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En ihærdig indsats fra Endrup i tvekampen mod Vejrup,
som dog løb af med sejren igen i år!
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Julemarked i Vejrup
på parkeringspladsen bag kroen
søndag d. 26 nov. kl. 13:00-17:00
Julemanden ankommer i hestevogn kl. 14:00,
Børnene kan herefter, få en gratis tur i hestevognen.
Interesserede kræmmere kan opstille en bod gratis
i de opstillede telte.
Kom og gør en god handel i de småhyggelige juleboder.
Tilmelding for kræmmere senest d. 4 . nov. 2006
på tlf. 75190277 - 75190276 - 75190180
Vi håber på god opbakning og at alle må få en hyggelig eftermiddag
Vejrup borgerforening

Børnebanko
Torsdag d. 16 november 2006 kl. 18:30
i kælderen på Vejrup skole
Tag alle dine venner med, der er de fedeste gevinster.

Generalforsamling:
Vejrup Borgerforening afholder Generalforsamling
torsdag d. 9 november 2006 kl. 19:30 i mødelokalet i V.E.F.
Bestyrelsen mangler nogle friske folk, som vil gøre en forskel.
Vejrup Borgerforening
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Sportsfest i Endrup 2006
Sportsfesten i Endrup blev skudt i gang onsdag
d. 23. aug. 2006 med Sportsfestbanko i VejrupEndrup Fritidscenter.
Torsdag var der stort ta’selvbord i teltet. Ca. 80
Endrup og omegnens borgere tog vel imod denne invitation og havde en hyggelig aften, blandet
med lækkert mad og lokal underholdning. Bla.
Find en ting hvor de sidste 2 finalister: Bibi og
Niels Erik stod for underholdningen i sig selv, da
de fik startet en intern vandkrig, til stor morskab
for resten af teltet. Bibi sluttede af med den
endelige sejr og dertil en flaske rødvin.
Fredag var teltet forbeholdt børnene. Her blev
der serveret lasagne samt underholdning af en
ægte cirkusprinsesse, i øvrigt dommeren fra TV2’s cirkusprogram. Børnene havde en rigtig god
aften. De voksne blev henvist til søen til grillhygge og fiskekonkurrence. Det hele startede
godt nok med en velvoksen regnbyge (læs: det
stod ned i stænger), men da fiskekonkurrencen
blev skudt i gang, valgte det danske sommervejr
at vise sig fra sin bedste side. Der var omtrent
35 tilmeldte lystfiskere og ligeså mange til den
samtidige hygge ved grillen. Så vi må sige det
var velbesøgt. Vinderen af fiskekonkurrencen
blev Michael Pedersen, Hovedvej A1 nr. 24 med
en ørred på 1.63 kg. 2-pladsen gik til Johannes
Mortensen fra Vrenderup v. Fåborg med en

Gang i
hoppeborgen

ørred på. 1,57 kg. De vandt hver især et gavekort til Endrup Møllekro og en flaske rødvin, vinderen vandt derudover en trillebør til at fragte
fangsten hjem i. De øvrige vandt, tror vi nok, en
gang tømmermænd til lørdag morgen.
Lørdag startede ud med morgenkaffe og rundstykker til de morgenfriske og de ca. 50 fremmødte krocket-spillere, som slog ud kl. 10.00.
Rundboldturneringen blev aflyst pga. manglende tilslutning. Kongespillet kom rigtig godt i
gang, og folk gik op i det med liv og sjæl. Desværre blev vi afbrudt og kunne ikke få spillet
færdig pga. en velvoksen regnbyge (læs: det
stod ned i stænger). Kl. 14. blev fodboldkampen
mellem Endrup og Gørding fløjtet i gang. Endrup
kom rigtig godt fra start og kom foran med 3-0,
men om det var tømmermændene fra dagen
før???, eller hvad der stak dem ved vi ikke, Endrup tabte i hvert fald kampen med cifrene 5-4.
Kl. 15 fik vi besøg af nogle seje vejrup borgere
som igen i år løb af med sejren i Tve-kampen.
Lørdag aften sluttede vi så af med jubilæumsfest i teltet. 65 festligt stemte mennesker, dejlig
mad og godt musik var med til at gøre det til en
god aften. EIF-formand Jan Jepsen startede ud
med at gøre en lang historie kort, med en lille
tale og et 3-foldigt hurra for Endrup Idrætsforening i anledning af foreningens 90-års jubilæum.
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Vi fik besøg af dronningen som holdt en festlig
tale og en hyldest til Bent Christensen, for hans
mangeårige virke i Endrup Idrætsforening og
som modtager af DBU’s sølvnål.
Alt i alt må vi sige at det var nogle velbesøgte
dage og vi vil mene at folk, ihvert fald dem der
var der, hyggede sig i hinandens selskab.
Vi vil til slut give en stor tak til alle frivillige hjælpere som brugte mange timer på at få dette op
at stå. Uden dem – ingen sportsfest.
Med sportslig hilsen
Endrup Idrætsforening

Dronningen på besøg i teltet
Jan Jepsen

Krocketturnering i fuld gang

Grillhygge ved søen

Fiskekonkurrence ved søen

Hygge i teltet
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Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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Billard i Gørding
Bor du i Vejrupområdet og kunne have lyst til at
prøve billardsporten hvad enten det er på hygge
eller tuneringsplan, så kan vi tilbyde dig det i
Gørding. Det kunne også være, du bare ville
undersøge om det er noget for dig.
Gørding billard klub er en afdeling af G.L.I.F. har
hjemme i Gørding Hallen, har 4 keglebillard borde til rådighed. Har nu i forbindelse med udvidelse af hallen fået tilknyttet et dejligt klublokale. Vi deltager i turneringer under Jysk Billard
Union. Der laves også interne turneringer. Klubben fungerer som en nøgleklub, så man kan
komme og gå som det passer en.
Skulle du få lyst til at høre mere om billard eller
til at besøge klubben så kontakt udvalget.
Erik Jørgensen
Henning Nielsen
Grethe Boysen
Niels J. Lauridsen
Claus Christiansen

75178296
75178533
75178231
75178426
75177058

Nyt fra Frydensvang
Her på Frydensvang er der masser af aktivitet. Vi
har ca. 30- 35 elever som kommer og får undervisning. Vi har plads til mange flere, så har du
lyst så kom og vær med. Af nye tiltag kan nævnes ponygames, voksenhold begynder og lidt
øvet. Derudover tilbydes der undervisning
indenfor spring, dressur, klassisk dressur,
opstaldning, hel/halvparter, leje af ponyer og
heste på timebasis.
Klubben har fået fastsat en bestyrelse som
arbejder for at gøre klubben større og bedre. Vi
har ridelejr, klargøring og stævne, teoriaften, ture
ud i det blå, er med på dyrskuer, til optog til
byfest mm.
Vi holder åbent hus den. 6-12 -06 fra kl. 16.00 til
18.00.

