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Vejrup Endrup
Nyt

For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Der var rigtig mange, der havde fundet vej til et
flot kondifrokostbord ved Vejrup Sportsfest.
17. årgang • Nr. 4 • 2008
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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
F r a M e n ig h e ds r åd 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 Nyt

Aktiv dag på Endrups Legeplads
Endrup legeplads har haft tilsyn fra
kommunen og der er mange sikkerhedsregler der skal overholdes, Endrup Borgerforening har søgt legater til
hjælp med vedligeholdelse af legepladsen.
Den gamle svævebane er fjernet, da
den havde udtjent sin tid. Sandet i
sandkassen er blevet udskiftet.
Endrup Borgerforening regner med
løbene af forny/udskifte/male legepladsen så den kan være brugbar.

På billede ses en aktiv Endrup borger, som hjælper med
at få gravet ud, rundt om rutschebanen, så faldeunderlaget er i orden.

F o r å r s f e s t e n i E n d rup
Vejret var super da der blev holdt forårsfest i
Endrup, høj sol på himlen, som selvfølgelig gør
sit til at der var så godt et fremmøde, der var cirka 70 fremmødte, der havde taget deres madkurv med, så der blev grillet og hygget, (som
hver år kunne der købes sodavand øl vin.)

På billederne ses de dygtige veltrænet gummistøvlekast deltager, der blev fremvist mange
flotte kast som aldrig er set før.
Ja det blev så overraskende mændene der løb
af med sejren i holdkampen af gummistøvlekast.
Endrup Borgerforening.

Forårsfesten er en dejlig aften, hvor det lille
bysamfund rigtig kommer til sit rette, folk får
snakket med hinanden, grinet, m.m. der var forskellige konkurrencer, kartoffel løb, straffespark,
gummistøvlekast.
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Vejrup Endrup Nyt

Ve j ru p h a r m e l d t s i g i k o n k u rr e n c e n o m
“ Å re t s l a n d s b y ”
I det sidste mange år har landsforeningen af
landbysamfund udnævnt årets landsby.

Med fysiske udvikling forstås bl.a. erhvervsliv og
arbejdspladser. I den anledning har vi ringet
rundt til mange erhvervsdrivende for at høre
I år bliver det efter en anden model, hvor det er hvor mange de har ansat. Vi vil hermed gerne
meningen at hver enkelt kommune skal udpege sige mange tak, for den positive modtagelse vi
kommunens landsby. Denne landsby går så har fået, når vi har ringet rundt.
videre til landskonkurrencen.
I Vejrup er der i alt 38 erhvervsdrivende, hvoraf
I Esbjerg kommune er det den lokale aktions- de 13 er én - mands virksomheder. Antal
gruppe, som tager sig af landdistriktspulje mid- arbejdspladser i det private erhvervsliv, i Vejrup,
lerne, der skal udpege en kommunal vinder. Den er på ca. 195.
lokale aktionsgruppe har sat en præmie på, på
10.000 kr.
Hvis vi tæller arbejdspladser med ved de store
landbrug, minkfarme og hønserier som findes i
Kravet for at være med er at der er under 1000 området vil det samlede antal af arbejdspladser
borgere inden for bygrænsen (Vi er 1250 borge- i det private erhvervsliv beløbe sig til ca. 223.
re i alt i Vejrup sogn). Derudover skal der være Derudover er der ansatte ved skolen. kirken,
skole, kirke, foreningsliv, en butik og et sam- SFO og børnehaven og dagplejemødre. Det
lingssted.
samlede antal af arbejdspladser for Vejrup er på
ca. 261. det må siges at være flot i betragtning
Det som er årets tema er: ”En landsbys fysiske af byens størrelse.
udvikling og kulturelle vækst.”

Her bringes konklusionen i forhold til emnebeskrivelsen for
” Å r e t s l a n d s b y å r 2 0 0 8 .”
Fysisk udvikling:
Som det kan ses af antallet af virksomheder (38)
og antallet af arbejdspladser (ca. 261), så er Vejrup en landsby, som har fulgt med udviklingen
og det ser ud til at denne udvikling vil fortsætte
i årene fremover.
Ingen af virksomhederne taler om afvikling.
Tvært imod er der 4 af de større virksomheder
der har planer om udvidelse eller andre former
for investeringer. De 4 virksomheder er Nieluas
møbler, Vejrup Maskincenter, Vejrup Maskinfabrik og Vejrup Andels Grovvareforening.
Byen har øje for den centrale beliggenhed i forhold til erhverv. Derfor arbejdes på at få erhvervsgrunde udstykket ved motorvejsafkørslen
uden for byen.
Med hensyn til turisme, er byen ikke et udpræget turistområde. Så meget desto bedre er
4

