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Sportsfesten 2006. 

Frivillige trak igen i år det store læs (ikke Kirsten) 

og det hele gik glidende som sædvanlig!
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HHøøssttffeesstt
TToorrssddaagg  ddeenn  3311..  aauugguusstt    kkll..  1188::0000  

Høstfest hos Søren Jensen Storegade 61 A.
Vagn Christensen fra Aare  vil  spille for os.         
Kaffe og drikkevare må gerne medbringes.
For kun 110 kr. kan man få 4 stk. smørrebrød
med musik til. Tilmelding senest den 26
august.       
Tlf. 75 190 461 eller  tlf. 75 10 095.   

FFoorreeddrraagg
TToorrssddaagg  ddeenn  2211  sseepptteemmbbeerr  kkll..  1144::0000

Henrik Dam Christensen kommer i Vejrup
Fritidscenter og fortæller om sit arbejde, fra 
at være post til folketingsmedlem og derfra 
til at være E.U. politiker.                  

SSyynngg  MMeedd  
TToorrssddaagg  ddeenn  1199  ookkttoobbeerr  kkll..  1144::0000

Grindsted spillemandslav spiller for os i centret.
Der må synges.

UUddfflluuggtt
TToorrssddaagg  ddeenn  2233  nnoovveemmbbeerr  kkll..  1111::0000

Turen går til det nye store slagteri der er  
bygget ved Horsens. Afgang fra Vejrup Kro.
Man må være hurtig, da der kun kan være 
max. 55 personer og prisen pr. næse er 
kun 60 kr.
Tilmelding senest den 16 november på 
Tlf. 75 190 094   

JJuulleehhyyggggee  
TToorrssddaagg  ddeenn  1144  ddeecceemmbbeerr  kkll  1144::0000

Vi mødes i Vejrup Fritidscenter, hvor vi  
juler. Der hygges med Pernille Troldborg og 
så er der jo Banko.    

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg
TToorrssddaagg  ddeenn  1111  jjaannuuaarr  22000077  kkll..  1144::0000

KKoorrttssppiill  ii  KKlluubbhhuusseett  
HHvveerr  ttoorrssddaagg  ffrraa    kkll..  1144::0000  ttiill  1177::0000..

De torsdage, hvor Vejrup Senior Club har  
andre aktiviteter om eftermiddagen, kan   
man ikke spille kort, så de dage er hermed 
aflyst.                            

CCyykklliinngg  
HHvveerr  mmaannddaagg er  der  en  flok  glade    
motionister, der cykler ud i det ganske  
danske landskab, de oplever meget,tag 
med hvis du har lyst.           
Løbet starte hver mandag  kl. 9  fra
kroen.     

BBoowwlliinngg  
BBeeggyynnddeerr  oonnssddaagg  ddeenn  1133..  sseepptteemmbbeerr

Om onsdagen i ULIGE uger spilles der 
bowling i Brørup fra kl. 16:00 til 17:00.  
Til og framelding senest tirsdage kl. 12:00
Tlf.:  75 190 094  Tlf.: 75 190 095 

IIddrræætt  oomm  ddaaggeenn
BBeeggyynnddeerr  TTiirrssddaagg  ddeenn  33..  ookkttoobbeerr

Så er der idræt om dagen i samarbejde med
Vejrup Idrætsforening.
Hver tirsdag kl. 09:30 til kl. 11:30
Idrætten slutter den 1. april 2007

Vejrup Senior Club

VVii  øønnsskkeerr  jjeerr  eenn  GGoodd  ffoorrnnøøjjeellssee!!!!!!

EEnn  ssttoorr  ttaakk  ttiill  SSyyddbbaannkk  ii  GGøørrddiinngg  
ffoorr  ttiillsskkuudd  ttiill  vvoorreess  uuddfflluuggtteerr!!

PROGRAM
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Glimt fra Sportsfesten i Vejrup

Et fyldt stadion
og stor 

opbakning til 
Vejrups 1. hold 

i serie 3

Eminent børneunderholdning 
med Benny Schumannn fredag

Fredagshygge for de gamle i voksenteltet 
efter fodbold og håndbold

Børnedisco med fuld fart og rytme

Ekstrem cykelshow
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Glimt fra Sportsfesten i Vejrup

Fuldt hus. 300 spisende havde et brag af en
fest lørdag aften

Torvedag i Hallen p.g.a. af regnvejr

Der var gris på gaflen
søndag aften

Førstepladsen gik til de unge i sørøverskibet,
som havde det kanonhyggeligt

Der var gang i boderne
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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
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
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Vejrup Sognearkiv

Vort lokalhistoriske arkiv er i en god udvikling,
som gør der er og bliver brug for flere
”flittige hænder” fremover.

Tilværelsen i den Ny Esbjerg Kommune inde-
bærer krav, som arkiverne er bedt om at leve
op til, herunder registrering af arkivalier på net-
tet, som indgår i et større globalt system, der
ender op i et samarbejde, ABM som dækker
over Arkiver, Biblioteker og Museer, der gerne
skulle fungere fuldt ud i løbet af nogle år.

Der er nok at se til og opgaven er, efter delta-
gelse i et par kurser, at fungere som indta-
ster i et forudbestemt program, både arkivalier
og personregister.

Vi vil meget gerne høre fra dig og tidsforbruget
ligger på kun 5 timers arbejde ugentlig, eller
mere, hvis det er muligt. Arbejdet er selvstæn-
digt og meget interessant.

Vi er alle ulønnede, men ikke desto mindre
meget engagerede og glade for arbejdet med
at få styr på fortiden, der dækker langt ind i
fremtiden. Flere og flere søger efter deres
”rødder” som tydeligt ses på de netsøgninger
der forekommer.

Du kan melde digpå
johannes.holm@12move.dk eller 7519 0335
det glæder vi os til.

Til Pensionister og efterlønsmodtagere i Vejrup.

Hver mandag fra kl. 13.45 - 15.45 er der i sko-
lens formningslokale forskellige håndarbejde.