Så hvis du overvejer om du skal til at gå til ridning, er dette en oplagt mulighed for at se og
prøve hvad det indebærer.
Hestevrinsk fra Frydensvang
V/ Tina og Karsten Grønning
Elmevej 2 Vejrup 6740 Bramming
75190917 -21749972
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Fredagsarrangementer i Hallen
Fredag d. 06. oktober
kl. 19.30-21.00: ”Rulle-disco”
Fredag d. 03. november
kl. 19.30-21.00: ”Sjov med fodbold”
Fredag d. 10. november
kl. 19.30-21.00: ”Rulle-disco”+ ”Skydning”
Fredag d. 24. november
kl. 19.30-21.00: ”Badminton”
Fredag d. 08. december
kl.
19.30-21.00:
”Rulle-disco”
Medlemskortet koster 50 kr.
Kortet købes ved indgangen og skal vises hver gang.
Kortet gælder hele sæsonen - efterår 2006/forår 2007.
Entrè for en enkelt aften koster 10 kr.
Til ”Rulledisco” skal rulleskøjterne være uden bremser, disse skal tages af hjemmefra.
Indendørssko er påkrævet.
Fredag d. 10. november er der mulighed for skydning hos Skytterne i kælderen.
Tag meget gerne dine forældre med.
Bør n under skolealderen skal have en voksen med!!
Med venlig hilsen
Vejrup Idrætsforening.

Endrup I.F. vil gerne takke følgenede sponsorer for deres opbakning til vores Byfest.
Barto LNT, Esbjerg

Skoæsken, Bramming

Focus, Vejrup

Happy Kids, Bramming

Sports Connection, Bramming

Grovvareforeningen Vejrup, Vejrup

Expert, Bramming

Lady Sara, Bramming

Kiosk Vejrup, Vejrup

Danske Bank, Bramming

Bolig & tæppegården, Bramming

Vejrup Maskinstation, Vejrup

K.c.Radio, Bramming

Volvo, Vejle

Jens Søndergård, Vejrup

Erik Bjerg,Bramming

Andelskassen Grimstrup, Grimstrup

SydBank, Bramming

Matas, Bramming

Sas vvs

Grillen Vejrup, Vejrup

Kontoret Bramming

Danhaus, Esbjerg

Jet, Kolding

Tøj Eksperten, Esbjerg

Majholm, Bramming

Onlin

Beiter Tøj, Bramming

BG Bank, Bramming

Falck, Esbjerg

Foto Ole,Bramming

Legekæden, Bramming

Agerbæk sko og Manufaktur,

Nytsyn, Bramming

Kømanden Grimstrup, Grimstrup

Agerbæk

ByggeKram, Bramming

V.F.Biler, Vejrup

Rense specialisten, Esbjerg

Ideelle, Bramming

FlyggerFarver, Esbjerg

Elite Game, Esbjerg

Papir & ide, Bramming

Frisko, Esbjerg

Tømer Mester Erik Schmidt, Esbjerg

Glarmester Fich Rasmussen,

Sydlands Granit Grimstrup,

Højvangsbageriet, Esbjerg

Bramming

Grimstrup

Resturant Parken, Esbjerg

Imerco, Bramming

SE.Biler, Vejrup

Børderne Dahl, Esbjerg

Sportsmaster, Bramming

Endrup Andels Mejeri, Endrup

Harmoni Zone, Esbjerg

Grimstrup Maskinstation, Grimstrup

Maler Mester Laila Hansen, Endrup

Endrup Møllekro, Endrup

Skjern Bank, Bramming

Frisør Endrup, Endrup

Tjæreborg Leverpostej, Tjæreborg

Hansen Sko, Bramming

Entrepenør Ivan, Vejrup

Slagter Mathiesen, Bramming

El Plus, Bramming

Allison, Omme

Jydske Vestkysten, Esbjerg

Farvebasen, Bramming

Endrup Byggemontage, Endrup
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Nyt fra Lokalrådet
Nu nærmer vi os sammenlægningstidspunktet
for den nye kommune. Vi er meget spændte på
hvordan Nærdemokratiet vil komme til at fungere fremover.
I april måned, i år, var vi i Ribe til et møde mellem lokalrådene i Ny Esbjerg kommune og
underudvalget for Nærdemokrati.
Der er udarbejdet et udkast for politik for nærdemokratiet i den nye kommune.
Dette udkast er udarbejdet af underudvalget for
nærdemokrati som består af Bjarne Steiner (V),
Bente Bendix Jensen (V) og Finn Lambek (S).
I udkastet er der gode intensioner om at bevare
de små samfund. Vi håber det kommer til at virke i virkeligheden.
Den 3. oktober 2006 er vi igen indkaldt til et
møde, i Tjæreborg, imellem lokalrådene i Ny

Esbjerg kommune og underudvalget for nærdemokrati.
På mødet vil der være mulighed for at komme
med kommentarer til udkastet.
Af de svar der kom ind ved spørgeskema undersøgelsen, er der omåder vi gerne vil arbejde
videre med.
Et af områderne er et ønske om afmærkede
gang og løberuter i området. Vi arbejder lige nu
på at få en gruppe nedsat, som har interesse i at
arbejde videre med det.
”Vejrup - en by i udvikling” kan nu ses på Vejrups hjemmeside.
Lokalrådet v/ Else Holberg Truelsen.

Miniput vinder i Mc Donalds Cup
Søndag den 17/9 vandt miniputterne i Vejrup guld til Mc Donalds fodbold cup i Billund, med 3
flotte sejre og en uafgjort. Alle drengene have en god dag, samme med de forældre der var med
til at bakke drengene op.
En stor tak til drengene og forældrene for en god dag.