det at Olsens Paradis er bygget op, og trækker
mange turister til for dens unikke særpræg.
Bosætningsmuligheder er også én af de ting der
arbejdes meget for i byen. Der arbejdes på at få
et nyt boligområde. Det er nødvendigt for at
fremtids sikre byen.
K u l t u re l v æ k s t :
Den lokale identitet er inden for det sidste halve år blevet meget tydelig i forbindelse med
postnr. sagen. Bynavnet og gadenavnet hører
med til den lokale identitet.
Det forløb der har været i sagen, har vist at vi
værner om byens identitet. Når pludselig stednavnet udgår af adressen og gadenavnet ændres, så er det et stort indgreb i både den personlige identitet men også i den lokale identitetsfølelse.
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Vejrup Endrup Nyt
Vi retter henvendelse til Transportministeriet d.
9. april 2008. Normalt er der en sagsbehandling
på 3 uger. Her 4 måneder efter er der stadigvæk
ingen afgørelse i sagen. Sagen er kompliceret
og meget indgribende i en landsby hvilket vi har
gjort opmærksom på, på alle tænkelige måder.
Et af de store kulturinitiativer der er nært forestående er udbygningen af fritidscentret med en
Multisal. Denne Mulitisal skal fremover danne
rammen for bl.a. kulturelle arrangementer.
Kulturelle aktiviteter som endnu ikke er nævnt er
de 5 stenskulpturer der findes i byen, placeret
forskellige steder. Bl.a. har den lokal kunstner
og stenhugger Jørgen Martin Pedersen lavet en
mindesten der hvor den gamle mejeri lå. Derudover har han også lavet en stenskulptur ved
skolen, som forestiller en stabel bøger. En anden
lokal kunstner Lis Stenager har lavet Balanceakt
som står i Kirkegade og Kokvadstenen ved
Motorvejsafkørslen uden for byen.

Foreningslivet fungerer godt. Der er mange tilbud både for børn og voksne. Mange borgere
har haft bestyrelsesposter igennem mange år og
det giver stabilitet i bestyrelsesarbejdet.
Der bliver også arbejdet for, at der skal være
gode rammer for idrætsudøverne. Det ugentlige
bankospil og årets byfest er to af de væsentlige
arrangementer, der tjener penge til foreningslivet.
For som tidligere nævnt så er årets byfest i
august måned, det store folkelige fællesskab
med mange oplevelser og stor omsætning.

Preben Lind og Else Holberg Truelsen
Vejrup lokalråd.

Vejrup Senior Club

Vejrup Senior Club siger tusind tak til SYDBANK for støtte til deres årlige udflugt!
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Indvielse af legeladsen i Ve j rup
På lokalrådets vegne vil jeg gerne overbringe et
stort tillykke til idrætsforeningen, med denne
flotte legeplads.
I disse tider hvor der er problemer med overvægt og inaktivitet, er det så nødvendigt som
aldrig før at friste børn til bevægelse og aktivitet.
Heldigvis bor vi i et landområde. Heldigvis har vi
plads nok til at give børn mange forskellige former for bevægelses muligheder.
Og med den meget anvendte kunststofbane ved
siden af, så har vi et flot område med aktiviteter
der appellerer til mange forskellige aldersgrupper.
Denne legeplads er et resultat af en stædig vedholdenhed over flere år.
Det er idrætsforeningen vi kan takke for denne
vedholdenhed. Det er idræts-foreningen med
Otto i spidsen, vi kan takke for denne stædighed.
Når projekter sættes i gang vil der altid være
nogen for og nogen imod. I dette virvar gælder
det om at holde fast i sit mål og blive ved med
at tro på det. Det synes jeg Otto har været fantastisk god til.
Også ved cykelløbet sidste år trak du det store
læs med at få det arrangeret, at få det afviklet,
at finde sponsorer og ikke mindst at cykle med
en hastighed, som en anden tour de france rytter.
En sidegevinst ved denne legeplads er at den
kan ses fra hovedvejen, og dermed laver den
positiv reklame for byen.
Der er behov for at sende et signal udadtil, at
selv om det er et landdistrikt, så sker der noget
alligevel.
Både børn og voksne kan føle sig draget af en

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indvie
den nye legeplads her i i Vejrup LAG-Esbjergs
vegne.

legeplads med dens indbydende farver og
Spændende tårne.
Så tak til idrætsforeningen for dette vartegn
udadtil som signalerer kreativitet,
initiativ og ikke mindst rummelighed i forhold til
børn.
Legepladsen har også fået støtte af Landdistikspuljemidler.
Det er jo dejligt med en håndsrækning til det
økonomiske, men også motiverende, at andre
udefra også kan se at det en god idé.
Det må være spændende for de der varetager
administrationen af landdistrikspuljemidlerne, at
se hvad bliver resultatet i yderste led.
Jeg synes da at LAG-gruppen har grund til at
være tilfreds med pladsen her.
Det der ofte er landsbyernes styrke det er, at de
har en lang tradition for at løfte i flok. Derfor er
det også godt at LAG går ind og støtter op om
det.
Så kan man se at det nytter noget at få gode
idéer, for det kan blive til virkelighed.
Cykelløbet sidste år blev en sjov oplevelse for
både de der deltog i løbet, men også for publikum. Og der var stor økonomisk opbakning fra
byens borgere og Erhvervsdrivende.
Her kan man tale om at der, endnu engang, er
løftet i flok.
Tillykke med processen, tillykke med projektet.
Håber rigtig mange må have glæde af pladsen.
Så har vi en beskeden gave til jer i idrætsforeningen, nemlig ”En Enkelt”.
Næste gang I har bestyrelsesmøde synes vi, at I
skal ta´ jer en enkelt (eller to) og så ønske hinanden tillykke med det flotte resultat.
Else Holberg Truelsen
Vejrup Lokalråd