I Præstegården er der egns historie og andre
emner.

Der kommer personale fra Østergården med
hver anden gang.

DDeerr  ssttaarrtteess  ii  SSkkoolleenn  ddeenn  44..  SSeepptteemmbbeerr..  

II  PPrrææsstteeggåårrddeenn  ddeenn  1111..  SSeepptteemmbbeerr..

Kom og vær med fra starten, vi glæder os til at
se jer, - både kendte og nye ansigter.

Med Venlig Hilsen 
Dagcentret Østergården.

VViill  dduu  hhjjæællppee  ……

KKlluubbaakkttiivviitteetteerr  ii  VVeejjrruupp  sskkoollee  oogg  PPrrææsstteeggåårrdd

Dagcentret Østergården
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Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området

Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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TTiirrssddaagg  dd..  66..  jjuunnii  --  bbeessøøgg  hhooss  llookkaallee  llaannddmmæænndd

Vejrup Husholdningsforening

Der var ca 30 deltagere der mødte op ved Vej-
rup Kro og derefter cyklede ud til Grethe og
Johan Johannesen, som vidste deres nye stald
og malkeanlæg frem, og derefter cyklede vi
videre ud til Karen og Christian Sørensen, hvor
vi så, hvordan de ny malkerobotter fungerer. 

Det er to meget moderne staldmiljøer, og det var
meget spændende og interessant, både at se
og høre om. Bagefter nød vi kaffen ved Karen og
Christians lille sø, hvor der var tændt op på bål-
pladsen og vandet rislede i søen, et lille privat
paradis.  

NNææssttee  aarrrraannggeemmeenntt  eerr  mmaannddaagg  ddeenn  3300..  ookkttoo--

bbeerr,,  kkll..  1177..3300..

TTuurr  ttiill  HHTTHH  ii  ØØllggoodd..

Vi kører fra Vejrup Kro kl. 17.30, og der vil være
rundvisning på Fabrikken, hvor der arbejdes i tre
hold skift. Derefter kaffe, hvor der vil blive vist en
lille film om HTH, og bagefter kan man komme
over i butikken og se de færdige 
produkter opstillede.

Tilmelding senest søndag den 22. 0ktober til
Anette tlf.: 75190167
Pris incl. Bus. 80.-kr.
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HER KAN DIN

ANNONCE STÅ

www.endrup-andelsmejeri.dk
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GGEENNEERREELLTT::

Man skal have det sjovt/rart i klubben.
Vise hensyn og respekt for de andre.
Behandle ting og lokaler med respekt.
Skal bruge en ordentlig omgangstone overfor
hinanden og lederen
Under træning i hallen kan der være børn/voks-
ne, som ikke deltager i træningen i hallen. Der
kan det være nødvendigt at snakke med de
børn, der træner i hallen, om at de ikke må
løbe ud, og snakke med de andre, der er i hal-
len, eller lade sig distrahere af dem.
Kørselstilladelse skal indhentes skriftligt.
Forældre må gå med til træning 1 til 2 gange.
Herefter skal man lave individuel aftale med
lederen, hvis børnene har brug for, at forældre-
ne er der under træningen.
Ved manglende kontingentbetaling, medfører
det udelukkelse af træning/kamp.

FFOORRÆÆLLDDRREE::

Man skal respektere dommere og træneres
afgørelser, og ikke udvise negative holdninger.
Være en positiv tilskuer. Under kampe forven-
tes det, at trænere og forældre kun kommer
med tilråb i en pæn tone
Hvis forældre ønsker at videofilme under
træningen, bedes de spørge lederen, om det er
i orden.

UUDDØØVVEERREE::

Ingen brug af mobiltelefoner i omklædnings-
rum/under træning/kamp. Der laves aftale om,
hvor medbragte telefoner opbevares under
træning/kamp.
Man skal følge trænerens retningslinier.
Der forventes passende påklædning -afhængig
af idrætsgren og vejrforhold. Man skal være
klar til tiden og være omklædt.
Man må ikke forlade træningsområdet under
træning/kamp uden træneres tilsagn.

TTRRÆÆNNEERREE::

Ledere/hjælpeledere er et forbillede for børne-
ne.  Husk derfor at jeres opførsel og omgangs-
tone både under træning og i fritiden, tager
børnene til sig.
Man må ikke hjemsende udøvere uden aftale
med forældre.
Ingen trænere må være alene med udøvere i
omklædningsrummet.
Altid positiv opførsel overfor udøvere/domme-
re/forældre.
Ved problemer må træneren altid kontakte
forældre/udvalgsformænd eller henvise til sam-
me.
Al information til børnene skal ske skriftligt.

KKOONNSSEEKKVVEENNSSEERR  VVEEDD  DDÅÅRRLLIIGG  OOPPFFØØRRSSEELL..

Der kan forventes udelukkelse fra
træning/kamp osv. af udøveren.

Retningslinier for Vejrup Idrætsforening

Badminton: Niels Rasmussen 7519 0066

Gymnastik: Helle Burkal 7519 0321

Håndbold: Allan Thomsen 7519 0052

Spejder: Kent Poulsen 7519 0406

Svømning: Marianne Pedersen 7519 0460

Fodbold: Per Møller 7519 0496

Skytter: Jesper Blok 7519 0475

Telefonnumre på kontaktpersoner
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Laust Lauridsen
Præstbrovej 35 • Hjortkær 
6818 Årre • Mobil 4019 1157

Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

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

OLIEFYRSMONTØREN
V/HENNING NIELSEN

TLF. 75 19 84 93

AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5 

ALLE DAGE TIL KL. 22.00



Det er Matthæus, der føjer til "du som er
i himlene". Vi kan vel også undvære den-
ne tilføjelse og blot bede: "fadervor, hel-
ligt blive dit navn", således som Lukas
gør. Vi behøver jo ikke at sige "du som er
i himlene".
Og hvor er himlen eller himlene? Ja det
er et godt spørgsmål, men det er der, hvor
Gud er, og der er godt at være, fordi der
må det onde vige og kun kærlighed råde.
Der er Guds navn helligt, og ingen gør
noget forkert. Der Guds rige slået helt
igennem, og alt er godt. Ingen krig og
ingen sygdom og mennesker er gode ved
hinanden, fordi Guds kærlighed er alt i
alle.
I gamle dage talt man om flere himle
oven over hinanden, og Paulus talte om,
at han var i den tredje himmel og så dej-
lige ting der, om det så var i drømme
eller hvordan, det  er uvist. Kun et skrift
har himlen i ental i fadervor.
Almindeligvis er billedet  himmelhvæl-
vingen med skyer og planeter og stjerner,
som sidder fast på denne himmelhvæl-
ving for ikke at falde ned på jorden.
Det er selvfølgelig et forældet verdens-
billede, men himlen står alligevel for for
det uopnåelige, det som er oven over os
mennesker, og hvor vi ikke kan komme
hen uden videre.
og når vi siger "du som er i himlene", så
er det vel for at angive, at Gud er så langt
bort fra os som noget kan være. Her må
vores evner og forstand stå stille.
Og nu da verdensrummet er forstået som
uendeligt må vi vel også sige at det er
svært at forstå. Eller det er vel lige
meget, hvad enten det er uendeligt eller
ikke, for hvad vil der være ude bagved.
Og når nogen siger, at verdensrummet
krummer og at det stadigvæk udvikler
sig med større og større fart, så må i al
fald jeg sige, at denne opfattelse af ver-
densrummet som en stor ballon der pus-
tes mere og mere op, hvor stjernerne fjer-

ner sig fra hinanden, at det også lyder
underligt og egentlig ikke særlig betryg-
gende.

Når det hedder at Gud er i himlene, så er
det vel også for at sige, at Gud må vi
have respekt for, det er ikke hvem som
helst. Der er stor afstand mellem Gud og
os. Gud er ikke et menneske, men netop
vores himmelske far, derfor skal vi nær-
me os vores far med respekt og ikke bare
som vores jordiske far, men også det, for
Gud ønsker at lade sig kalde vores kære
far. Gud er både nær og fjern.

I det gamle testamente er der en salme
som siger noget om, at vi kan ikke kom-
me noget sted, hvor Gud ikke er. "Låner
jeg morgenrødens vinger og slår mig
ned, hvor havet ender, så leder din hånd
mig også der (salme 139). Og så videre.
Både i himlen og nede i dødsriget. Vi kan
ikke komme noget sted, heller ikke på
jorden, hvor Gud ikke er.
Muslimerne har ret i, at Gud er os nær-
mere end vores halspulsåre, men de tror
jo så noget andet om Gud, at Gud ikke
kom i Jesu Kristus og med ham har
skænket os alt. Jesu var kun en profet.,
ikke mere. Det betyder, at vi ikke på
samme måde kan hvile i, at Gud bryder
sig om os og er nådig og barmhjertig.

Men Gud er os nær, det har de ret i.
Når vi siger, at Gud er i himlene angiver
det vel også at Gud har magt over tinge-
ne,  han er over alt og bag alting . 
Han er Abrahams, Isaks og Jakobs og
Jesu Kristi Gud., som filosoffen Blaise
Pascal udtrykker det. og taler om dat det
er den eneste Gud han tror på, ikke filo-
soffernes gud. En lap papir med denne
bekendelse blev fundet i hans tøj.

Når  talen er om Gud i himlen, så er det
den allestedsnærværende Gud, som er i

himlen og her på jorden ved sin ånd.,
både uendelig fjern og ganske nær. Gud
er ikke afhængig af geografiske afstande.
Vi kender det også fra venskaber. De
behøver ikke at være afhængig af
afstand. Man kan have  en god ven i
Hongkong, som står en nærmere, end en
god ven på den anden side af gaden.
Når vi taler om vores far i himlen , så et
også for at sige noget om, at Gud er ud

Kirkebladet
Nr. 4 2006

DU, SOM ER I HIMLENE!

Kirkelige handlinger
30/5 2006 - 6/8 2006

Dåb:
Vejrup Kirke:

Oliver Hollænder Olsen
(Charlotte Hollænder og
Michael Rostgaard Olsen)

Jeppe Graversgaard Haulrik Nielsen
(Louise Maria Haulrik og
Jens Kristian Graversgaard Nielsen)

Vester Nykirke:

Cecilie Birthe Gritsch Christensen
(Malene Annemarie Nissen og
Frank Gritsch Christensen)

Vielser:
Vejrup Kirke:

Sara Wenzel Henriksen og
Thomas Kramer

Begravelser:
Vejrup Kirkegård

Elna Charlotte Jessen, født Thomsen
Petra Elin Langgaard
Egil Sigurd Kirkegaard
(Sct. Ansgar kirkegård)
Meta Kristine Andersen, født Nielsen

Vester Nykirke Kirkegård

Vagner Jensen
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Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115

Graver 
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10 , tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49

Kirkens hjemmeside: www.vejrupkirke.dk

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

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

Kirkens hjemmeside: www.endrup-by.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

over alt og samtidig ganske nær. Gud er
ud over tid og rum og før rum og tid blev
til.
Det er vi ikke. Vort liv er kun kort, som en
flamme i et stearinlys pustes vi ud en dag,
men Gud har evighedskarakter, og kan
give nyt liv til hvem han vil.

Asger Ehmsen

Sogneaften 
Har kirken grænser? Eller har alle ret på
hver sin måde? Fører alle vej til Rom og
er det underordnet, om Jesus blot var
menneske som Da Vincikodens forfatter,
Dan Brown, hævder.

Debat og sogneaften torsdag den 12.
oktober kl. 19.30 i præstegården. 
Indledning ved Asger Ehmsen

Sogneaften
Tirsdag den 31. oktober kommer den
kendte salmedigter, Holger Lissner, tidl.
præst i Sdr. Bjert, til Vejrup og fortæller
om sin salmeproduktion. Gørding er
medindbyder til denne aften.