Bagest fra venstre: Casper Callesen, Peter Ladefoged, Niklas Jensen.
Forrest fra venstre: Jonas Pedersen, Uffe Vedsted.
Liggende: Kasper Jensen. Træner fra venstre: Jesper Sørensen, Martin Toldshøj.
På billedet mangler: Rasmus Jensen.
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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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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Ombygning
Efter længe ønskede forbedringer af vore forhold på 15 meter bane i kælderen i Vejrup-Endrup Fritidscenter, har vi i samarbejde med
bestyrelsen for Fritidscenter kommet frem til en
rigtig god løsning.
Vores udsugningsanlæg udskiftes med komplet
nyt anlæg, så vi er fri for den dårlige luft der til
tider har været i lokalet. Samtidig blæses opvarmet luft ind bag skytterne i skydelokalet.
Der monteres ny skivetræk, så skytterne ikke
skal holde på et håndtag til skiven kommer frem
og tilbage som nu, men med et enkelt tryk på en
knap køres den frem eller tilbage.
Vi får et nyt våbenboks, der lever op til tidens
krav, vedr. opbevaring af våben og ammunition.
Som måske det bedste af det hele får vi et rigtigt godt opholdlokale ca. på 45m med 32 sidepladser, mod nu 12 pladser.
Vi har ikke ind til nu kunne afvikle stævner på de
baner vi har, ligesom vi til vores juleskydning ag
afslutningsskydning ikke har reklameret meget
for det, da der ikke var plads til flere i lokalet.

Alt dette er faldet på plads efter et rigtig godt
samarbejde med bestyrelse for hallen, hvor vi
får boldrum, fyrrum og det halve af depotrummet lagt til vores lokaler.
Da fyrringsanlæget og røranlæget i klubhuset
var slidt op var det en god mulighed for at få det
udskiftet og flyttet fyrrummet ovenpå, så vi derved kunne få de nederste lokaler.
Vi har fået tilskud fra DDS og ved Bramming
Kommune. til ombygningen
Pga. af denne store ombygning er vi nødsaget til
at lukke for skydningen ca. 15-11 06 da ombygningen skal være færdig inden jul. Vi håber og
tror og fra bestyrelsens side at medlemmerne vil
bære over med det, når de så efter nytår vender
tilbage til meget fine forhold.
Vi vil prøve at få lavet et samarbejde med en
naboforening om vi har mulighed for at bruge
deres banen i den tid vi må lukke.
Gørding-Vejrup Skyttekreds
Verner Fogh

Efter ombygningen har vi lokalerne til at vi kan
afvikle stævner eller andre arrangementer.

Skydning på 15 meter baner ne i Vejrup/Endrup Fritidscenter
for vintersæsonen 2006-2007.
Tidspunkt:

Der skydes hver tirsdag hele vinterhalvåret, med undtagelse af skoleferier.

Åbningstiden: Fra kl. 19.00 til 21.00 Patronsalg slutter kl. 20.30
Kontingent:

Under 21 år. 120 kr. (her medfølger 10 skydninger á 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 for 120 kr.
Pistol:
35 skud 18 kr.

Du vil kunne finde mere om Gørding-Vejrup Skyttekreds, samt åbningstider og stævner på:
www.vejrup.dk hvor du finder os under foreninger.
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HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
HOLSTED VVS v/Jens Brodersen,
Vestermarken 2 • 6670 Holsted

Tlf. 75 39 38 00

www.endrup-andelsmejeri.dk
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Håndbold Senior Damer
Ja, så er vi igen i fuld gang med vintersæsonen
2006/07. Vi startede med at træne midt i August
og har derudover spillet 3 træningskampe, mod
henholdsvis Skodborg, Kongeå og Gørding,
hvilke vi alle har vundet, dog med en blandet
indsats! Turneringen starter 1. Oktober, hvor 1.
holdet starter ud med et lokalopgør mod Holsted. Hvem holdet ellers er kommet i pulje med,
kan ses et andet sted i bladet.
Med hensyn til træner har vi i år hyret Tine Madsen, som sidste sæson var træner for klubbens
pigehold, hvilket gik rigtig godt. Så nu må vi se
om hun kan videreføre de gode takter til en flok
”halvgamle” damer!!!
Med hensyn til træning, er vi ca. 14 spillere pr.
gang fordelt på både 1. og 2. holds spillere. Der
er i år rykket en del unge spillere op, da de nu
har fået alderen til at spille senior håndbold. Så
det er dejligt, at der for en gangs skyld er mulighed for, at spille mod to mål til træning…
Til sidst en lille opfordring til at møde op til vores
hjemmekampe, hvor vi vil forsøge, at vise jer
nogle gode og seværdige håndboldkampe!
På holdets vegne
Susanne
Pulje-inddeling Serie 1:
F.S.H. 88, Holsted
Vorbasse
Varde
Blåbjerg
Sif/Ansager
Gram/Tiset
Højer
Team Sydvest
SC Saxburg/Bylderup
Vejrup
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

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

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

Registreret Revisor

Rådgivning,
bogføring,
revision
kontor- &
erhvervsservice

Stationsvej 9, Vejrup,
6740 Bramming
Tel.: 75 19 00 50 Fax: 75 19 07 50
ingrid.e@mail.tele.dk
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HELLIGET VORDE DIT NAVN
Hvad er det egentlig, vi mener med
denne bøn i Fadervor?
Det er vel, at vi håber det bedste for
fremtiden, men hvad betyder ordene
egentlig?
Guds navn er jo et godt navn og står
for det bedste, vi kan forestille os, og
det vil naturligvis være godt for os,
om det står højt i kurs og er dyrebart
for os.
Men er det nu også det, som det betyder?
Vi kender også udtrykket hellig fra
kirken, den er et helligsted, indviet til
noget særligt.
Det samme gjaldt templet i det gamle testamente. Det blev udskilt ikke
alene ved sin størrelse, men også som
rum og offersted og blev også derved
noget særligt. For øvrigt skulle Vejrups navn være afledt af, at det er viet
til helligsted og ligeså Vibæk
Sabbaten er hellig og også genstande
til kultisk brug, alterkalken f. eks.,
den hellige gral.
Det er altså udskilt og specificeret i
forhold til den øvrige verdslige verden, og det andet aspekt er, at det er
rent. I gamle Testamente bruges det
synonymt med udtrykket renselse.
Helligelse og renselse er det samme.
Det hellige har altså med kulten at
gøre, de ceremonier, der foregår, og
de er naturligvis ikke blot ceremonier uden betydning, men har indflydelse på dem, der tager del i dem. De
bliver hellige og rensede ved at være
med i dem på en måde ligesom i teatret, elelr ser en film, hvor man kan
opleve en indre frigørelse, en kathar-