LAGerne kom også på meget heldigt tidspunkt.
De faldt nemlig sammen med kommunesammenlægningerne, hvor der blev længere til
alting, ikke mindst beslutningstagerne i de nye
De lokale aktionsgrupper er jo en relativ nye kommuner. Ved oprettelse af LAGerne blev der
organisation. Det var vores tidligere fødevaremi- dannet et organ, hvor borgerne i lokalsamfundenister Hans Chr. Schmidt der oprettede de loka- ne har direkte indflydelse på, hvordan nogle af
le aktionsgrupper. Det var et rigtigt godt initiativ, de midler der bruges i landdistrikterne bruges,
for det er vel allerførste gang der er oprettet et og der er jo ingen der ved bedre end de der bor
forum der er målrettet direkte mod vores landdi- der, hvordan pengene bruges bedst.
strikter.
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Den første opgave LAG bestyrelse havde, var at
lave en udviklingsstrategi for hvad vi ønskede at
støtte, et spændende arbejde som bestyrelsen
lagde stor ildhu i.
I hovedtræk står der i udviklingsstrategien at vi
ønsker at støtte følgende:
1. Tage initiativer til understøttelse af fællesskaber som f. eks. kulturhuse og samlingssteder.
2. Børnevenlige landsbyer (sådan et står vi midt
i.) som gennem etablering af fritids- og kulturaktiviteter, skaber fælles aktiviteter for børn og
voksne.
3. Skabe erhvervsudvikling f.eks. nicheudvikling, erhvervsmæssig innovation, fysiske og faglige fællesskaber, der giver mindre virksomulighed for at få et fagligt netværk og sparring.
4. Skabe tiltag der giver unikke naturoplevelser,
og projekter der skaber nye turisttiltag til turisme
i landdistrikterne.
Som det kan ses er der næsten ingen grænser
for mulighederne i dette program, og jeg vil gerne opfordre jer til at melde jer ind i Lagen for at
få indflydelse, og søge tilskud, hvis i har en god
ide.
Vi har en fantastisk dygtig koordinator i Jesper
Larsen, der står til jeres rådighed.

Jeg tror dette kun er begyndelsen, og jeg er
ganske overbevist om, at der bliver lagt flere
midler over i landdistrikspuljerne i fremtiden, og
det er også den melding, der kommer fra den
nye fødevareminister.
Vi har indtil nu bevilget støtte til følgende projekter:
Vejrup x 2
Kalvlund
Roager
Spandet gl. skole.
Oprettelse af B og B
Men det vi er i gang med lige nu er et historisk
øjeblik, for det er det første projekt, der har fået
tilskud af LAG-Esbjerg, som indvies officielt. Vi
er i LAGens bestyrelse meget tilfredse med, det
netop blev her i Vejrup, for i er et supergodt forbillede for alle andre på, hvad et velfungerende
lokalsamfund er. I har en skole, idrætsfaciliteter,
butik og det allervigtigste en masse ildsjæle.
Med disse ord vil jeg gerne ønske jer tillykke
med jeres nye lege plads, og klippe snoren, og
erklære legepladsen for åben.
Tillykke

Bjarne Steiner.

Vi har i 2008 3,5 mill. til rådighed, da vi ikke
brugte nogen i 2007, og i de kommende år har
vi 1,8 mil.

Snoren til den nye legeplads blev klippet over
af Bjarne Steiner

Bjarne Steiner tog første tur på den våde
rutchebane
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Indvielse af Multiboldbanen
Således skete det i de dage den årlige sportsfest i Vejrup løb af stablen,
at multiboldbanen endelig fik sin officielle indvielse.
Onsdag den 6. august, i øsende regnvejr havde
Vejrup IF’s fodboldudvalg allieret sig med EfB
spillerne Joakim Steiness og Mikkel Vendelbo.

Formanden for Vejrup IF, Otto Pedersen, stod for
den verbale indvielse af multibanen. Frivillige fra
idrætsforeningen stod for den praktiske.

Sammen stod de for autografer og uddeling af
signerede spilletrøjer til vinderne af boldkonkurrencen, som løb af stablen ved samme lejlighed.