Sogneaften
Torsdag den 16. november: Sogne-
præst Henrik Oest, Århus: Livskvalitet
og humor.

Koncert
Søndag den 26. nov. kl. 19.00 i Vester
Nykirke med Michaela Petri

Høstgudstjenester
Det bliver i år søndag den 17. septem-
ber, henholdsvis kl. 10.00 i Vejrup og
kl. 19.30 i  Nykirke. I dagens anled-
ning vil kirkerne bære præg af høst og
være pyntet til dagen. Børnene plejer jo
at deltage mere end sædvanligt og bære
frugt og grønt op til alteret. Og i Vejrup i
præstegården vil gaverne blive solgt ved
en auktion, alt sammen til de gode for-
mål, vi plejer at samle ind til såsom Kir-
kens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp
og evangeliets forkyndelse i andre lande.
I Nykirke vil tingene ligge i våbenhuset,
og så kan man give, hvad man synes er
passende.

Indledende konfirmandforberedelse
Igen i år vil tilbyde børnene i 3 klasse at
komme til indledende konfirmandforbe-
redelse. Vi begynder efter efterårsferien.

BUSK-dag den 29. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag i
oktober Buskdag. Det vil sige at den er
særligt for børn og unge. Gudstjenester-
ne vil forme sig som  familiegudstjene-
ster. Det er tillige sommertidens afslut-
ning, hvor havemøblerne trækkes tilbage
og også uret, så der skulle  blive en time
ekstra.
I Vejrup inviterer spejderne på kaffe og
menighedsrådet er sponsor.

Gudstjeneste i Vøgaslund
Det blev igen i år en rar oplevelse at hol-
de gudstjeneste i Vøgaslund i juli. Vejret
var også med os igen og det betyder jo
meget. Det var ligefrem så godt, at et par
parasoller gjorde nytte.

Van Dyck 
Van Dyck 1599-1641 var en berømt
flamsk maler, elev af Rubens og  virkede
i Italien og i England som hofmaler. Han
er især berømt for sine portrætter. I
begyndelsen var han meget påvirket af
Rubens, men udviklede sig senere i ret-
ning af større elegance, - og  her kan
Jürgensens maler nok ikke rigtig være
med! Lidt mere beskedenhed havde
været passende, men bortset herfra er det
ikke løgn, at enhver har sine fortrin.
På samme måde over for Vor Herre. Her
er  beskedenhed passende. Gud er i him-
len og vi er på jorden. Vore fortrin er der
ikke meget ved i den sammenhæng.

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. 25302914
Marianne Madsen, Storegade 68, 
tlf. 75 190570
Juniorledere:
Niels Jespersen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75190459

Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10, 
tlf. 75190113
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10, 
tlf. 75190430
Asger Ravn, Boldingvej 18, Glejbjergvej 
tlf. 75 198409
Spejderledere:
Simon Kristensen, Vesterport A, Varde, 
tlf. 40379561
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20, 
tlf. 25302914
Seniorledere
Birgitte Appel, Åglimt 9C,  Skjern, 
tlf. 40531413
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 25302914

Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl): 
Torsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl.): Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere (6. -7.kl.): Torsdag 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

“Gud bevares, jeg bøjer mig for Vandyck,
men enhver har sine fortrin”
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Møder
Indremission 

Torsdag den 14. september:
Indre Missions fødselsdag ved 
sognepræst Asger Ehmsen

Onsdag den 20.september:
Samtalemøde
Romerbrevet 13

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00
gudstjeneste i Vejrup kirke ved 
sognepræst Erik Lunde, Struer
Gudstjenesten er et led i Indre 
Missions oktobermøder

Onsdag den 3. oktober
Svend Taulborg, Struer

Onsdag 11. oktober:
Samtalemøde Romerbrevet 14

Onsdag den 25. oktober:
Samtalemøde Romerbrevet 15

Møderne begynder 19.30 og holdes i
missionshuset Bethel, Storegade.

GUDSTJENESTER Vejrup          Vester Nykirke

20. aug. (10.søn.e.trin.) 09.00 10.30

27. aug. (11.søn.e.trin) ingen 09.00

03. sep. (12.søn.e.trin.) 10.30 ingen

10. sep. (13.søn.e,trin. 09.00 10.30

17. sep (14.søn.e.trin.) 10.00 19.30

(høstgudstjenester

24. sep. (15.søn.e.trin) 10.30 09.00

01. okt. (16.s.e.trin.) ingen 09.00

03. okt. (gudstjeneste  ved 19.00

sognepræst Erik Lunde, Struer)

08. okt. (17.s.e.trin.) 10.30 PT ingen

15. okt. (18.søn.e.trin.) ingen 09.00 PT

22. okt. (19.søn.e.trin.) 09.00 10.30

29. okt. (20.søn.e.trin.) 09.00 10.30

(BUSK-søndag. Sommertid slutter.)

05. nov. (Alle Helgens dag) 14.00 11.00
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr. 

Menighedsrådsmøde torsdag den
11.maj 2006 kl. 9.30-12

1. Fra udvalgene: 
Der er ansat ny gravermedhjælper og kir-
ketjenervikar: 
Asta Fink Nielsen fra Årre.
Årets sogneudflugt den 24. august går
Ringkøbing Fjord Rundt.
Flytning af orglets bagerste del igangsæt-
tes umiddelbart efter Pinse.

2. Budgettet: 
Vi gennemgik tallene. Det største projekt
er nyt tag på kapellet samt handicapto-
ilet. Det har første prioritet. Desuden tal-
te vi om ny belysning i sognegården og
lys på kirkegården helt hen til præste-
gården, men der blev ikke vedtaget noget
derom.

Laurids Kristensen

Fra menighedsrådsmødet torsdag den
15.6. 2006 kl. 9.30

Til næste år kan vi købe et teleslyngean-
læg til sognegården og en klaverstol er
bestilt.