sis ved at identificere sig med personerne og deres følelser. Det har altså
en etisk dimension.
Men når det gælder fadervor, så er
det Gud, der må være subjekt, det er
Gud, der helliger sit navn blandt os,
og det er ham vi beder om, vil gøre
det for os personligt og i samfundet.
I kraft af at Jesus døde og gav sit liv
for verden, kan man sige, at hele verden er blevet helliget og alle folkeslag. Og de kristne blev hellige i kraft
af dåben. Men dette forhold gælder
det om at tage til sig i tro, ellers gavner det ikke meget.
Guds navn i sig selv er så helligt som
det på nogen kan blive, det kan ikke
blive mere helligt. Gud er god i forvejen, før vi beder til ham. ”Guds
navn er helligt i sig selv, men vi
beder om at det også må blive helligt
hos os”, som Luther siger .
Det er jo det store problem, at vi er
ikke så hellige, som vi burde være. Vi
er alt andet end etisk rene og hellige.
Derfor er der god grund til at bede
Gud om hjælp til, at vi ikke mister
orienteringssansen, og at Gud vil
gøre det sådan, at vi er opfyldt af det
gode og elsker vor næste som os selv
og Gud af hele vort hjerte..
Også jøderne bad først om, at forholdet til Gud måtte være i orden, dernæst for næsten.
Hvis ikke Gud er vores Gud er vi
dømt til at søge en erstatning, f. eks
vore egne behov, pengene, sex, Hitler, Stalin eller Pol Pot. Nogle afguder er værre end andre, men det er
altid ikke helt godt, så man fristes til

Kirkelige handlinger
6/8-1/10 2006

Dåb:
Vejrup Kirke:
Ella Christine Møller Sørensen
(Pia Møller Sørensen og
Mikael Møller Sørensen)

Vielser:
Vejrup Kirke:
Kristine Bach og
Jacob Wulff Sørensen
Louise Maria Haulrik og
Jens Kristian Graversgaard Nielsen
Vester Nykirke:
Bettina Jytzler og
Tommy Dransfelt
Heidi Fredsted Andersen og
Vagn Åge Jessen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Meta Kristine Andersen født Nielsen
Knud Wenzelsen

at sige med fritænkeren Voltaire:
Hvis Gud ikke eksisterer, er vi nødt
til at opfinde ham. Men det er jo en
uhyrlig påstand.
Og det er da Gud ske lov heller ikke
nødvendigt, for Gud har åbenbaret
sig i vor længsel efter ham og i Jesus
Kristus.
Den treenige Guds navn er smukt.
Det bør vi for egen skyld værne om
og ikke misbruge tankeløst i bandeord, men gerne bruge, når vi beder og
undrer os og siger tak for livet.
Asger Ehmsen
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Vorde eller blive
I 1992 blev bibelen nyoversat og dermed
fik fadervors første bøn også en ny variant. Der gik mange diskussioner forud,
for det er sin sag at ændre på oversættelsen af fadervor, som jo nok er det bibelvers, der er bedst kendt, og med mellemrum dukker diskussionen da også op igen.
Problemet er, at ordet vorde ikke er så
kendt og vel også efterhånden risikerer
helt at gå ud af brug. Det taler for at finde et andet ord. På den anden side er vorde et godt ord, fordi det både tilkendegiver, at noget nyt allerede er begyndt og at
det stadig er på vej mod sin fuldendelse,
således som det jo er tilfældet i Jesu liv.
I Udtrykket den vordende brudgom er
han på vej til at blive gift og dog er det
endnu ikke helt tilfældet.
Eller i udtrykket: Den vordende moder.
Barnet er på vej, men er dog ikke født på
ny.
Og Guds navns helligelse, det er på vej,
vi må kalde Gud for vores kære far på
grund af Jesu liv og død og opstandelse,
og dog lader stadig noget vente på sig.
Det ondes sidste krampetrækninger på
jorden er stadigvæk stærke.
Ordet ”blive” angiver kun det fremtidige,
at Guds navn engang vil blive helliget,
men det udelukker dog heller ikke, at det
er sket og er i en igangværende proces på
vej til at finde sted. Både den svenske
oversættelse og den engelske har ren
fremtid ”blive”: ”Låt ditt namn bli helgat
” og Hallowed be thy name, og på tysk
:Geheiligt werde dein Name. Werde er
dog i familie med vorde.
På græsk hedder det ”helliges”, bydemåde, 3. person ental passiv af agiaå. Man
kunne altså også oversætte ”Lad dit navn
helliges” ”Vorde” er imidlertid en fortræffelig gengivelse, men desværre et
sjældent ord i det danske sprog..

Sogneaften ved Sognepræst Henrik
Oest, Aarhus torsdag den 16. nov.:
Henrik Oest: Sognepræst ved Helligånds-

kirken i Århus. Født 1956, fra 83-90 sognepræst ved Vor Frelsers kirke, Horsens,
fra 1990 i Helligåndskirken. Medvirken i
tv-serien “Alle os under himlen”, medlem
af Kirkefondets bestyrelse og formand
for Århus Folkekirkelige Informationstjeneste.
Livskvalitet handler også om humor:
Causerende foredrag om livskvalitet,
hvortil humor spiller en afgørende rolle.
Hvad er livskvalitet, - og hvad er ikke, om hvor forskelligt opfattelsen af livskvalitet kan være fra person til person.
Om hvordan humor, - og især sort humor
og bidende ironi ofte kan bruges til at løse
op for vanskelige emner. Med humoristiske eksempler af blandt andre Piet Hein
og Storm P.
Et tænksomt og opmuntrende foredrag.
Indledende konfirmandforberedelse
Vi begynder efter efterårsferien onsdag
25. oktober indtil 1 søndag i advent og så
igen nogle gange efter nytår. Det bliver
om onsdagen . Det foregår i præstegården
fra 13.35 til 15.00 og børnene bliver afhentet ved skolen og fulgt over Storegade. Der er også et lille traktement.
BUSK-dag søndag den 29. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag i
oktober Buskdag. Gudstjeneste kl. 9.00. i
Vejrup og 10.30 i Vester Nykirke.
B.U.S.K., Det vil sige, at den er særligt
for børn og unge, sogn og kirke. 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 er der kaffe bagefter i konfirmandstuen. Spejderne er vært og menighedsrådet sponsor.
Spaghettigudstjeneste fredag den 3.
november kl. 17.30
Som noget nyt begynder vi med spaghettigudstjenester.for børnefamilier. Det er
en kort aftengudstjeneste med korte børnesalmer og sange samt bibelfortælling
og forkyndelse i børnehøjde. Det er for at
etablere fortrolighed med kirkerummet
og den kristne gudstjeneste. Gudstjenesten varer ca. 30 min. Derefter samles vi
i præstegården til spagettiskruer og kødsovs, en menu de fleste børn kan lide.
Man er velkommen til at rige og tilmelde
sin familie på 75 190051 eller på e-mail:
eae@km.dk.