Alt i alt levede kunststofbanen fuldt ud op til forventningerne, og håbet er fremover, at banen
flittigt vil blive brugt af såvel fodboldspillere som
øvrige med interesse for banens mange anvendelsesmuligheder.

Det var i samme ombæring muligt at lægge
beslag på en billet til træningskampen mellem
EFB og SV Werder Bremen til en særlig indvielsespris.

Med sportshallens spritnye omklædningsfaciliteter lægger banen således op til en fremragende sportslig og aktiv fremtid.

Der blev i løbet af dagen afviklet spændende
kampe i diverse aldersgrupper, med deltagende VIF Fodbold
ungdomshold fra Vejrup samt flere nabo-klubber. Store som små troppede op til indvielsen
med en forventning om at få et syn af kunststofbanen i fuld funktion.

88

Anders Ebener
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HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

Køb, Salg og Biludlejning

Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

www.andelskassen.dk

Tlf. 7519 0452
w w w. j e n s e n b i l e r.dk

Nå dine mål
med Andelskassen på holdet
!NDELSKASSEN ER PENGEINSTITUTTET FOR ALLE
UANSET DINE INTERESSER
6I ER ALTID KLAR MED UFORPLIGTENDE RÍD OG
VEJLEDNING OM HVORDAN DU FÍR MEST UD AF DINE
PENGE

Andelskassen Sydvestjylland
!GERBK s TLF     ¿RRE s TLF    
'RIMSTRUP s TLF     'LEJBJERG s TLF    
%SBJERG s TLF    
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Glimt fra
Vejrup Sportsfest

Har du lyst til at synge og kunne tænke dig at
prøve at væremed i et kor så prøv S K A L A K OR E T i Bramming.
Koret består af en flok friske, voksne piger i
alle aldre, der kan lide at synge.
Koret er meget alsidigt og synger mange forskellige sange på såvel dansk som engelsk. Vi
er af og til ude at optræde og har derudover
også et dejligt socialt fællesskab.
Du kan henvende dig til en af nedenstående
kontaktpersoner eller bare møde op. Der er
ingen optagelseskrav, du skal bare kunne lide
at synge og være rimelig seriøs med det.
Vi øver hver mandag fra kl. 19.30-21.30 i det
tidligere AMU-Center, Industrivej 7 i Bramming.
Første mødedato efter ferien er mandag den
25. august 2008.
Korleder er Kirstine Frost Jessing tlf. 2713 9108.
mail: kirstine@thebeverlyband.dk
Formand er Marie-Luise Sørensen tlf. 7517 2693.
Læs mere på www.skalakoret.dk

Sang og musik giver
l i v s g l æ d e o g e n e r gi –
man bliver simpelthen
i g o d t h u m ø r.
Vi g l æ d e r o s t i l a t s e d i g !
10
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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

12
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Kirkebladet

Nr. 4 2008

SKAL VEJRUP OG VESTER NYKIRKE LUKKES?
Det kan lyde som et retorisk spørgsmål. Selvfølgelig skal Vejrup og Vester
Nykirke ikke lukkes. Men forleden
blev Hjerting kirke ved Rødding lukket. Der kom ikke nogen til gudstjenesterne mere, derfor gav det ikke
mening at bruge en halv million på at
holde åbent. I Hjerting er der kun 260
indbyggere, det er heller ikke så mange, men alligevel. Hvis kriteriet er, at
der ikke kommer nogen, kan vi hurtigt blive kandidater. Ofte er der kun
en kirkegænger i Nykirke og 5 i Vejrup og gennemsnitalderen taget i
betragtning, kan det kun gå en vej.
Det rejser spørgsmålet, hvad vi egentlig ønsker af vores folkekirke. Det er
ligesom den lille købmand. Hvis ingen
handler der, så bliver biksen lukket og
vi må køre til Bramming eller
Esbjerg, men det kan jo også lade sig
gøre.
Jeg synes nu, vi har et par pæne kirker, og det gør ondt i mig at tænke på,
at de kun skal bruges til begravelser.
De fleste regner vel med, at det er de
andre, der må gå i kirke og føle et
behov, men når alle tænker sådan, så
siger det sig selv, at gudstjenestelivet
uddør.
Men man kan jo heller ikke være
interesseret i at folk bare kommer af
pligtfølelse. Det er bedre at tænke på
kirken derhjemme end omvendt end
at sidde i kirken og savne det derhjemme. Og måske kommer børnene
på besøg, så dur det ikke at sidde henne i kirken. Men siger alle sådan, så
har vi problemet, at gudstjenesterne
udsultes og til sidst dør.
Og det er ærligt talt et problem, også