Orglet er nu flyttet ca. 20 cm, men stem-
ningen af orgelpiberne må vente til efter
jul, da orgelbyggeren ikke har tid før.
Revisionsrapporten er godkendt og bud-
gettet sendt til provsti, sammen med en
ansøgning om handicaptoilet og tag på
kapellet.

Fra 2007 sender kirkeministeriet kun
meddelelser ud pr. e-mail. Inge under-
søger, hvordan vi melder os til og Lau-
rids, Ejvind og Inge skal fremover mod-
tage meddelelser og så videreformidle til
resten af menighedsrådet.

Der har nu åbnet sig mulighed for at vi
kan købe et el-.klaver til kirken. Asger
og Ingrid står for indkøbet.

Den manglende lørdagsringning er efter
et års prøvetid forlænget yderligere et år.
Der har ikke været klager.

Næste møde torsdag den 31. august kl.
9.30.

Laurids Kristensen

To ting fylder mig med undren, jo
mere jeg tænker derpå: Stjernehimlen
over mig og den moralske lov i mit
bryst.
Immanuel Kant
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KALENDER:
Søndag d. 17. sept.: Høstgudstjeneste kl. 10.00 og kl. 19.30
Tirsdag  d. 03. okt.: Gudstjeneste i Vejrup ved Erik Lunde
Torsdag d. 12. okt.: Sogneaften. Asger Ehmsen
Onsdag d. 25. okt.: Minikonfirmander begynder. Kl. 13.30-15.00
Søndag d. 29. okt.: BUSK-søndag kl. 09.00 og 10.30
Tirsdag  d. 31. okt.: Sogneaften med Holger Lissner

Om Dumheden
Dumhed er en farligere fjende for det gode end ondskaben. Mod
det onde kan der protesteres, det kan afsløres, det kan i nødsfald
forhindres med vold, det onde bærer altid selvødelæggelsens
kim i sig, idet det i det mindste efterlader et ubehag i mennesket.
Overfor dumheden er vi værgeløse. Hverken med protester eller
med magt kan der udrettes noget her. Argumenter er uden virk-
ning, kendsgerninger, som modsiger egen fordom, behøver gan-
ske simpelt ikke at blive troet - i sådanne tilfælde bliver den
dumme endda kritisk – og når de er uomgængelige, kan de gan-
ske simpelt blive skudt til side som intetsigende enkelttilfælde.
Og så er den dumme til forskel fra den onde absolut tilfreds med
sig selv, ja, han bliver endda farlig, fordi han let irriteres og går
til angreb. Derfor er det nødvendigt at vise større forsigtighed
over for den dumme end over for den onde. Aldrig mere vil vi
forsøge at overbevise den dumme med argumenter, det er
meningsløst og farligt.

For at vide, hvordan vi skal komme dumheden til livs, må vi for-
søge at forstå dens væsen. Så meget er sikkert, at den ikke væs-
entligt er en intellektuel defekt, men en menneskelig. Der findes
intellektuelt overordentlig bevægelige mennesker, som er dum-
me, og intellektuelt meget ubevægelige, som er alt andet end
dumme. Denne opdagelse gør vi til vor overraskelse ved bestem-
te situationer. Derved får man mindre det indtryk, at dumheden
er en medfødt defekt, end at visse mennesker under visse oms-
tændigheder bliver gjort dumme, eventuelt lader sig fordumme.
Vi gør videre den iagttagelse, at afsondret og ensomt levende
mennesker sjældnere viser denne defekt end mennesker 

og menneskegrupper, der af lyst eller tvang føres ind i et kam-
meratskab. Således synes dumhed måske mindre at være et psy-
kologisk end et sociologisk problem.

Dietrich Bonhoeffer, tysk præst og teolog. Hængt i Flossenbürg
1945, efter at have siddet et år i fængsel.

Til Eftertanke
Bibelens ord, at gudsfrygt er al visdoms begyndelse, siger, at
menneskets indre befrielse til ansvarsbevidst liv over for Gud er
den eneste virkelige overvindelse af dumheden.

Dietrich Bonhoeffer.

Frygt - positivt og negativt
Det er godt at frygte Gud, fordi så har man respekt for ham og
vil ikke gøre det onde, men prøve at hjælpe andre til at få et godt
liv. Vi skal frygte og ære Gud, så vi gør det gode, siger Martin
Luther også som indledning til sin forklaring af hvert af de ti
bud.

Ærefrygt for Gud er et godt værn imod det onde.

Desværre er det en gave, det er ikke noget man sådan uden vide-
re kan mande sig op til eller på anden måde ved egne anstren-
gelser skaffe sig, men man har naturligvis lov til at bede om det,
og så vil det blive givet i og med, at man ønsker det.

Men frygt kan også være negativt, så man er bange for Gud og
for dommen, både Guds dom og menneskers dom. Overdreven 

respekt er heller ikke godt, det giver for megen afstand. Adam
og Eva frygtede og blev bange og skjulte sig, og det var der
egentlig også al mulig god grund til.

Jesu budskab er i den sammenhæng, at vi ikke skal være bange.
Gud holder alligevel af os og tilgiver os vor fejhed og dumhed.
”Frygt ikke, tro kun” opfordres vi til, og den fuldkomne kærlig-
hed driver frygten ud, føjer Johannes til.

Jesus betyder en atmosfære af kærlighed, som vi må træde ind i.
Men vil vi ikke det, så er det ude med os. Det onde får frit spil
med os, og vi bliver slaver.

A.E

En mand elskede sin enøjede kone så højt, at han mente, at
alle andre koner havde et øje for meget.

Kinesisk ordsprog

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 mennesket jo nu engang er,
en irriterende gåde, som vi er blevet for trætte til at udhol-
de. Det er det ukærlige, forræderiet…

Max Frisch



17

Vejrup døgnkiosk har fået
ombygget / opdateret butikken.

Den 24-6-2006 fejrede man
åbningen af butikken 
med åben telt på p-pladsen,
Storegade 15 D. 