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
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 og Spejderledere:
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
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):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.): Mandag kl.
18.30-20.30
Seniorer (8.kl. og opad) første fredag i hver
måned 18.30-20.0
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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Det er ikke en forudsætning for at deltage i arrangementet.
Vi begynder fredag den 3. november kl.
17.30 i Vejrup kirke og slutter kl. 19.00
Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den 1. søndag i november og i år er det den 5. nov.
. Det er den søndag, hvor vi mindes de
døde i sognet siden sidste Alle Helgens
dag. Deres navne vil blive læst op, og vi
vil tænke på dem og sige tak for det vi
har modtaget af godt gennem dem. Af
hensyn til familie og pårørende, der bor
lidt længere væk, ligger gudstjenesterne
lidt senere på dagen, henholdsvis kl.
11.00 i Vester Nykirke og kl. 14.00 i Vejrup
Julekoncert:
Julekoncert i Vejrup kirke mandag den
11. december kl. 19.00 med Øse sangkor. De sidste åringer har vi haft en
julekoncert og fået en hyggelig aften, og
i år prøver vi så igen. Efter koncerten
indbydes alle til en kop kaffe i præstegården, hvor koret også vil synge en
enkelt ting eller to.

Menighedsrådsmøde torsdag
den 31. august 2006
2. suppleanten Birgit Nielsen afløser Jonna Frandsen i rådet og Inger Schmidt fra
Vester Nykirke overtager kassererposten.
Ny underskriftsberettiget bliver næstformanden Ejvind Andersen.
Birgit træder ind i valgudvalget i stedet
for Jonna.
Der skal spares lidt i budgettet, bl.a. ny
havetraktor, vi prøver om vi kan får råd til
den sidst på året.
Gravermedhjælper får fra næste år 65
timer mere p.g.a. betalt spisepause.
Sogneaftener i nærmest fremtid: den 12.
oktober, hvor Asger vil lægge op til debat
om kirkens evt. grænser, og den 16.
november, hvor pastor Henrik Oest vil
tale om livskvalitet og humor.
Formanden efterlyste et program for hele
sæsonen.
Høstgudstjeneste den 17. sept., hvor
Ejvind og Marie hjælper med pyntning af
kirken.
Der er kirkesyn torsdag den 14. sept. Kl.
14.

GUDSTJENESTER

Vejrup

22. okt. (19.søn.e.trin.)

09.00

10.30

29. okt. (20.søn.e.trin.)

09.00

10.30

05. nov. (Alle Helgens dag

14.00

11.00

12. nov. (22.søn.e.trin.)

11.00

ingen

19. nov. (23.søn.e.trin.)

ingen

09.30

Vester Nykirke

(BUSK-gudstjenester

26. nov. (Sidste søndag i kirkeåret)10.00

19.00

(I V. Nykirke koncert med Michala. Petri)
03. dec (1.søn.i advent)

11.00

09.30

10. dec. (2.søn i advent)

11.00PT

ingen

17. dec. (3.søn. i advent)

ingen

09.30

24. dec (Juleaften)

16.00

14.30

25. dec. (Juledag)

09.30

11.00

26. dec. (2.juledag)

11.00

ingen

31. dec. (julesøndag)

09.30

ingen

(familiegudstjenester)

kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr

Den 5. oktober er der stifts-og landemøde
i Ribe.
Næste møde torsdag den 12. oktober kl.
9.30, hvor vi bl.a. vil tage en snak om de
mere bløde værdier som anvendelse af
kirkerummet, salmevalg ved kirkelige
handlinger o.s.v. Inge lovede at komme
med et oplæg.

“Man overfylder Lazaretherne med
gudelige Skrifter, fortræffeligt! men
hverm læser dem? Og Bibelen, Deres
Durchlautighed! jeg spør’ Dem derom:
hvad er det for en bog? En aldeles
forældet Lecture, en ethnographisk
Curiositæt, som enhver oplyst Mand
maa desavouere!... jeg har aldrig seet en
Bibel!”

Møder
Indremission
Tirsdag en 7.november:
Glejbjerg missionshus:
Poul Noer, Ølgod
Onsdag den 8. november:
Glejbjerg missionshus:
Henning Hollesen, Blåhøj
Torsdag den 9.november:
Glejbjerg Missionshus:
Jens Erik Christensen, Esbjerg
Onsdag den 22.november:
Samtalemøde
Rom 15
Møderne begynder 19.30 og holdes i
missionshuset Bethel, Storegade.
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Tirsdag den 31. oktober: Fælles sogneaften med Gørding i Vejrup præstegård ved Holger Lissner:
Hvordan taler jeg om Gud i mine salmer?
Tirsdag 31. oktober kl. 19.30 er der foredrag i Vejrup præstegård, hvor salmeskriveren Holger Lissner kommer og fortæller om sin salmedigtning. Men han nøjes
ikke med det. I forbindelse med Taarbækpræstens erklæring om, at han ikke troede
på Gud, har Lissner set på, hvad det er for
billeder af Gud, vi møder i Bibelen, både
i Det gamle og Det nye testamente. For
der er mange forskellige billeder af Gud i
Bibelen, fordi mennesker har opfattet
Gud forskelligt. Og så må vi spørge os,
hvilket billede vi har af Gud, og om det er
et fyldestgørende billede. Eller om det
trænger til justeringer.

Lissner vil så se på sine egne salmer,
hvad han har skrevet om Gud, hvilke ord
og billeder han har anvendt, og hvilke
historier, der har spillet en rolle i hans salmedigtning. Vi kommer selvfølgelig også
til at synge en række af hans salmer, både
salmer fra den nye salmebog og salmer,
der ikke kom med. Lissner har arbejdet
med salmer i 37 år udover at han også har
skrevet en række bønner, som bruges i
mange kirker, og en bog om børne- og
familiegudstjenester, og han er en meget
anvendt og levende foredragsholder, så vi
håber på at få en god aften. Han er
repræsenteret med 15 salmer i den nye
salmebog.