fordi vi er ikke så gode, som vi tror. Vi
har behov for Guds ord til trøst og til
kritik. Jamen vi kan læse i bibelen derhjemme. Ja, men gør du det? Det er
vist et fåtal, der svarer bekræftende
her.
Nu vil man så til at have lukkeloven
helt afskaffet. Så kan man få en på
opleveren ved at gå i Bilka. Men det
lyder ikke godt, hvis Bilka bliver
vores kirke. Er det det, vi vil? Og hvad
med personalet i forretningen, flertallet kan jo sagtens bestemme, at de selv
skal have fri, mens personalet skal
være på hele weekenden. Jesus selv
tog det dog ikke så nøje med hviledagen. Hvis det drejer sig om at hjælpe
nogen, så må man tage fat også på hviledagen, men hvad handel angår var
han altså ret konsekvent. Ud med alle
kræmmerbordene af templet. Det
skulle være et bedehus ikke et handelshus eller røverkule, som han sagde.
Men egentlig er det udmærket med en
syvende dag, hvor man slapper af og
ikke absolut skal lave noget. I disse
stresstider kan det være en god ting.
Men problemet er sommetider, at når
man holder fri, så har man alt for god
tid til at bekymre sig. Og det gælder
da også i kirken. Når man er i arbejdet, så får man motion og glemmer
det. Vel så, men i kirken er der mange
gode salmer og bønner,. Salmerne er
jo egentlig bønner til Gud, fyldt med
tak og gode ønsker. Det er godt for
ens inderste at bede med på dem. Og
det er usundt at presse sig selv hele
tiden med problemer på arbejdet.
Sommetider må man overlade det

Kirkelige handlinger
30/5 2008 - 30/7 2008

Dåb:
Vejrup Kirke:
Lucas Berg Larsen
(Christina Berg Larsen)
Emilia Skjøth Nielsen
Betina Skjøt Larsen og
Michael Søndergaard Nielsen
Oliver Sørensen
(Betina Sørensen)
Vester Nykirke:
Silke Pannerup Sørensen
(Lisbeth Irene Pannerup Sørensen
og Hans Jacob Sørensen)
Nicoline Skjøth Jensen
(Linda Skjøth Larsen og
Stefan Rix Jensen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Mathilde Tas Frøsig
Leif Schultz
(Sct . Ansgar kirkegård)
Ruth Vestergaard, født Ebbesen
Anne Elisabeth Johansen født Munk
hele til Gud og det er gudstjenesten jo
en god hjælp til. Så kom nu en søndag,
hvor du ikke, f. eks. på grund af barnedåb i familien, alligevel skal i kirke. Det er ikke kriminelt i at gå i kirke. Den eneste risiko skulle da være,
at man føler sig bedre end andre, der
ikke kommer, men den fare er der jo
ved alt, hvad man gør eller undlader
at gøre.
Asger Ehmsen
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Sogneaften i Endrup Møllekro tirsdag
den 26. august k. 19.30
Biskop Elisa beth Dons Christensen:
Kirkens fremtid
Nu er der snart menighedsrådsvalg. I
vore sogne er der oftest aftalevalg,
men alligevel må det give anledning til
at overveje kirkens fremtid: Hvad
ønsker vi for vores kirke? Og hvad vil
være realistisk? Det er godt at gøre
status og overveje, hvad der er vort
grundlag og hvilken vej, vi fremover
må vælge, sådan som verden ser ud i
dag.
Sogneaften i Vejrup præstegård:
Tirsdag den 28. okt. kl. 19.30 ved
cand.theol. Erling Kristensen, Bramming:
"Kristendommen og naturvidenskaben, - og noget om den ny ateismebølge"
Indholdsbeskrivelse:
"Naturvidenskab og kristendom udelukker hinanden", "naturvidenskaben
viser, at religiøs tro er en illusion",
o.s.v., - sådan lyder en ret udbredt
opfattelse. Men kristendommen og
naturvidenskaben har langt mere med
hinanden at gøre end de fleste tror, og
at de uden videre skulle udelukke hinanden er en uholdbar påstand. I foredraget vil jeg gøre mindst tre ting:
1) fortælle om det totusindårige "parløb" mellem naturvidenskab og kristendom,
2) fortælle om nogle grundholdninger
hvad angår forholdet mellem kristendom og naturvidenskab,
3) trække en forbindelse til den
såkaldte "ny ateisme", som nogle har
døbt de seneste års bølge af ateisme i
international og national sammenhæng.
Hvad det sidste punkt angår, ateismebølgen, så minder den ofte om en
vaskeægte vækkelse, ganske vist en
ateistisk vækkelse. Hvad er op og ned
i alt dette? Hvordan kan man se
sagen fra et kristent synspunkt. Jeg vil
forsøge at udrede nogle af trådene og
lægge op til spørgsmål og diskussion.
Høs tgudstjenester
Det bliver i år søndag den 28. september, henholdsvis kl. 10.30 i Vejrup og
kl. 19.30 i Nykirke. I dagens anledning
vil kirkerne bære præg af høst og være
pyntet til dagen. Børnene plejer jo at
deltage mere end sædvanligt og bære
14

frugt og grønt op til alteret. Og i Vejrup i præstegården vil gaverne blive
solgt ved en auktion, alt sammen til de
gode formål, vi plejer at samle ind til
såsom Kirkens 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 konfirmandforberedelse. Vi begynder efter efterårsferien.