Her kunne de mange trofaste
kunder, lykkeønske Gunnar
Thomsen med det flotte resultat.

Gunnar Thomsen i den nye butik, 
med en af de ansatte Signe Ladefoged

Ombygning af Nærkøb
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Foderanlæg

Flexsnegle

Siloer

Vand

Overbrusning

Ventilation

Spånsugning
Præstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre

Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509

vagn@madsen.tdcadsl.dk

Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71
95

Biltlf. 40 15 16 80

Fagudlært personale altid til Deres tjeneste!

Åben: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.00

BRAMMING KØRESKOLE
V/ Kristian Nissen

Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

Hovedvej A1 37 • Vejrup 

6740 Bramming 

Tlf. 7519 0085

HER KAN DIN

ANNONCE STÅ
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TTiillmmeellddiinngg  ttiill  UUNNGGDDOOMM

Foregår i Hallens Cafeteria
MMaannddaagg  ddeenn  2211..  AAuugguusstt  kkll..  1199..0000

Pris pr. barn 400.00 kr.

Starter i uge 34
Torsdag den 24. August - kl.
14.30 til 16.30
Børn født 1996 eller senere
(yngre).

Start mandag - uge 35
Mandage den 28. August 
fra kl. 16.00 til 17.30
Børn født i 1995 eller før (ældre).  

TTiillmmeellddiinngg  ttiill  MMOOTTIIOONNSS--bbaaddmmiinnttoonn

vintersæson 2006 - 2007.
Foregår i Hallens Cafeteria
MMaannddaagg  ddeenn  2211..  AAuugguusstt  KKll..  1199..3300

Tilmeldings seddel afleveres med ønske tid.
Og det vil foregå ved lodt-
rækning 19.45
Så mød op og få din
trænings tid at vide.
Pris pr. bane 2000,00 kr.

Badminton udvalget.

Så er VIF igen klar med en omgang svømmeundervisning i HelleHallerne.

Undervisningen er for BH kl. til og med 7.kl. Delt i 3 grupper: 1 i den lille basin, 1 i den lave ende
og 1 i den dybe ende af den store basin.

Med i prisen er fælles transport i bus fra skolen, hvor
der vil være to voksne med til at holde styr på det
hele. FFøørrssttee  ggaanngg  eerr  dd..  1155//99  22000066 med afgang kl.
17.00 og så 10 gange frem dog har vi fri i uge 42,
hvor der er efterårsferie. 

Prisen for undervisning og transport er 250,00 kr.
som betales ved tilmelding ffrreeddaagg  dd..  88..  sseepp..  kkll..
1177..0000 i mødelokalet i Vejrup Fritidscenter efter først
til mølle princippet.

Ønskes der yderlige oplysninger er i velkommen til
at rette henvendelse til 
Marianne Pedersen tlf. 75 19 04 60

Badminton-start

Så er vi klar til en tur i vandet!!

Fodbold vintersæson 2006-2007
Vi starter op 

FFrreeddaagg  ddeenn  2277..  OOkkttoobbeerr  ii  uuggee  4433

Mød op og få din tid, til lige netop din træner.

Hold øje med opslagene i hallen.
Fodbold udvalget.
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Gymnastikprogram Vejrup Idrætsforening vinter 2006-07. Starter uge 39

MMaannddaagg::

19.30-20.30 Motionsmænd
Træner: Søren Callesen

TTiirrssddaagg::

15.30-16.30 Puslinge piger og drenge 
Fra 1 år til Bh.kl.
Træner: Susan – Annie – Sannie

TToorrssddaagg::

16.30-17.30 Piger Fra BH.kl. – 2.kl.
Træner: Mette – Pernille 

16.30-17.30 Rytmepiger 3.kl. – 7.kl.
Træner: Mai-Britt

18.00-20.00 Spring 
Træner: Anja Trane – Tanja – 
Daniel -?  

20.00-21.00 Friske Damer
Træner: Sonja Andreasen

Al gymnastik i denne sæson foregår i Hallen.

Så kom og vær med til endnu end ny sæson,
hvor der bliver leget med redskaber, der vil bli-
ve lavet serier og gulvøvelser – sjov og spas og
spring på den supersmarte Air-trcak, og lege
en masse sjove lege med nogle veloplagte
træner der er parate til at tage imod dig.

VVii  ggllææddeerr  ttiill  oogg  ssee  ddiigg!!

Den kommende vintersæson er i skrivende
stund ikke helt på plads, så derfor har det ikke
været muligt, at skrive træningstider m.m. i
dette hæfte. Træningen vil dog for alle hold
være om TTiirrssddaaggeenn  mmeell..  kkll..  1166..3300  oogg  2200..0000..

I August kan I få nærmere oplysninger via
opslag i byens butikker.

På den anden side kan I dog få et overblik over
hvilke hold vi håber, at kunne få op at stå i
kommende vintersæson. Mangler der et hold til
dit barn – kontakt da håndboldudvalget!

Vi kan dog på nuværende tidspunkt oplyse, at
vi i år har arrangeret en fælles tilmeldingsdag
for alle børne – og ungdomshåndboldhold. 
Og datoen for dette er:

FFRREEDDAAGG  DD..  1188..  AAUUGGUUSSTT  KKLL..  1166  --  1199

Udover tilmelding til vintersæsonen, vil der her
ligeledes være mulighed for, at prøve forskelli-
ge sjove håndboldrelaterede øvelser i hallen!!!
Så har du lyst til at spille håndbold – så mød
op…… 

VVii  ggllææddeerr  ooss  ttiill  aatt  ssee  ddiigg……

Håndbold

VVii  hhååbbeerr  ppåå  fføøllggeennddee  hhoolldd  

ttiill  vviinntteerrssææssoonneenn  22000066//22000077

Mini-mini piger/drenge: (Årg. 96-97)

Mini piger/drenge: (Årg. 98-99-00)

Småpiger: (Årg. 94-95)

Smådrenge: (Årg. 94-95)

Juniordrenge: (Årg. 90-91)

Juniorpiger: (Årg. 90-91)
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Nyt fra Lokalrådet

I lokalrådet har vi diskuteret, hvordan vi bedst
gør reklame for byen, så andre får lyst til at flyt-
te hertil?

