d s r å d e t f o r Ve j r u p K i r k e
Laurids Kristensen
7519 1115
M e n i g h e d s r å d e t f o r V. N y k i r k e
Hanne Eiby
7519 1076
Vejrup Antenneforening
Erik Stenager
7519 0168
Vejrup Husholdningsforening
Inge Pedersen
7519 1195
Vejrup Sognearkiv
Johs. Holm
7519 0335
V e j r u p Va n d v æ r k
Hans Johnsen
7519 0015
Endrup Sognearkiv
Niels Erik Junker
7517 0107
V e s t e r N y k i r k e Ve n s t r e f o r e n i n g
Ketty Christoffersen
7519 1259
G ø r d i n g - Ve j r u p S k y t t e k r e d s
Jesper Blok
7519 0475
Vejrup Borgerforening
Jan Jensen
V e j r u p S e n i o r cl u b
Christine M. Sørensen
7519 0094
Vejrup Ungdomsklub
Per Burkal
7519 0321
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Vejrup/Endrup
Fritidscenter
Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming
Halbestyrer:
Niels Ole Jensen
Telefon:
Privat:

7519 0403
7519 8110

Hallens Fax:

7519 0403

Klubhus Cafeteria tlf.:

7519 0403
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F a s t e l a v n s f e s t f o r v o k s n e d . 8 . m a r ts 2008
Som man kan se på billederne var det en helt fantastisk
fest der var ikke for mange, men trods det havde festudvalget et pænt overskud, så der er da grobund for en
Fastelavnsfest til næste år.
90 personer havde valgt at møde udklædte op – der var
alle muligheder for at være udklædte lidt, meget, eller
helt vild.
Brian (urmager) der vandt udklædningen – bedst udklædte som sheik med krudt i Turbaen, havde været
opfindsom, og det var der rigtig mange andre der også
var, mange dejlige damer og noble herrer.
Baren som man kan se havde også fået lavet lidt om og
var blevet klædt ud i dagens anledning
Tak for en dejlig fest – vi ses til næste ÅR – med eller
uden fantasi til udklædning.

VIF Festudvalg

Ve j ru p L o k a l r å d ø n s k e r j e r a l l e e n g o d s o m m e r

Fra venstre: Niels Peder Regel, Svend Erik Uth, Else Houlberg Truelsen,
Grethe Johannesen, Preben Lind, Peder Thomsen og Hans Jørn Madsen
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Vejrup Sportsfest - uge 32
Onsdag: 6. august
Kl. 16.00:
Kl. 19.00:
Kl. 22.30:

Ungdomsfodbold.
Banko.
Rafling om prisen på øller ne i teltet.
Lukketid.

Torsdag: 7. august
Kl. 18.30:
Kl. 19.00:
Kl. 19.15:
Kl. 19.30:
Kl. 23.00:

Boder og bar åbner.
C y k e l t u r.
Serie 2
spiller fodbold
G r a t i s k o n d i f ro k o s t .
“Poppets” spiller op.
Lukketid.

F re d a g : 8 . a u g u s t
Kl. 18.30:

Kl. 19.00:

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
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19.30:
20.00:
21.00:
02.00:

Boder og bar åbner.
G r a t i s h o p p e p u d e r.
“ O p i a l d e re n ” s p i l l e r
godt fodbold og håndbold.
“Signe og Frække Rikke”
(fra scenen er din)
Underholdning for bør nene.
C a f é t e l t e t å b n e r.
Bør nedisco - gratis entré
Diskotek “Pickuppen”.
Lukketid.
Rundstykker kan købes på pladsen.
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L ø rd a g : 9 . a u g u s t
Kl. 09.00:

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

11.30:
12.30:
16.00:
19.00:

Kl. 02.00:

To rvedag.
Bar og hoppepuder åbner.
Gratis rundstykker ved Danske Bank.
Erling Eggert spiller hyggemusik.
D e r v i l v æ re m u l i g h e d f o r
ansigtsmaling til de små.
Flagsætning.
Rundbold for voksne.
B a re n l u k k e r.
Festaften i teltet.
M a d e n l e v e re s a f
Pias Køkken - Agerbæk.
“Popcor n” spiller musik
f o r g l a d e m e n n e s k e r.
F e s t e n s l u t t e r.

Søndag: 10. august
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

13.00:
14.00:
15.00:
16.00:

Kl. 17.00:
Kl. 17.30:
Kl. 20.00:

Optog gennem byen med Ve j e n G a rden.
P r æ m i e o v e rr æ k k e l s e o g e f t e r følgende tattoo ved Ve j e n G a rden.
2 mandsshow med motorsave.
“Forklædt som voksen” akustisk Kim Larsen Jam.
Fællesspisning G r i s m e d m e r e….
M u s i k k e n f o rtsætter ved
“Forklædt som voksen”.
B y f e s t e n s l u t t e r f o r i å r.
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Vejrup Endrup Nyt
Ve j ru p A n t e n n e f o re n i n g i n f o rm e re r
Vejrup antenneforening havde den årlige generalforsamling d. 17. marts i Vejrup/ Endrup Fritidscenter.
Der er på nuværende tidspunkt tilsluttet 307
husstande og lejemål på foreningens net.
Der er 244 fuldpakker, 39 mellempakker og 24
grundpakker. Priserne for i år er fordelt således:
Fuldpakken koster 2700 kr. Mellempakken 1800
kr. Grundpakken 800 kr.
Vi havde fejl i vores opkrævningssystem for
2008, så stigningen i år er udsat til næste år, så
det er glædeligt for medlemmerne. Vores anlæg
kører rigtig godt, og der har været ganske få fejl
i løbet det sidste år.
Der kommer løbende nyheder hvert år, eks.
Digitale signaler på samtlige kanaler, men samtidig vises kanalerne analogt, så alle kan se tv
m e d d e re s g a m l e T V a p p a r a t . D o g k a n d e r
v æ re e n k e l t e g a m l e t v a p p a r a t e r d e r i k k e k a n
i n d s t i l l e s p å S - k a n a l e r.
Der kommer også 2 - 3 gange årligt højere
hastigheder på internettet uden prisstigninger,
og de høje hastigheder har tilsyneladende ingen
ende, YouSee følger med andre udbyder hele
tiden, på nuværende tidspunkt kan vi få op til
15Mbit.
T V p ro g r a m m e t C N N h a r f å e t a n d e n k a n a l
p l a d s , n e m l i g p å k a n a l 4 1 , F rekvens: 631,25
Mhz.
K A N A L 5 e r o g s å f l y t t e t t i l k a n a l 4 6 F re k v e n s :
671,25 Mhz.
S o m n o g e t n y t h a r Vi f å e t K A N A L E S B J E R G
på nettet, og den ligger kanal S-10.
Og det er en af disse S kanaler, som nogle ikke
kan modtage på deres gamle tv-apparat.
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Vi får helt nye TV–R kanalnøgler, som bliver delt
ud til alle husstande i Vejrup i juni måned.
Vi er nogle i bestyrelsen der har købt en DIGITAL
MODTAGER (SELECTOR).
Der mangler nogle få softwære opgraderinger
som skal justeres i juni måned.
Har man fladskærm, er det fantastisk som billedet bliver skarpt, og har man mulighed for at
koble HDMI kabel mellem SELECTOR OG
FLADSKÆRM, så bliver der endnu bedre billede, så det kan anbefales at købe denne SELECTOR hvis man vil udnytte sin fladskærm 100%.
Bestyrelsen takker Villy Bæk for mange års godt
samarbejde i bestyrelsen, Villy og Tove er flyttet
til Bramming og bestyrelsen ønsker jer held og
lykke i Bramming.
Ny medlem i bestyrelsen er Bjørn Karlskov
Sørensen Annexgade 14. Vi byder Bjørn velkommen, og glæder os til godt samarbejde.
Vejrup antenneforening kan findes via link på
Vejrups hjemmeside, under foreninger, der vil
man kunne finde nyheder, priser, link til kanalpladser, samt telefonnumre til bestyrelsen.
God sommer. Hilsen bestyrelsen.
Vejrup antenneforening.
Erik Stenager Formand. Tlf. 7519 0168
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VIF Badminton

U 1 3 K re d s v i n d e re

U 9 K re d s v i n d e r

Bagerst
Træner Marianne J. Cecilia, Astrid, Maiken, Preben L.
(Træner) Signe, Kasper, William, Nicklas, Emil, Camilla,
Uffe, Jonas og Josephine.

Hjælpetræner Morten J. Marco, Laura, Preben L.
(Træner) Jannie, Hjælpetræner Jonas P. Anders, Rune,
Anders, Jeppe og Emil.

Vejrup og Endrups Badminton Mesterskaber
Vejrup og Endrup Badmintons Mesterskaber blev afviklet mandag den 7. april. 2008.
Der var en pæn tilslutning til arrangementet, der blev spillet og afviklet ca. 50 kampe i tidsrummet fra kl. 17:30 til
21:30
Navnene er på vindere, på de forskellige puljer, på børenes side blev vinderne Emil Sørensen, Janni Nielsen, Jeppe
Søby, Morten Jensen og Uffe Vedsted henholdsvis nr. 1 og 2, Majken Madsen
Vinder fra herre double pulje 1. Martin Vedsted og Tue Truelsen
Herre single Jan Vang, Miksdouble blev det Martin Vedsted og Marianne Jensen
På Billederne ses Anne Marie Frederiksen og Bente Madsen vinderne fra Dame double
Og på Herre double pulje 2 blev det Martin T. og Polle.
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Vejrup Endrup Nyt
Ve j ru p - E n d ru p F r i t i d s c e n t e r
Repræsentantskabsmødet mandag d. 29. apr. 2008
Her er en kort orientering, om hvad vi i bestyrelsen har beskæftiget os med i 2007-2008.
Ja vi har jo haft en lille udskiftning i bestyrelsen
da Svend Madsen valgte at få en pause fra
bestyrelsesarbejde. Vi fik så i stedet Michael
Møller ind men ellers er vi fortsat på de samme
poster.
Hvor undertegnede fortsatte som formand Preben som kasserer Ketty som sekr. Verner som
næstformand Karsten og Michael som bestyrelsesmedlemmer.
Hvad er der så sket i centeret :
Ja vi har jo nu fået alt gymnastikken over i hallen, og det giver jo en noget bedre økonomi, da
det jo er omdagen de lejer hallen og da det er de
tunge timer er det en god måde at udnytte hallen på, eftermiddags timerne og aftentimerne er
også godt besat med idræt og banko. Vi har
også fået mere udlejning i kraft af flere arrangementer både fra foreninger og skolen.
Vores gamle bibliotekslokale er også godt udlejet både til møder, kortspil, fødselsdage kaffekomsammen af forskellige arter så alt i alt er vi
godt tilfreds med udlejningen og indtjeningen,
som kan ses på vores regnskab.
Derfor har vi også arbejdet videre med vores
udvidelsesplaner for at vi kan få endnu bedre
faciliteter og mere plads.
Vi var kommet til at stå i lidt af en vadested og
kunne ikke komme videre , men så fik vi kontakt
til Michael Hansen i Omme som har prøvet at
vende og dreje situationen på papiret, og kommet frem med noget materiale som vi kunne
bruge til noget. Vi har så haft kaldt ind til et par
møder for at fremvise hvad vi er kommet frem til
.Og vi har lavet en omdelt folder som omtalte
projektet og ligesom redegjorde for det økonomiske forud for husstandsindsamlingen. Vi har
fået meget positiv modtagelse af projektet som
indeholder nye omklædningsrum nyt indgang
og nyt køkken ny Multisal og ellers en restaurering af centeret som er meget tiltrængt efter 30
års virke. Den positive modtagelse kan også ses
på vores barometer som er opstillet ved VAG og
som har sprunget glasset og gået ovenud så vi i
dag har rundet 1.120.000 kr.