Michala Petri & Lars Hannibal
kan vi møde søndag d. 26. november 2006 kl. 19.00
ved en koncert i Vester Nykirke kirke.
De to menighedsråd er arrangører og håber
mange vil købe billet og være med den aften.
Fra en pressemeddelelse:" Michala Petri og
Lars Hannibal dannede i 1992 en duo, som af
pressen er blevet betegnet som verdensklasse.
De spiller smukt, virtuost og humoristisk.
Når man som de to har nået den musikalske
modenhed og tekniske overlegenhed, flyttes
fokus uvægerligt ud i rummet i en sådan grad, at
kontakten til publikum nærmest er håndgribelig.
De fanger atmosfæren og spiller med den, og
derfor er en koncert med dette par en oplevelse
ud over det almindelige."
I en mail til mig fra Lars Hannibal fortæller
han, at de ved koncerten vil spille bl.a. værker
fra J.S. Bach, A. Vivaldi, Astor Piazzolla, L. van
Beethoven og Rossini, og at de glæder sig til at
komme til Vester Nykirke.
Ingrid Sand Simonsen.

Du løfter op min smerte,
så smerten er hos dig,
Du Gud, der kender sorgen
og deler den med mig.
Du fylder mig med undren,
forunderlige Gud,
du åbner altid udvej,
når alt ser håbløst ud.
Du løfter mine tanker,
så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes,
at du forlader mig.
Du bærer mig i livet,
hvor alt kan ske med mig.
Gud lad mig altid vide,
at jeg tilhører dig!
Holger Lissner 1977

Billetsalg fra den 1. november hos
Inge Juhl, tlf. 75 190178,
Frida Svenningsen 75 170176 og
Ingrid Sand Simonsen 75 191109.

KALENDER:
Søndag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Søndag
Mandag

d. 17. sept.:
d. 29. okt.:
d. 29.okt.:
d. 31. okt.:
d. 03. nov.
d. 16. nov.:
d. 26. nov.:
d. 11. dec.:

Til Eftertanke
Du fylder mig med glæde
for glæden er fra dig,
du Gud, der helst vil give,
så glæden bor i mig.

Høstgudstjeneste kl. 10.00 og kl. 19.30
Minikonfirmander begynder kl. 13.30-15.00
Busk-gudstjeneste kl. 9.00 og 10.30
Sogneaften med Holger Lissner
Spaghettigudstjeneste kl. 17.30
Henrik Oest: Livskvalitet
Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal
Julekoncert med Øse sangkor i Vejrup kirke
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Her er en lille efterlysning
Arkivet søger lidt hjælp til finde ud
af hvem disse damer er.
Dame håndbold blev startet op i
1930, og man havde så mange
damer, at der blev hele to hold ud
af det.
Det er henholdsvis, det første
dame håndboldhold i Vejrup, fra
august 1930 og det andet dame
håndboldhold fra samme år.
Ring venligst på 7519 0335 eller
besøg os i arkivet tirsdage fra kl.
14.00 til 16.00.
Venlig hilsen Vejrup Sogne arkiv
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BRAMMING KØRESKOLE
Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71
95
Biltlf. 40 15 16 80

V/ Kristian Nissen
Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

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

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

Fagudlært personale altid til Deres tjeneste!
Åben: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.00
Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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V.I.F. Badminton
Nu hvor efterårssæsonen for alvor er kommet i
gang, er det tid til en lille opdatering af, hvad der
rører sig i afdelingen.
Vi har i år lidt flere motionister, hvilket muliggøres af, at vi har fået yderligere en time i hallen,
nemlig torsdag aften fra kl. 20-21. Her kan man
leje en bane for 80,00 kroner pr. gang eller leje
en bane for resten af sæsonen for 2000 kroner,
for de, som har lyst, kontakter man Niels Ole i
cafeteriet.
Af børnehold er der i år tilmeldt 1 U13 hold samt
2 U11 hold til turneringen. Vi har endnu ikke
noget U9 hold tilmeldt, men håber på, at der
dukker flere spillere op torsdag eftermiddag fra
kl. 14:30 – 15:30, så vi kan få et hold tilmeldt
efter 1. januar. For at spille U9 skal man tidligst
være født i 1998.

Der er i år kommet nye regler angående pointtælling. Nu giver det point hver gang spiller er i
gang. Serve-retten får spilleren, der vinder duellen. Man spiller i alle rækker til 21 point – stadig
bedst af 3 sæt. Der skal dog være en 2-points
forskel, for at kunne vinde. Det maksimale, der
kan spilles til, er 30 point. Man kan derfor godt
vinde med f.eks. 30-29.
Der er ophængt en kopi af de nye regler som
information i Fritidscenteret.
Venlig hilsen
Badmintonudvalget
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Sct.Hans aften i Endrup d. 23. juni 2006
Tiden er noget vi ikke kan tage og føle på, den
er der i dag, var i går og kommer i morgen, hvis
vi får lov at opleve dagen i morgen.
Hvad der sker i tiden ændrer sig – noget ændrer
sig meget og andet ikke så meget.
Tiden i dag og bl.a. gennem de sidste godt 60 år
har vi fået lov til her i Danmark at opleve i frihed,
frihed til at tro, tænke og tale – og det er i sig
selv en stor gave.
Gennem de 60 år er der sket en utrolig stor
udvikling i Danmark – det er som om det går
stærkere og stærkere for hvert år der går. Teknikken med alle dens mange spændende muligheder på næsten alle fronter er stormet frem –
teknikken på godt og ondt, for sådan føles det
nok af nogle i vort samfund. Alt skal være på forkant, man skal være foran hele tiden for at nå
med – og det er der ikke alle, der formår. Det
mener jeg heller alle skal formå, - det må vi i vort
samfund tage hensyn til – og her har vi vist alle
en del at lære.!
Vi må ikke lade os forblænde af al den spændende teknik, så vi glemmer, at der også er mennesker i vort tekniske samfund, mennesker der
har andre resurser end at kunne alt det tekniske.
Det er så vigtigt, at det enkelte menneske bliver
respekteret for de resurser det menneske har og
ikke bliver overset, fordi vedkommende tilsyneladende ikke kan så meget som naboen.
Og hvem skal egentlig bedømme det?
Dog må vi i dag se, at mange af de arbejdspladser, der tidligere beskæftigede mange ufaglærte bliver færre og færre – altså er der mange,
der på en eller anden måde går eller skal i gang
med en form for omskoling.
Alt dette må i selv tænke videre på – og evt. tale
sammen om – for det kan der bruges mange
timer på.
Men det fører så mig hen på noget som jeg også
gerne vil tage frem her i dag – nemlig samfundets strukturændring i form af kommunesammenlægninger – dannelse af regioner. Det er to
ting der har optaget mange af vore tanker i det
sidste år.