Flere ting er blevet drøftet og det er endt med,
at der nu er lavet et hæfte med titlen: ”Vejrup-
en by i udvikling.”

Da hæftet skulle laves, havde vi brug for kreati-
ve kræfter og Per Burkal indvilgede i at lave et
udkast.

Det blev til et spændende hæfte om Vejrup,
med mange flotte billeder fra byen og med et
positiv indtryk af byen.

Der vil være et eksemplar ophængt både hos
købmanden og døgnkiosken så Vejrup-hæftet
kan ses der. 

Ejendomsmæglerne i Bramming har fået hver
en stak af hæfterne udleveret, som de så kan
udlevere til de, der overvejer at købe hus i Vej-
rup.

Mange tak til Per Burkal for det flotte stykke
arbejde.

Ligeledes skylder vi mange tak til Knud Fogh
for hjælp til, at få lavet et omslag til hæfterne.

PPoossttnnrr..  ttiill  VVeejjrruupp??

Da der af og til sker misforståelse med adres-
ser i kommunen, har vi indsendt en ansøgning
til tekninsk udvalg med henblik på evt. igen at
få et selvstændigt postnr. til Vejrup.

I Vejrup er der ikke mindre end 7 gadenavne
som også findes i Bramming. De 7 gadenavne
er Drosselvej,Industrivej, Kirkegade, Lærkevej,
Storegade, Vibevej og Vinkelvej.

Fra kommunens side vil der blive taget kontakt
til Postvæsnet, ang. ændring af postnr.

Ligeledes er navnet Nørre Vejrup, med til at

give forvirring. På mange kort og på GPS, kan
Vejrup ikke findes, kun Nørre Vejrup.

Der vil bliver taget kontakt til Kort- og Matri-
kelstyrelsen for at se, om der er mulighed for
ændring af det.

SSppøørrggeesskkeemmaauunnddeerrssøøggeellssee::

Her i sommer har vi haft en spørgeskema
undersøgelse igang, og vi har fået mange gode
idéer at arbejde videre med.

Til spørgsmålet om hvilke styrker Vejrup har er
der bl.a. blevet svarret: Et aktivt foreningsliv,
lokale butikker, en god skole, en god ung-
domsklub, et godt erhvervsliv, central beliggen-
hed.
Til spørgsmållet om hvad der kan gøres for at
sikre en fortsat god udvikling af byen, så bliver
der bl.a. svarret: Flere byggegrunde, udbygning
af hallen, et arrangement om vinteren med
diletant eller revy, at byens butikker bevares,at
lokale håndværker går sammen om byggepro-
jekter, flere erhvervsgrunde, bevarelse af sko-
len, afmærkede ruter til gåture og løbeture,
bevarelse af kroen, en legeplads i byen.

OOppssttiilllliinngg  aaff  ccyykkeellsskkuurr  bbaagg  vveedd  kkrrooeenn::

Da der på et tidspunkt var udsigt til, at krostal-
den skulle lukkes, ansøgte vi teknisk udvalg
om opstilling af cykelskur ved kroen. Det er
blevet bevilget. Der vil blive sat et cykelskur op
på de to første parkeringspladser, bag ved kro-
stalden.De lokale busser, der går videre til Gør-
ding og Bramming, vil køre bag om kroen for at
læsse passager af og på.

På lokalrådets vegne
Else Holberg Truelsen.

VVeejjrruupp  --  eenn  bbyy  ii  uuddvviikklliinngg
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BBaakkkkeellyy
Kartofler & Grønt

Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

ÅÅbbnniinnggssttiiddeerr::
HHvveerrddaaggee  1100::3300--1177::3300  

LLøørrddaaggee  99::3300--1133::0000

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.

Bygaden 25 • Endrup

Tlf. 7519 1240
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Gørding-Vejrup Skyttekreds

Banens beliggenhed: I kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter

Åbningstider: Hver tirsdag fra kl. 19 - 21

Opstart: Tirsdag d. 5-9 06 kl. 19 - 21

Kontingent: Under 21 år.120 kr.    (her medfølger 10 skydninger a 25 skud)
Over   21 år 120 kr.
Medlemskortet er gældende Fra 5-9 06  -  1-10 07

Patroner: Riffel:     25 skud 13 kr. eller  10 x 25 skud 120 kr.
Pistol: 35 skud 18 kr. 

Skydning er en sport hvor alle kan deltage uden at skulle investere i
våben og udstyr
Foreningen har de våben og det udstyr som du skal bruge, og ønsker du
senere at købe dit eget våben hjælper vi dig gerne med det.

På banen vil der altid være 2 - 3 instruktører til at hjælpe dig.
En skydning på 25 skud bestående at 5 prøveskud og 20 gældende skud 
tager ca 30 minutter.
Efter skydningen kan du få dine point talt sammen i opholdslokalet ved 
banen og sammenligne dine resultater med dine karmarater og 
andre skytter.

Ønsker du at være medlem af foreningen er du ikke forpligtet til at komme
og skyde hver tirsdag til en bestemt tid.men du kan komme på banen når 
du har lyst og tid  inden for vores åbningstid.

Hvert år vil vi afholde kurser på banen for vore skytter, ligesom der er 
mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer og turneringer.

Du vil kunne finde mere om Gørding-Vejrup Skyttekreds, 
samt åbningstider og stævner på:
www.vejrup.dk , hvor du finder os under foreninger

Bestyrelsen

Skydning - Riffel - Pistol
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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

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

HELLE 
KØRESKOLE

v/ Jens Axel Møller

7517 8369/2162 4676

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

ENDRUP 
MØLLEKRO

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
Døgnvagt 70 20 21 41

Tidsbestilling!
Klinikker: Storegade 34, Brammming

Jernbanegade 10, Brødup

Trælasten Gørding
Vestergade 21 a • 6690 Gørding  

Tlf. 75 17 82 22 • Fax 75 17 17 71
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KFUM-Spejderne i Vejrup Gruppe

Enhederne

KKFFUUMM  SSppeejjddeerr  GGrrøønn  ssppeejjddeerr  !!