Så man kan sige at det er rart at lave en budget
og så overskride den vi havde jo håbet på at nå
1million.
Vi gik så sidst i november i gang med at bygge
de 2 nye omklædningsrum, som vi indviede her
i starten af maj. Omklædningsrummene er
hovedsagelig bygget ved hjælp af frivillig arbejde og sponseret arbejdskraft. Kun de ting der
skal autorisation til er der lejet til og så murearbejdet da vi fandt ud af at vi kunne spare ca.
75.000.- kr ved at få murene muret op i stedet
for at købe færdigelementer , som den bestående klubhus er lavet af ,så det valgte vi og spurte 2 murefirmaer som afgav et bud på det, hvor
valget så faldt på Karl Poulsen som var den billigste.
Så langt så godt Sidste etape, af vores byggeri
fik vi så R-arkitekterne i Esbjerg til at se på for at
se om vi kunne finde en lidt billigere løsning som
den første udregning som vi havde fået over det
projekt som var lavet på prospektet vi sendte ud
Efter en nøje omlægning og flytning af nogle
væge og overdække hele firkanten mellem klubhuset og hallen og derved få flere m2, fandt arkitekten faktisk lige omkring 1Mil. Så det var vi da
glade for så vi troede vi havde nogle gode kort
på hånden da vi sendte hele projektet til kommunen men nej Teknisk afdeling mente at det
samlede projekt ville koste 1.2 million mere som
arkitektens regnskab viste. Så lavede vi en aftale med kommunen om at vi sendte projektet i
licitation, og fik de faktiske priser frem og buddet blev på 4.6 million altså lidt mere som arkitekten havde regnet ud så hvis alt dette holder
skulle vi kunne komme ud af byggeriet med en
gæld på ca. 600.000.- kr og dette burde vi kunne forrente med de nye lokaliteter.
Så lige nu venter vi bare på ok fra kommunen og
en byggetilladelse så går vi i jorden. forhåbentlig sidst i maj så vi kan have det hele klar til
medio oktober.
Vi har udover dette investeret i 100 nye stole primær til udlejning ( så man ikke mere kun kan se
VEF på alle billeder som man har taget eksempelvis til en sølvbryllup ), så har vi haft et par frivillige til at sætte lister på alle vores grå bordfortsættes side 10....
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HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

Køb, Salg og Biludlejning

Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
w w w. j e n s e n b i l e r.dk
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... fortsat fra side 8

plader da de var ved at se lidt pjaltede ud , det
syntes vi simpelthen de er kommet rigtig godt
fra, og det ser rigtig godt ud så en stor tak til
Søren Callesen og Preben Lind for dette stykke
arbejde.
Vi har investeret i et halvtag til vores rygere, da
centeret indførte rygeforbud i hele centeret den
15 August .Det var ellers noget mange var
meget skeptisk overfor at vi skulle indføre især
vores bankofolk, men vi kan kun sige at vi
egentlig ikke har mærket ret meget til det endnu
kun at det er nogle andre mennesker der er
begyndt at gå til banko, og de der ryger. Ja de
kommer stadig langt de fleste af dem i hvert
fald. Når så alt dette er sagt syntes alle at der er
blevet en helt anden luft i centeret (Nu kan vi
lugte rengøringsmidlerne)
Vi har så også endelig fået bugt med det varme
vand som har været vores mareridt alle dage det
er bare dejlig nu er der varm vand og nok af det.
Skytterne er blevet færdige med deres lokaler,
og har højnet centeret meget i skyttekredse der
er kun rosende ord til dem hvor man end kommer hen og snakken falder på Gørding Vejrup
skyttekreds.
Vi har desværre også haft lidt problemer med
taget på østsiden af hallen, der var revnet 3 plader.
Vi må så bare håbe at det holder i mange år igen
pladerne ser heldigvis stadig sunde ud.
Esbjerg kommune har fået asfalteret vores parkeringsplads og streget den op ligesom man har
fået lavet en rigtig god indkørsel så en lastbil