Solveig Kristensen og Asger Ehmsen

BUSK-dag den 26. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag i
oktober Buskdag. Det vil sige, at den
er særligt for børn og unge. Gudstjenesterne vil forme sig som familiegudstjenester. Det er tillige sommertidens
afslutning, 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 en rar oplevelse at holde
gudstjeneste i Vøgaslund i juli. Vejret
var med os i år i modsætning til sidste
år. Og det store træ på pladsen gav fin
skygge. Kaffen smagte godt i det grønne.
Fra de seneste menighedsrådsmøder.
Mødet den 26.3 var fællesmøde med
Vester Nykirke menighedsråd. Der
blev drøftet økonomi og derefter det
forløbne års aktiviteter. Man ville gerne have et par studiekredsaftener til
foråret.
Et fælles offentligt møde om kirkens
fremtid blev fastlagt til 26. august i
Endrup Møllekro med biskoppen Elisabeth Dons Christensen som indleder.
Eventuel sammenlægning af de to
menighedsråd, således som det er
foreslået i betænkning 1491, blev drøftet. Man var indstillet på at beholde
begge råd, så længe der kunne skaffes
tilstrækkeligt med rådsmedlemmer.

Adresser

Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 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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Den 19. juni var vi på kirke- og kirkegårdssyn. Indretning af handicaptoilettet er gået i gang i den vestlige ende af
kapellet. Desværre er opkørselsrampen til kapel ikke kommet med i tilbuddet og kan derfor betyde en ekstra
udgift.
Næste møde den 11. august.

Laurids Kristensen

Hvor der er en vilje, er der en vej.
Skrevet af Carl August Lorentzen
på et papskilt efter at have gravet
i en 18 m. tunnel ud i friheden fra
Horsens Statsfængsel i 1949. Dvs.,
det var til fængselsinspektørens
kontor, men det var lillejuleaften
og et vindue stod åbent. Det blev
imidlertid kun til 7 dage i friheden.
Men han nåede at sende et julekort til fængselsinspektøren.
Hvad kan man så lære af det?
Pas på med at sende julekort.

Hvad laver man i Menighedsrådet
Alle deltager i menighedsrådsmøder
hver anden måned.
Nogen laver kaffebord til sogneaftener
og høstgudstjenester.
Andre arrangerer foredragsaftener,
koncerter og udflugter.
Nogen fordeler gravsteder sammen
med graveren (kirkegårdsværgen).
Andre sørger for vedligeholdelse af
kirken og inventaret (kirkeværgen).
Nogen vedligeholder kirkens hjemmeside.
Andre afholder personalemøder (kontaktpersonen).
Nogen laver budget (formanden og
næstformanden).
Andre sørger for, at det overholdes.
(det er også formanden og næstformanden).
Således fordeler vi arbejdet mellem os
efter lyst og evner.
Af større sager, vi har haft i de forløbne 4 år, kan nævnes renovering af
kapellet og indretning af handicaptoiletter.

GUDSTJENESTER

Vejrup

Vester Nykirke

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.e.trin)

10.30

09.00

07. sep. (16.s.e.trin.)

ingen

10.30 PT

14. sep. (17.s.e.trin.)

09.00

ingen

21. sept. (18.søn.e.trin.)

ingen

10.30

28. sept. (19.søn.e.trin.)

10.30

19.30

Derudover kunne det være skønt, hvis
vi fik tid til at drøfte lidt nærmere, om
der var noget, vi kunne gøre anderledes. Er gudstjenesten, som den bør
være? Skal der bruges flere moderne
salmer? Er teksten for svær at forstå?
Skal man i højere grad inddrage
menigheden i gudstjenesten?
Der kunne sikkert nævnes mange
andre nye tiltag, som man kunne drøfte. Skal vi være populistiske eller er
gudstjenesteformen god nok som den
er? Kunne man lave flere særgudstjenester som børne, familie, ungdomsgudstjenester??

Inge Juhl,
medlem
af
menighedsrådet

Hvordan bliver jeg medlem af menig hedsrådet
Du behøver ingen til at stille dig op,
du kan bare komme til opstillingsmødet den 2. sept. i Vejrup eller 10. sept.
i Vester Nykirke eller henvende dig
til et af menighedsrådets medlemmer.

Møder
Indremission
Onsdag den 27. august
Samtalemøde
Romerbrevet kap 13
Lørdag den 13. september
Sang og musikstævne i Skjern

(Høstgudstjenester)
05. okt. (20.søn.e.trin.)

19.30

10.00

12. okt. (21.søn.e.trin.)

10.30

09.00

19. okt. (22.søn. e. trin)

09.00

ingen

26. okt. (23.søn.e.trin.)