Grønt spejderarbejde er udvikling af mennesker
på alle områder:
Fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt.

VVeejjrruupp  GGrruuppppee

I Vejrup Gruppe er vi omkring 70 medlemmer.
Deraf er de 13 ledere - resten er børn og unge
mellem 6 og 99 år.

Vi har en hytte, ”Græstotten” på Gl. Hovedvej
6B, hvor alle vores møder foregår. En stor del
af aktiviteterne foregår udendørs omkring hyt-
ten.

Udover de ugentlige møder arrangerer de for-
skellige enheder weekendture, sommerlejr og
meget andet.

BBæævveerrffllookkkkeenn:: For børn i 0 og 1 klasse
Mødetid: Torsdag kl 16.30-18
Ledere: Kirsten B Hansen tlf. 7519 0459

Inge Pedersen tlf .7510 1195
Tone Møller tlf. 7519 0530

UUllvveeffllookkkkeenn:: for børn i 2 og 3 klasse
Mødetid: tirsdag kl 18.30-20
Ledere: Hardy Andersen tlf. 7519 0377

Lykke Meden tlf. 7519 0210
Marianne Madsen tlf 7519 0570 
Marianne Nygaard tlf. 2530 2914

JJuunniioorrttrrooppppeenn:: for børn i 4 og 5 klasse
Mødetid: Mandag 18.30-20.30
Ledere: Nils Jespersen tlf. 7519 0459

Lene Frederiksen tlf. 7519 0113
Gunnar Vedsted tlf. 7519 0430
Asger Ravn tlf. 7519 8409

SSppeejjddeerrttrrooppppeenn:: for børn i 6 og 7 klasse
Mødetid: Mandag 18.30 –20.30
Ledere: Nils Jespersen tlf. 7519 0459

Lene Frederiksen tlf. 7519 0113
Gunnar Vedsted tlf. 7519 0430
Asger Ravn tlf. 7519 8409

SSeenniioorrttrrooppppeenn:: for unge I 8 klasse og opad
Mødetid: Første fredag i måneden 

kl. 18.30-20.30
Ledere: Birgitte Appel tlf. 4053 1413

Marianne Nygaard tlf. 2530 2914

KKoonnttiinnggeenntt::  225500  kkrr..  pprr  hhaallvvåårr,,  

ssoomm  bbeettaalleess  vviiaa  ggiirroo

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til: Grupperådsformand Kent Poulsen tlf.
75190406

SSPPEEJJDDEERR  

FFOORR  EENN  DDAAGG
afholdes 

lørdag d. 2. sept. kl. 10-14.
Alle er velkomne.

Børn i 0. og 1. klasse får indbydelse til arran-
gementet umiddelbart inden, og vi ser helst
at nye børn venter med at komme til denne

dag.
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VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING

Vores murer til reparationsarbejde er Erik Frandsen

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



Torsdag D. 31.08 Vejrup Senior Club afholder Høstfest hos Søren Jensen kl. 18.00

Lørdag D. 02.09 Spejder for en dag kl. 10.00-14.00
Torsdag D. 21.09 Vejrup Senior Club foredrag ved Henrik Dam Christensen kl. 14.00

Torsdag D. 19.10 Vejrup Senior Club Grinsted spillemandslav – syng med kl. 14.00

Torsdag D. 19.10 Vejrup Senior Club Udflugt til Horsens Slagteri, fra kroen kl. 11.00

Mandag D. 30.10 Tur til HTH med Vejrup Husholdningsforening fra kroen kl. 17.30
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ARRANGEMENTER :

ÅBNINGSTIDER:
ENDRUP/V. NYKIRKE LOKALHISTORISK ARKIV

1. onsdag i hver måned fra kl. 16.00-17.000
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden på tlf. 75 170107 Niels Erik Junk

VEJRUP SOGNEARKIV

Hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00 - Velkommen også til en kop kaffe
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden tlf. 75190 335 og 75 190 316

AUGUST 2006

SEPTEMBER 2006

OKTOBER 2006

Hver onsdag er der BANKO i Vejrup Endrup Fritidscenter og
PRÆMIEWHIST på Vejrup Kro.

CCyykklliinngg:: Hver mandag kl. 9.00 fra Vejrup kro
Kom med ud og oplev den skønne natur, løbet starter præcis.

IIddrræætt  oomm  ddaaggeenn:: Hver tirsdag fra den 3. oktober:
I samarbejde med Vejrup Idrætsforening, Leder Søren Callesen og Preben Lind Yderlige.
Idrætten slutter 1. april 2007.

BBoowwlliinngg::

Om onsdagen i alle ULIGE uger er der bowling i Brørup fra kl. 16.00 til 17.00
Starter onsdag den 13. september. Til og fra melding dagen før inden kl. 12.00 tlf.75190094
eller tlf. 75190095

KKoorrttssppiill  hhvveerr  ttoorrssddaagg::

Kortspil begynder den 21. september hver torsdag, undtagen de torsdage, hvor der er
arrangementer og udflugter, er kort spillet aflyst.



Firmanavn By Telefon

Agerbæk Sko Agerbæk 7519 6160
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Bakkely Bramming 7519 0005
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
Hårbiksen, Endrup 7519 1240
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
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
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Revisionskontoret Bramming 7510 1100

Fimanavn By Telefon

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
Sørens Farve 
og Tapet                 Bramming 7517 4396
Torkilds Tæpper      Bramming 7517 3248

Fimanavn By Telefon

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 Maskinstation A/S, Vejrup7519 0085
Vestjysk Industri & 
Landbrugsmontage 7519 1509
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Arrangører:

MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!