Formand Henning Frederiksen og Laurids
Kristoffersen er ved at lægge sidste hånd på
loftsbrædderne

eller bus kan komme til at vende det tror jeg alle
er tilfredse med de har også fået lagt fliser hen
langs vest siden af hallen det ser bare rigtig godt
ud ligesom det også fungerer godt under byfesten.
Nu håber vi så bare at vi kan få lavet en sti rundt
om hele centeret når vi er færdigt med hele byggeriet så vi kan holde det pænt udenom centeret.
Med disse ord vil jeg gerne takke for alt den frivillige arbejde der er lagt både indsamlingen af
penge arbejdet med at bygge omklædningsrummene anlægge fliser i det hele taget for alt
den store hjælpsomhed som vi møder alle steder som vi kommer frem til sidst en stor tak til
Niels Ole og Susanne for den store hjælpsomhed under hele byggeriet en tak til bestyrelsen
for godt samarbejde i året der gik..
Henning Frederiksen
Sådan blev der valgt til repræsentantskabsmødet:
Genvalg af Henning Frederiksen
Genvalg af Karsten Grønning
Verner Bertelsen ønskede at holde
Søren Høj Kristensen foreslog Lisbeth som blev valgt fra Endrup.
Suppl.
Helle Burkal og Svend Madsen
Revisorer Grethe Johannesen og
Bent Christensen

Omklædningsrum i hallen
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BRAMMING MURERFORRRETNING ApS

Alt i flise- og murerarbejde

BRAMMING MURERFORRRETNING ApS
v/ Bendt Højen

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

HER KAN
DIN
FARVEANNONCE
STÅ

Vognmand

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

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

Telefon 7519 0353

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381
Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5,
Vejrup
6740 Bramming
11
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

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

BRAMMING KØRESKOLE
V/ Kristian Nissen
Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19

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

KØB • SALG • REPARATION

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

Åben:
Hverdage: 10.00-17.00
Lørdag 9.30-13.00
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Kirkebladet

Nr. 3 2008

JEG TROR PÅ GUD FADER DEN ALMÆGTIGE, HIMLENS OG JORDENS SKABER
Det er de indledende ord i trosbekendelsen efter forsagelsen af djævlen.
Det begynder med Gud.
Jan Lindhardt har i sin katekismus
skrevet, at han hellere vil begynder
med at sige noget om Helligånden,
det tredje led i trosbekendelsen, for
man kan ikke begynde med Vorherre,
for Ham kender man jo ikke. De fleste vil sige, at Gud kender man da
noget til, f. eks fra naturen, men Jesus
og Helligånden, det er mere mystisk.
Og dog, hvad er det for en gud man
kender fra naturen? Er det ikke en
gud, der i høj grad er afhængig af hvor
godt eller dårligt, man selv har det
personligt?. Hvis man har nok at spise
og det ellers går godt, så er Gud god,
men når ulykkerne vælter ind, så er
Gud borte. Man ser ham ikke i naturen mere.
Der er nok noget sandt i, at det er
bedre at begynde med Helligånden,
fordi det her bliver klart hvordan vi
kommer til tro og derigennem finder
ud af, hvordan og hvem Gud er.
Gud kan man vel kun tale om, hvis
man tror på ham. Ellers bliver Gud
reduceret til en ting blandt andre ting
og er ikke længere Gud.
Man må selv have en forbindelse med
Gud i bønnen for at kunne sige noget
mere præcist om Gud.
På den anden side må det være muligt
at sige noget generelt om Gud. Ellers
truer det med blot at blive en særinteresse for nogle få, men ikke noget
som gælder alle. Vi må imidlertid være
bevidste om, at vi kun kan tale i billeder om Gud.
Trosbekendelsen står ikke i bibelen.

Der er brudstykker, der ligner lidt,
men ikke ordret gengivelse. Trosbekendelsen er ikke overleveret fra
Jesus selv, fra Jesu egen mund, som
Grundtvig mente, men er blevet til i
den første tid for at beskytte og bevare troen på Gud, som vi kender gennem Jesus. Vi må bruge mange ord, vi
kan ikke blot nøjes med at sige: ”Hør
Gud, Herren er én” ligesom jøderne i
deres trosbekendelse eller som muslimerne sige, at der er kun en Gud og
Muhammed er hans profet. Vi bruger
flere ord for at bestemme hvem Gud
er. Kirkehistorien har nemlig vist, at
det i høj grad er muligt at tro anderledes. F.eks. var der i oldtiden en
bevægelse, gnosticismen, som mente,
at legemet og verden i det hele taget
var af det onde. ja, det var vel opfattelsen i græsk religion i det hele taget,
men så må vi med jøderne fastslå, at
legemligheden og jorden og himlen er
gode nok, de er nemlig skabt af Gud
vores far.
Bare det at vi må kalde Gud vores far,
siger også meget. Gud er ikke et eller
andet upersonligt og koldt, men Gud
er en virkelighed, som har omsorg for
os ligesom en jordisk fader har det for
sine børn..
Og Gud er ikke kraftesløs og udeltagende, men har magt til at sætte sig
igennem, så selv om tilværelsen kan se
sort ud, så har Gud større magt end
det onde i verden og Gud er himlens
og jordens skaber. På det hebraiske
sprog udtrykker yderpunkterne helheden. Der kunne altså lige så godt
siges altets skaber, al tings skaber,
både det synlige og det usynlige.