09.00

10.30

(BUSK-søndag. Sommertid slutter.)
02. nov. (Alle Helgens dag)

Af sager, der nok vil belaste budgettet
i de kommende år er evt. automatisk
klokkeringning.

11.00

09.30

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

Onsdag den 24. september
Samtalemøde
Romerbrevet kap. 14
Onsdag den 8. oktober
Samtalemøde
Romerbrevet kap. 15
Onsdag den 22. oktober
Samtalemøde
Romerbrevet kap 16
1
15
5
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Skal du så gå i kirke hver søndag?
Det spørgsmål bliver hyppigt stillet, når jeg fortæller, at jeg
er medlem af menighedsrådet. Der stilles ingen krav i den
retning!
Når man er blevet valgt ind, afgiver man en erklæring om at
ville udføre sit hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske Folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og væækst.
Da jeg havde boet i Vejrup i ca. 4 år blev jeg opfordret til at
stille op til menighedsrådet. Man havde svært ved at finde
nogen, der ville. Jeg kendte næsten ingen her i Vejrup og tog
det som en chance til at lære nye mennesker at kende. Samtidig følte jeg det også som en borgerpligt at deltage i frivilligt arbejde, da jeg nu var blevet pensionist og ikke havde
nogen pligter.
Derudover var jeg begyndt at blive lidt foruroliget over al
den ballade med fremmede religioner. Danmark er et kri-

s. 3
s. 3
s. 4/5
s 5
s. 6/7
s. 7
s. 10

s.
s.
s.
s.
s.

13
13
14
15
15

s
s
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

16
16
19
19
19
20
20
23
23
24
24
27

stent land, der bygger sin lovgivning og sit samfund på de
kristne værdier og dem mener jeg, det er vigtigt at holde fast
i. Hvordan gør vi det? Ved at forbyde de andre? eller ved at
vise, at vi holder fast i vores? Jeg mener det sidste er det rigtige.
I menighedsrådet arbejder vi for den lokale folkekirke, slutter op om præstens arbejde, hvorfor vi selvfølgelig også går
i kirke, engang imellem, forvalter kirkens gods og sørger for
at medarbejderne ved kirken udfører et godt stykke arbejde. Kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse er også en vigtig sag.
Jeg har ikke fortrudt at jeg kom ind i arbejdet. Jeg har mødt
en masse dejlige mennesker og håber, at kunne få lov til at
fortsætte en periode endnu.
Inge Juhl

Nyt tag på ka pel og nyt handica ptoilet i Vejrup
Nu er arbejdet på kapellet gået i gang. Det er blevet lagt et
nyt undertag af træ og pap og håndværkerne ses på taget,
bl. a Kenneth Stål her fra Vejrup. Der har været godt vejr til
første afdeling.
Karl Poulsens murerfirma har muret indvendigt og lagt nyt
tag på. Det tidligere redskabsrum bliver nu indskrænket for
at give plads til et nyt handicaptoilet. Det er vigtigt, at kir-

ken ikke blot tænker på sjælen, men også legemet, så man
kan blive lettet for sin byrde.
Det gamle redskabsrum får ny indgang i nordsiden og her
viste det sig, at der har været en indgangsdør tidligere, en tilmuret dør, som nu er blevet åbnet igen. I redskabsrummet
vil man fortsat kunne finde river og hakker til brug på kirkegården.

Musical
Fredag den 3. oktober kl. 19.30 i Vester Nykirke og Søn dag den 5. oktober kl. 19.30 i Vejrup kirke vil vi nogle
stykker, børn og voksne, her fra Vejrup og Vester Nykirke opføre en musical af Andrew Lloyd Webber med titlen Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
Det er en del af historien om Jacob og hans tolv sønner.
Brødrene, der bliver misundelige på Josef på grund af
faderen Jakobs favorisering og Josefs måde at være på.
Men alt ender godt. Det onde bliver vendt til det gode.
Musikken er charmerende og i meget forskellige genrer
fra rock til calypso. Den er indspillet af Ronnie Olesen
fra Neighbours.
KALENDER:
Tirsdag
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Tirsdag

16

d. 26.08 Foredrag ved biskop Elisabeth Dons Christensen
d. 28. 09 Høstgudstjeneste
d. 03.10 Musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat
d. 05.10 Musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat
d. 26.10 BUSK-dag
d. 28.10 Sogneaften med Erling Kristensen
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HOLSTED VVS v/Jens Brodersen,
Vestermarken 2 • 6670 Holsted

Tlf. 75 39 38 00

HER KAN
DIN
ANNONCE
STÅ
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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...superligamatch i Holsted
Kom og hent din billet i Sydbank Gørding til
løbet onsdag den 3. september 2008 på
Holsted Speedwaycenter.
Der er begrænset antal billetter, så skynd dig.

Kom gratis til
speedway...

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

3854.0808

På gensyn!