At alting skal være større behøver ikke at betyde, det bliver bedre, selvom nogle vil påstå det,
andre mener det på sigt vil blive billigere – det
kan vi så håbe på.
Jeg er så gammel, at jeg tydelig husker
omstruktureringen omkring 1970 – da måtte der
også sluges nogle kameler – alt det små – særlig
skoler blev nedlagt på stribe og selvom mange
var imod den udvikling, kom der også noget
godt ud af den og vi lærte at leve med, at vi skulle have mere
med naboområderne at gøre - skolemæssigt,
foreningsmæssigt og meget mere – og det har
jeg personlig kun været glad for.
På det tidspunkt var der også en del landsbysamfund der tabte pusten og gnisten. De blev
affolkede – blev ” døde” byer, der var ingen skole mere og købmanden lukkede også.
Men andre landsbyer blomstrede op, man tog
fat – man ville ikke ” dø”- der skulle ske noget .
Heldigvis for det. Det er jo bl.a. det, vi har set på
egnen her.
Mange steder har vi oplevet vi de såkaldte” ildsjæle” der tog fat og fik mange med – meget er
blomstret op – ikke mindst mange foreningsaktiviteter, men også indenfor erhverslivet idet en
del så sig om efter egnede lokale i landsbyerne
og på de nedlagte gårde. For i landbruget er der
jo også sket en stor ændring i de år. Brugene er
blevet store, de mindre og små gårde blev
opkøbt og blev til de store vi kender i dag.
Jeg har i det sidste år spurgt mig selv og andre
der har villet tale om det: kan vi lave en omstrukturering igen – og kan vi få den til at lykkes en
gang til.
Det kan lade sig gøre – men det bliver under helt
andre betingelser og vil kræve en stor indsats af
os alle. Vi lever i dag i et mere ” ego-samfund”
end det var tilfældet for 35-40 år siden.Der er
mange mennesker, der har nok i sig selv, den
nære familie og nogle venner. Resten kommer
sådan set ikke mig ved!!! Og denne indstilling er
med til at give os ”egosamfundet” – og det
mener jeg er meget farligt.
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Måske er i meget uenige med mig i det – men
ikke desto mindre er det det mange mennesker
oplever og oplever det som noget negativt.
Men vi må da kunne vende den tilstand!
Jeg ser det som en stor udfordring til os alle, at
vi nu skal være sammen i større enheder – men
udfordringen til de enkelte landsbysamfund bliver stor, for nu skal det vise sig, om vi kan arbejde sammen og støtte hinanden, ikke sådan at
det skal være e`n stor enhed.
Nej, - gerne på den måde at det enkelte samfund – eller landsby har et organ – en forening
evt. et landsbyråd der kan være med til at varetage områdets tarv,- være med til at støtte
egnen og dens foreninger,- være med til at fremkomme med gode ideer og ønsker for området,være med til sammen med alle de andre landsbysamfund at fortælle vore nye byråd/kommunalbestyrelse, at vi i landområderne, i landsbyerne ikke vil glemmes, vore skattekroner er ligeså meget værd som de, der kommer fra byområderne – 1.00 kr. er nu engang 1.00 kr.
Skal vi have noget fornuftigt ud af den nye
struktur – må vi alle være med og ikke lade os
tromle ned af ” en bedrevidende politik ” som
f.eks. den: Vi ved, hvad der gavner jer bedst!!!
Altså lever vi i en spændende tid, en tid der på
forskellig måde kan give turbulens – men skal vi
ikke give hinanden hånd på, at vi vil være med til
at få det bedst mulige ud af det.
MIDSOMMER – det lyder godt i vore ører. Forsommeren kulminerer her ved Sct. Hans - naturen står frisk og grøn – dagene er blevet lange –
aftenerne og nætterne lyse.

Sct. Hans, hvordan opfatter vi tiden omkring
den.
Nok ikke noget specielt. Tankerne kommer
omkring hekse og trolde – vi sender heksen til
Bloksbjerg. For mange år siden troede man på
hekse og trolde . De der blev dømt som hekse
blev ofte brændt på bålet. Trolde tænkte man,
dem skulle man holde sig gode venner med.
I dag tror vi ikke på hekse og trolde – men vi har
dem i overført betydning. Jeg forstår dem som
det onde – det uretfærdige som vi møder hver
dag. Og alt dette kan vi ikke jage på flugt ved at
demonstrere, skælde ud eller foretage os noget
mere drastisk – ej heller kan vi jage dem på flugt
ved at brænde bål af.
Jeg har ikke opskriften på, hvad vi kan gøre i de
mange forskellig sammenhænge, men for mig er
der en sammenhæng mellem Sct. Hans og julen
– Sct. Hans dag er Johannes Døbers dag – og
så er der et ? år til julen – til Jesu fødselsdag. Vi
må hjælpe hinanden med at bekæmpe det
onde, hjælpe de der lider uretfærdigt. Vi må finde et ståsted, så vi er bedst udrustede til kampen for det gode og mod det onde.
Vor kulturelle arv skal vi værne om – den frihed
vi har ligeså. Vi skal tage dem til os som noget,
vi ikke kan leve foruden. Vi skal leve videre på
dem, som generationer har gjort det før os. Vi
har ikke noget bedre at sætte i stedet. Vi skal
som folk hjælpes ad, for så vil vi i det fællesskab
få mange hekse og trolde til at forsvinde.
Jeg vil ønske alle en god sommer – og så tænke på at næste gang vi fester – så er det juleaften.
Ingrid Sand Simonsen

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes på
Samlingsstedet Endrup Møllekro
Torsdag den 9. november 2006 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen Endrup Borgerforening
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Drenge(røvs)turen med Vejrup Ungdomsklub
Hvad får man når man sætter 6 friske knægte og
1 mærkelig leder sammen ?? Verdens vildeste
drengerøvstur. Det hele startede fredag d. 15/9
oppe i klubben klokken 18:00

vores Pølsebrød og pølser, vi startede med at
lune brødet på det varme jern, hvorefter pølsen
i god naturtarm blev ”kogt” og derefter var der
”franske hotdogs” til alle sultne sjæle. ;) HAHA.

hvor vi blev smidt i Helle´s bil (fantastisk racervogn) Ingen vidste hvad der skulle ske, ud over
Per, så vi andre kunne kun forestille os hvad der
vil ske, for vi kender ham jo.