Kirkelige handlinger
1/4 2008 - 1/6 2008

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Ejner Runge
Mathilde Tas Frøsig
Leif Schultz
(Sct. Ansgar kirkegård)
Det usynlige er kærligheden, som vi
ikke kan se, men som alligevel er der.
I kraft af at det er Gud, som skaber
tilværelsen er den god nok og har en
mening. Det materielle og kroppen er
ikke noget lavt, som vi skal foragte og
i stedet for kun se på det usynlige, sjælen og dens udtryk som noget positivt.
Og Gud har ikke blot skabt alting
engang og derefter lagt sig til at sove i
et hjørne af universet, men skaber
hele tiden nyt.
Men det tænker vi ikke så meget over,
men mere at lige pludselig, så kan vort
liv være forbi. Eller vi kan miste vore
kære, de bliver syge, og så det sket.
Vores eksistens er en truet og vi er i
en udsat position. Men det siger noget
om, at Gud holder hånden over os, så
længe som han gør. At det er ikke en
selvfølge, at vi vågner op næste dag.
Det er er et tegn på, at Gud skaber
nyt hver dag, for det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at opleve næste
dag og hvis vi gør det, er det fordi han
holder hånden over os.
” Hvad forventer du dig af livet ?” Det
er sommetider nogle ord vi kan bruge
i daglig samtale. Men det er egentlig
13
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en religiøs måde at tale på, en måde at
sige Gud på, for livet som sådan kan jo
egentligt ikke give os noget. Medmindre det altså er Gud, det står bag alt og
at livet og Gud hænger nøje sammen.
Jesus siger jo også: ”Jeg er livet”. Det
egentlige og det sande liv, forstås.

Asger Ehmsen
Gudstjeneste i Vøgaslund
I år igen vil vi forsøge at holde en friluftsgudstjeneste i det grønne åbne
område i Vøgaslund i Vejrup. På den
åbne plads ved mindestenen er der
efterhånden blevet en dejlig plet med
ly for vinden, et hyggeligt sted.
Det bliver søndag den 6. juli kl. 14.00.
Medbring selv eftermiddagskaffen. I
tilfælde af regnvejr som sidste år holdes gudstjenesten i kirken.
Konfirmandgudstjenester:
Søndag den 24. august kl. 9.00 i Vejrup
og kl. 10.30 i Vester Nykirke indbydes
de nye konfirmander med forældre til
at markere indledningen til konfirmationsforberedelsen 2008-9 ved at deltage i gudstjenesten. Det er også
anledningen til at overrække en bibel,
som benyttes i undervisningen.

Besøg af biskoppen
Biskop Elisabeth Dons Christensen
har lovet at komme og sige noget om
kirkens fremtid. Det bliver i Endrup
Møllekro, tirsdag den 26. august.. Nu
står menighedsrådsvalget for døren og
i den anledning kunne det være godt
at gøre status og også at kigge fremad.
Hvad vil vi med kirken?
Sogneaften
Tirsdag den 28. oktober: Cand. theol.
Erling Kristensen, Bramming: Kristendom og naturvidenskab.
Ka pellet i Vejrup
Nu er arbejdet gået i gang med lægge
nyt tag på og at indrette nyt handicaptoilet.

Adresser

Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk

Hvor kommer tankerne fra?
Giv mig en tanke,
jeg kan koncentrere mig om.

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 75191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530
Ulveledere:
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Mikael Møller Sørensen, Vibevej 7,
tlf. 75190694
Juniorledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Lene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75190113
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75199268
Spejderledere:
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75199268
Kassan Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75190113
Grupperådsformand:
Børge Trane, Bjøvlundvej 3, Lovrup,
tlf. 75177146
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Onsdag kl. 16.45-18.15
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere tirsdag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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Nyt fra Vester Nykirke Kirkes menighedsråd.
To medlemmer fra Vester Nykirke Kirkes menighedsråd har deltaget i Årsmødet for Landsforeningen af Menighedsråd på Nyborg Strand. Det var
Bodil Vejrup og undertegnede, Grete
Knudtzen, der igen i år fik den store
oplevelse at få lov at være med. Der
var næsten 700 deltagere.
I løbet af de 3 dage (30. maj – 1. juni)
blev der afviklet delegeretmøde, samt
foredrag, sangtime, overrækkelse af
filmprisen Gabriel, temaarbejde, gudstjeneste (i øvrigt med en lokal præst,
nemlig Kirsten Kruchov Sønderby fra
Vester Nebel og Bryndum Sogne) og
tale ved kirkeminister Birthe Rønn
Hornbech.

Birthe Rønn Hornbech fik overrakt valgplakaten.
Kirkeministeren talte om eventuelle
sammenlægninger af sogne. Hun
ønsker, at beslutninger herom træffes
lokalt. Et samarbejde mellem menighedsråd vil give mere slagkraft til at
gennemføre opgaverne i sognene. Hun
talte om præsternes uddannelse og
efteruddannelse, og hun sagde, at hun

gerne ville ”slå et slag” for forståelse af
teologien, idet det skal være den videnskabeligt funderede teologi, der skal
bære prædikenen. Den skal ikke være
”populær”, men teologisk bæredygtig,
og samtidig gerne nutidig og ”folkelig”. Hun mener, at vi skal have en god

GUDSTJENESTER

Vejrup

15. juni (4.søn.e.trin.)

09.00PT

ingen

22. jun. (5.søn.e. trin.)

10.30

09.00

29. jun. (6.søn.e.trin)

ingen

10.30 PT

06. juli

14.00

ingen

Vester Nykirke

Kirkekaffe i Vejrup

(7.søn.trin.)

(Gudstjeneste i Vøgaslund)
13. jul.

(8.s.e.trin.)

ingen

10.30

20. jul.

(9.søn.e.trin.)

09.00

ingen

27. jul.

(10.søn.e.trin.)

ingen

10.30 PT

03. aug. (11.søn.e.trin.)

09.00 PT

ingen

10. aug. (12.søn e. trin.)

ingen

10.30 PT

17. aug. (13.søn. e.trin.)