Vejrup
Antenneforening
"Link" på Vejrup` hjemmeside

Tlf. 75 19 01 68
Det bedste signal
fra YouSee

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
18

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

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

4% fonden
Vi n d e r n u m r e f r a
E n d r u p S t ø t t e f o re n i n g s
Præmiespil

Møde den 24. juni 2008
Mødedeltagere:
Lisbeth Høj, Githa Laumann, Søren Høj,
Otto Pedersen ogMetha Holk.
Uddeling af 4% bankofond
Kr. 8.100,00 blev uddelt til følgende:
Endrup Borgerforening
Vejrup Senior Club
Vejrup Ungdomsklub
Vester Nykirke Sognearkiv
4H

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.000,00
2.000,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00

April:
003 - 133 - 183 - 156 - 191 - 087 - 089
260 - 150 - 247 - 171 - 045 - 262
Maj:
008 - 083 - 021 - 250 - 110 - 255 - 210 254 - 214 - 030 - 009 - 233 - 027
Juni:
106 - 118 - 092 - 170 - 187 - 086 - 041
276 - 203 - 285 - 141 - 210 - 188
Juli:
057 - 243 - 174 - 211 - 215 - 155 - 039
113 - 164 - 272 - 126 - 115 - 182
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Vejrup Endrup Nyt

Glimt fra Vejrup Sportsfest
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Vejrup Endrup Nyt
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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Vejrup Endrup Nyt

Endrup
MALERFIRMA

v/ Laila Hansen
Bygaden 80 • 6740 Bramming
Tlf. 2815 0517
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23

Vejrup-Endrup Nyt-Nr.4 2008

14/08/08

13:59

Side 24

Vejrup Endrup Nyt

Nyt spilletøj til VIF serie 2 fodbold fra Sydbank i Gørding

Sct. Hans aften i Endrup
Igen i år blev Sct. Hans bål i Endrup afholdt ”traditionen tro”.
Lidt blæsende og kold, men et godt fremmøde på ca. 120 personer.
Båltalerne var Anders Kronborg, derefter var der afbrænding af bål, som var meget flot.

Endrup Borgerforening.
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Vejrup Endrup Nyt

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

HER KAN
DIN
ANNONCE
STÅ
VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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Vejrup Endrup Nyt

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

26

Vejrup-Endrup Nyt-Nr.4 2008

14/08/08

13:59

Side 27

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
AUGUST 2008
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

SEPTEMBER 2008

Mandag

D.01.09

Opstart Seniorskydning på 15 meter bane i kælderen
(Alle over 55 år er velkommen) i Vejrup- Endrup Fritidscenter

Tirsdag

D.02.09

Opstart skydning på 15 meter bane i kælderen
i Vejrup-Endrup Fritidscenter

Onsdag

D.03.09

Vejrup Husholdnings Tur til DONG - Nybro Fra Kroen 18.15

Torsdag

D.18.09

Vejrup Senior Club udflugt til TV Syd Kolding kl.17.30
OKTOBER

OKTOBER 2008

Mandag

D.01.10

Hver mandag indtil uge 42
Seniorskydning på 15 meter bane i kælderen kl. 19.00 - 21.00

Tirsdag

D.02.10

Hver tirsdag og torsdag indtil uge 42
Skydning på 15 meter bane i kælderen kl. 19.00 – 21.00

Torsdag

D. 23.10

Vejrup Senior Club Lis Ingermann ”Vagabond” i Hallen kl.14.00

Cykling: Hver mandag kl. 9.00 fra Ve j r u p k ro
Kom med ud og oplev den skønne natur, vi er en flok glade motionister, der cykler derudad starter præcis.
Idræt om dagen: Hver tirsdag fra den 30. september kl. 9.30 – 11.30:
I samarbejde med Vejrup Idrætsforening, Leder Søren Callesen og Preben Lind Yderlige.
Idrætten slutter 1 april 2007.
Bowling:
Om onsdagen i alle ULIGE uger er der bowling i Brørup fra kl. 16.00 til 17.00
Starter onsdag den 10. september. Til og fra melding dagen før inden kl. 12.00
tlf. 7519 0094 eller tlf. 7519 0095
K o rtspil hver torsdag:
Kortspil hver torsdag, undtagen de torsdage, hvor der er arrangementer og udflugter, er kort spillet aflyst.
B i l l a rd:
Hvis der er nogle der kan tænke sig at spille billard da ring på tlf. 75190073 eller 75190534
SMS:
Vi starter et SMS kursus op her i efteråret, yderlige oplysninger senere.
BANKO & PRÆMIEWHIST
HVER ONSDAG i Ve j r u p / E n d r up Fritidscenter kl. 19.00
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Vejrup Endrup
Nyt
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
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
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm Planter
& anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
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
7517
7517
7517

6160
1019
8122
1004
0005
4110
0018
1222
2296
8953
1410
8999
2141
0353
4677
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 1157
7517 7012
7517
7517
7519
7519
7519
7517

3977
4315
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
7437

0123
0238
1100
3188
1161
8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
0840
1860

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