09.00

ingen

24. aug. (14.søn.e.trin.)

09.00

10.30

31. aug. (15.søn.trin.)

10.30

09.00

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

uddannelse af teologer for at modvirke søgningen mod ”alskens sekter”.
Hun talte også om efteruddannelse af
præster.
Hun mener, at kirkebygningerne bliver passet godt af menighedsrådene.
Kirkerne skal ikke være museer, men
brugshuse eller gudstjenestehuse. Det
er de steder overhovedet, hvor flest
danskere samles.
Alt i alt er sådan 3 dage sammen med
menighedsrådsmedlemmer fra hele
Danmark meget spændende. Man
hører om de meget forskellige muligheder, der er i sognene afhængigt af
antal medlemmer af menighederne.
Menighedsrådene er jo arbejdsgivere
for de ansatte, bortset fra præsten.
Nogle steder er der måske 30 ansatte,
så kontaktpersonen i menighedsrådet
har meget at lave. Hos os er det Frida
Svenningsen, der er kontaktperson til
vores organist, Ingrid Sand Simonsen,
til vores graver, Mona Truelsen, og til
vores kirkesanger, Lærke Rasmussen.
Det er spændende arbejde at være i et
menighedsråd, og det er et ret stort
budget, vi får lov til at forvalte. I år er
det valgår. Vi håber, at nogle har lyst til
at stille op til et dejligt, nødvendigt, frivilligt arbejde.
Venlig hilsen Grete Knudtzen
Vester Nykirke Kirkes menighedsråd

1
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KONFIRMANDER 2008
Vester Nykirke

Første række fra venstre: Melanie Michelle Martinussen, Camilla Gade Thomsen,
Anden række: Sophie Søkilde Christensen, Pernille Højrup, Nanna Susanne Christiansen, Maibritt Jensen
Bagerste række: Alex Randbæk Søndergaard, Lasse Nim Jensen.

Vejrup Kirke

Første række fra venstre: Andreas Astrup Orloff, Line Bremer Mikkelsen, Nanna Ravn Andersen, Camilla Sillesen,
Wendy Mikkelsen
Anden række fra venstre: Nicolai Trane, Kevin Schou Pedersen, Morten Bjerg Andersen, Louise Frisgaard,
Martin Nygaard Kristensen, Morten Gaardsholt Jensen, Tommy Damgaard Fyhn.
Bagerste række: Rasmus Uldall Jespersen, Andreas Nødskov Toft, Allan Mazur Thomsen, Lasse Jensen,
Kasper Poulsgaard Sørensen.

KALENDER:
16

Søndag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag

d. 06.07
d. 14.08
d. 26.08
d. 28.10

Gudstjeneste i Vøgaslund
Udflugt til Fredericia
Foredrag ved biskop Elisabeth Dons Christensen
Sogneaften med Erling Kristensen
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HOLSTED VVS v/Jens Brodersen,
Vestermarken 2 • 6670 Holsted

Tlf. 75 39 38 00

V.reg. exam. zoneterapeut

Kirkegade 15,
Vejrup
6740 Bramming

Tlf. 2126 3120

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

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

Aut. Kloakmester
Uffe Nissen
Tangevej 6, 6690 Gørding

Mobil 4017 8223
Tlf. 7517 8223

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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Med Sydbank MasterCard har du frihed til at
handle verden over for f.eks. 30.000 kr. ekstra,
og du får op til 45 dages rentefri kredit.

Det gule sygesikringsbevis dækker ikke
længere læge- og hospitalshjælp i lande uden
for EU og EØS og heller ikke hjemtransport,
hvis du bliver syg eller kommer til skade i udlandet. Det gør rejseforsikringen på Sydbank
MasterCard. Læs mere på sydbank.dk eller

Fri og tryg med
Sydbank MasterCard

Nørregade 90 A · 6690 Gørding
tlf. 74 37 18 60 · sydbank.dk

Vejrup
Antenneforening
"Link" på Vejrup` hjemmeside

Tlf. 75 19 01 68
Det bedste signal
fra YouSee

Registreret Revisor

Rådgivning,
bogføring,
revision
kontor- &
erhvervsservice

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

6182.0508

kom ind og tal med os.
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HJÆLP! HJÆLP! HJÆLP! HJÆLP! HJÆLP!

Vi m a n g l e r h j æ l p e r e t i l B a n k o s p i l l e t
onsdag i Ve j r u p / E n d ru p F r i t i d s c e n t e r
BANKO!! - ja, det bliver der råbt hver ONSDAG, når der er BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter. Der kommer rigtig mange og derfor mangler vi nogle til at
• HJÆLPE OS med at råbe numrene op, når der har været banko
• HJÆLPERE til at banko stadig kan eksistere
• HJÆLP det ville være rigtig dejligt og så er det røgfrit….
• HJÆLP til at løfte - Stærke mænd, der vil hjælpe med bordopsætningen. Vi starter kl. 16.30
Hilsen Banko Hjælper n e
Mona Bojsen 7519 0439 - Otto Pedersen 2371 4825

Vejrup Borgerforening - Sct. Hans
Vi arrangerer Sankt Hans aften på det gamle Bane areal.
Fra kl. 19.00 kan børnene starte med at bage snobrød.
Der kan købes pølser, øl og vand – kaffe og kage
Båltaler Byrådsmedlem Karl Kristian Knudsen kl. 21.00
Medbring selv en stol / bænk eller lignende.
Og HUSK at tage din ven / nabo med.

Vejrup Borgerforening

Sct. Hans aften ved Endrup Møllesø
Som traditionen foreskriver mødes vi igen i år ved
Endrup Møllesø for at synge midsommervisen –
høre en båltale – se bålet blive tændt og nyde fællesskabet.
Årets båltaler er Byrådsmedlem Anders Kronborg.
Bålet tændes kl. 20.45
Også i år vil Borgerforeningen sørge for at børnene
kan bage snobrød og der vil kunne købes øl og
vand.

Endrup Borgerforening
19
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Snullebingo i Vejrup Ungdomsklub
Søndag d. 27. April holdt vi vores årlige bingo, der var ca
40 spilleglade medlemmer, men der var også fine præmier som et digitalkamera og en Ipod shuffle.. indimellem
var der tiltag som udløste flere præmier til de frygtløse
som meldte sig frivilligt til konkurrencerne, slik osten, en
næsten levende ost, ha to orm i munden, få æg i håret
eller spis champignonsky med dressing og grillpulver osv.
osv…. der var også filmklip med lederne udklædt som
grækeren Hygnos fra Kneppos !! og Kondiløberen som
løb på motorvejen og Snulle on tour !!… igen en megasucces der snakkes om længe… go sommer til alle

ABC kult tur 2008 med Vejrup Ungdomsklub
Fredag d. 11 april kl 16 steg 36 medlemmer og 3 ledere på
bussen til en wiiild weekend i Rødding, vi havde for 3 år i
træk lånt en spejderhytte og vel ankommen blev der delt
køkkenhold op så den trælse del var overstået, så blev
sovesalen indtaget og hyggen (læs: rodet) begyndte at
sprede sig og ingen skulle self sove før kl 04, enkelte holdt
sig dog vågen til dagen efter, aftenen gik med div skøre tiltag som bordtennis, limbo, menneskepyramide, underhyleløb udenfor i mørket, og sidst på natten gik de amok med
klemmerne osv. og ja, Basse var som sæd vanlig i godt
humør HAHA… lørdag morgen, tidlig op kl 08 morgenmad
i håret og så på shopsetur i byen, og bonérne fra ABC lavpris kunne vindes tilbage senere på dagen, eftermiddagstur i svømmehallen og senere bål i haven, ristede skumfiduser og boldspil, senere da mørket faldt på var der Fear
Factor natteløb… når det bliver mørkt og over midnat sker
der noget i hovederne på medlemmerne eller sagt på en
anden måde, hjernen slår helt fra og skøreste ideer opstår
rundt om på værelserne, som den flasken peger på strippoker, gaffatape på røvskægget osv.,men gak og løjer skal
der vær plads til når vi er hjemmefra HAHA, … søndag
oprydning, det tager tid når man har lagt i sit eget skidt i to
nætter, men det blev da næsten rent igen, så ud af vagten
og så var bussen 40 minutter forsinket, øv,, men humøret
var højt og derover hele weekenden, så det var igen en
hammertur uden for meget søvn… hjemmeigen kl 12 og
spille normal overfor forældrene HAHAHAHA…. En rigtig
Vejrup klubtur..
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HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING
Edel Bruun’s Eftf. v/Niels Knudsen
Vestergade 1, Holsted
Hovedgaden 43, Gesten
Tlf. 75 39 15 50

Alt ordnes vedrørende begravelser og bisættelse
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Endrup
MALERFIRMA

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

22
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Vejrup Husholdningsforening
Vi r k s o m h e d s b e s ø g t i l D O N G – N y b r o
Onsdag den 3. September Kl. 18.15 fra Kroen
Der vil være rundvisning med en af D o n g ` s
energiforsyningsguider og derefter bliver der
serveret kaffe og kage. Vi kører i private biler.
Prisen er 50 kr. Incl. kørsel + kaffe.
Tilmelding senest den 26. august
Tlf: 7519 0167 eller 7519 0180

Sort Sol
Aftenskolen tilbyder nu en naturoplevelse af de store.
Sort sol er når 1 million stære samles og opfører en himmelballet for så at søge til overnatning i
marsken. Det kan ikke beskrives, det skal ses, høres og lugtes – det er et af landets største naturoplevelser.
Vi kører med bus og mødes med naturvejleder i Møgeltønder, som viser os hen til stærene, og fortæller undervejs.
Tidspunkt: Fredag d. 29. august
Afgang:
Kl. 17,30 fra Vejrup Kro
Kl. 17,45 fra Brugsens parkeringsplads
Medbring gerne: Varmt tøj, evt.gummistøvler,
siddeunderlag, kikkert. HUSK PAS!!
Pris: kr. 125,- pr. person
(Tilmelding er bindende)
Ring til Mette Ingvartsen på tlf. 75 456376
(gerne mellem kl. 17-18)
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Fodboldturnering på oppustelige fodboldbaner
DGl Sydvest har arrangeret 3 mands bold for U5 til U10
hold som bliver spillet over 6 gange 6 forskellige steder.
- Jernved, Hunderup/Sejstrup UG, Ølgod IF, Starup IF,
Skovlund IF & Hovborg/Lindknud FA.
Medaljer gives efter hvor mange gange man er med til, 2
gange giver Bronze, 4 gange giver Sølv og alle 6 gange
giver Guldmedalje. Indtil videre har vi spillet i Jernved &
Hunderup/Sejstrup UG som har givet en Bronzemedalje
med hjem. Vi har delt børnene op i sværhedsgrader sådan
alle ville få noget ud af det.
Børnene syntes rigtig godt om ideen med disse turneringer,
og har det rigtig sjovt sammen. Der er hverken negative
hoveder eller sure miner på banen. Der har været mange
forældre med ude at se dem spille og vi håber de vil blive
ved med det, da det betyder meget at mor og far kigger
med. Vi nyder at have jeres børn til fodbold hver onsdag på
kunststofbanen og vi ser frem til flere gode lærerige
træningstimer og de 4 sidste turneringer.

Fra venstre: Rune, Steffan & Jeppe
foran: Emil

Fodbold hilsner
Chris Gierlevsen & Martin Toldshøj

Fra venstre: Cecilie, Sebastian, Emil
foran: Anders TP

VIF Børneafslutning
Vejrup Idrætsforening afholdt Børneafslutning sidste fredag i marts – traditionen tro – for at sige tak for sæsonen
der er gået for dem der har været med eller ønsker at
være med på et hold i Idrætsforeningen.
Men de seneste år har der ikke været ret mange til arrangementet men billederne taler jo for sig selv – der bliver
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hygget og leget på tværs af idræts grenene og det vil vi
gerne beholde.
Så kære forældre – HUSK at være med til at HUSKE datoen sidste fredag i marts. Og HUSK i er også hjertelig velkommen – der er kaffe på kanden.
VIF Bestyrelse
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ÅBEN ALLE DAGE
Mandag-Fredag 6-18
Lørdag-Søndag 6-16

Søndergade 4
Tlf. 7517 8131

Bramming - Gørding - Holsted - Brørup

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

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

2162 4676

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

Grimstrup

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

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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Kæmpe udvalg i hvidevarer også 2. sorterings- og demomodeller.
Ring inden kl. 12 og vi udfører service samme dag.
Vi har reservedele med i bilen og reparerer på stedet.
Husk stort udvalg i gaver til store og små.

Altid spændende udvalg
Råd og vejledning
af fagfolk!

Bygaden 25 • Endrup
Tlf. 7519 1240

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

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

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

Åbningstider:
Man-, Ons-, To r s - o g F redag 13.00-17.30
L ø rd a g 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 - T i r s d a g L u k k e t
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Arrangementer
JUNI 2008
Søndag

D. 22.06

Fodbold serie 5 Vejrup IF – Jernved IF kl. 11.00

Søndag

D. 22.06

Fodbold serie 2 Vejrup IF – Grindsted GIF kl. 13.30

Mandag

D. 23.06

Sankt Hans aften ved Endrup Fiskesøen tændes kl. 20.45
Byrådsmedlem Anders Kronborg taler

Mandag

D. 23.06

Sankt Hans aften i Vejrup på bane arealet
Byrådsmedlem Karl Kristian Knudsen taler kl. 21.00

Søndag

D. 29.06

Fodbold – Indvielse af kunststof banen – se opslag i byen senere.

AUGUST

AUGUST 2008

Onsdag

D. 06.08

Vejrup Sportsfest Banko i Fritidscenter kl.19.00

Onsdag

D. 06.08

Vejrup Sportsfest Ungdomsfodbold kl.16.00

Torsdag

D. 07.08

Vejrup Sportsfest kl. 19.00 Cykelløb og Fællesspisning

Torsdag

D. 07.08

Vejrup Sportsfest kl. 19.00 Serie 2 Fodbold

Fredag

D. 08.08

Vejrup Sportsfest 18.30 op i alderen Fodbold – Håndbold

Fredag

D. 08.08

Vejrup Sportsfest 21.00 Diskotek ” PICKUPPEN ”

Lørdag

D. 09.08

Vejrup Sportsfest kl. 9.00 Torvedag – kl. 19.00 Fest aften

Søndag

D. 10.08

Sportsfest kl. 13.00 Optog kl. 17.00 Fællesspisning

Lørdag.

D. 23.08

Endrup afholder Markedsdag og Sommerfest
Starter kl. 10 til 16.00 – kl. 18 Fest aften

Fredag

D. 29.08

SORT SOL i Møgeltønder kl. 17.30 fra Vejrup Kro

SEPTEMBER
Onsdag

D.03.09

SEPTEMBER 2008
Vejrup Husholdnings Tur til DONG - Nybro Fra Kroen 18.15

BANKO & PRÆMIEWHIST
Hver ONSDAG i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00
En rigtig god sommer til jer alle –
Ønsker Vejrup /Endrup Nyt
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Skolevænget 5
Vejrup,
6740 Bramming

Returneres ved varig adresseændring

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Vejrup
Bennecke Byg
Endrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf. Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik Gørding
Dyrlægerne Univet Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Ellegaard Revision Vejrup
Endrup Byggemontage
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Gørding
Serviceudlejning
Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesforretning
Holsted
Holsted VVS
Holsted
Hårbiksen,
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Kwik Spar Købmand Grimstrup
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lillian Kokholm
Vejrup
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm Planter
& anlæg
Bramming
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren Glejbjerg
Optimal
Bramming

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

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

7517
7519
7517
7517

7070
0015
8080
8369

7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
2126 3120
7517 7012
7517
7519
7519
7519
7517

3977
8448
0433
8493
3311

Fimanavn

By

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

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

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

Fimanavn

By

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

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

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

7519 1509
7519 0381

7517 4396

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

BANKO

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

Samlet gevinstsum ca.

27.000

Arrangør:
MK 79
Vejrup & Endrup Støtteforening af 1978