Men tror da nok på man bliver træt af at være i
den danske natur, så efter lidt grusræs (sorry
Helle) kørte vi til Blåvand, selvf. med Boing
Boing i radioen og Jon.. og Møl... med røven ud
af vinduet, der blev moonet til månen, på stranden var der en 50 til dem der badede i vesterhavet der var en der blev fristet og det var Sim..,
kæft et godt grin. HAHA!

Vi startede med at køre til Esbjerg hvor vi på
Mc.drive købte enogtyve (21), ja en hel del Cheeseburgere og lavede kø ved skranken og der
startede stemningen og masser af grin..
Dem spiste vi ude ved de 4 store mænd ved
havet, alt var bare i større dimensioner på de
fyre. Og allerede her var der lagt op til
Røv(ere)historier og selvfølgelig Boing Boing
Så landede vi lige pludselig i Netto (butikken
hvor de ikk havde kondomer i x-large, HAHA!!
Vi handlede ind til senere på aftenen da vi selv
skulle lave maden, menuen bestod af brød og
gode pølser i naturtarm ;) Derefter kørte vi til
Fun-World hvor vi startede med at spille på
deres nye minigolf bane og en ting vi ikke forstod, var at der skulle være så meget vand
omkring som bolden kunne falde i. Vi var på vej
ud da den ellers så kække Jon.. spurgte om vi
ikke skulle ind og køre go-cart, men det var jo
desværre for dyrt, vi gik dog ind for at kigge,
hvorefter Per, surprise!! uden videre sagde at vi
skulle hoppe i dragt og hjelm for så skulle vi ud
og brænde noget benzin af , det var bestilt, for
det er jo ikke en rigtig drengerøvstur uden gas
og fede motorer. Efter et kvarters vanvittig kørsel med en klar vinder, nemlig ”moi”, tog vi ud
omkring Oksbøl militærtærren hvor vi lånte
noget plads fra skov, krat og naturbestyrelsen.
Kl var ca 23.30 Det var supersortmørkt og træet
ville selvfølgelig ikke tænde, meen Per var igen
igen forberedt, vi prøvede nogle indianermetoder men det endte med den gode gamle tændvæske og thats æ bål. Her fik vi så brug for

Efter en lang aften med mange oplevelser endte
vi ude i Pers sommerskur kl ca 01.30 hvor vi
skulle være natten over, (vi troede som oplyst at
turen sluttede kl 01.00 men Per havde ringet til
forældre dagen inden og aftalt vi først kom hjem
Lørdag kl 10.00, surprise !!) Der stod den så på
Råhygge med filmen Bambi eins, zwei und drei i
tv, helikopteren på terrassen, flest tegnestifter i
panden, chips og dip til ganen og masser af cola
!! HAHA..
Vi var godt trætte så vi sov allerede ved en Halv
5 tiden om morgenen, og så vækkede Per os
igen ved en 7 tiden. Vi var super smadret dagen
efter, men det var godt lige og komme ind og få
en halv liter kakao og en spandauer ved bageren. Derefter kørte vi hjem og så sad vi lidt o i
klubben hvor vinderen af vores ”mest spasser
og psykopat” konkurrence blev fundet. Og det
kunne ikke komme bag på nogen at Sim.. smuttede med denne pris og et LED-bælte.
Alt i alt kan man kun sige at vi har haft en super,
duper, psyko, Boing Boing, drengerøvstur. Og
super meget Respekt til Per der spilder sin tid
på os 6 idiotiske knægte og smadrer hele sin
weekend, bare for at gøre vores bedre, sejt !!
nogle som ham burde der være flere af, Tak for
weekenden Per B.

Skrevet af Razz.. :D
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Der rettes boller efter et godt ræs

Moonbevægelsen det eneste skarpe lys i natten

Drengestreger - flest tegnestifter i panden

Cheeseburgere fortæres
med de 4 mænd ved havet!

Vejrup Sportsfest 2006
Endnu en sportsfest er nu godt overstået i Vejrup.
Vi startede onsdagen med fodboldkampe for
børn og unge. Desværre valgte regnen at styrte
ned, så de blev temmelig våde men det tog de
nu med pænt humør. I hallen var der banko. Der
var som sædvanlig mange mennesker. Problemet med parkering som vi jo havde sidste år fik
vi løst ganske fornuftigt. Tak for hjælpen med
det.

Torsdag skulle vi som vanligt ud at cykle en tur.
I år skulle folk dog finde tal i stedet for bogstaver. Jeg tror nok det voldte nogle problemer
men det gik jo alligevel. På fodboldbanen spillede Vejrups serie 3 hold en flot kamp mod Kolding og vandt. I teltet var der mad til de sultne
og hyggemusik fra Poppets. En rigtig god aften
hvor vi kunne mærke at folk rigtig hyggede sig.
Fredag var der gang i både ben og arme i form
fortsættes side 27 ...
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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.

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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Vejrup Sportsfest 2006
...fortsat fra side 25
af fodbold og håndboldkampe – skønt at se så
mange spille og mindst ligeså mange se på og
heppe. I teltet havde vi besøg af Benny Schumann, som leverede et forrygende show for de
mindste. Senere spillede Diskotek PickUpen for
rigtig mange feststemte unge mennesker. En
super aften uden nævneværdig ballade – flot –
flot – og tak til de frivillige som gik rundt.
Lørdag måtte vi flytte torvedagen ind i hallen
p.g.a. regnvejr – forhåbentlig til glæde for både
købere og sælgere. Desværre fortsatte regnen
det meste af lørdagen, så vi senere måtte aflyse
rundboldkampene. I stedet fik holdene spillet
lidt kongespil. Lørdag aften havde godt og vel
300 personer købt billet til et brag af en festaften, hvor B1&B2 stod for det musikalske – til de
flestes fulde tilfredshed – ligesom Hovborg Kro
har høstet meget ros for maden. Desværre var
der ikke så mange der fik fuld udbytte af underholdningen, da det foregik på gulvet foran scenen – men alt i alt en kanon god aften. – Og det
bedste af det hele – stort set ingen ballade –
supergodt gået Vejrup!!!
Søndag fik en noget hektisk start, da Ringkøbing Garden desværre ikke nåede frem til
optoget, da de var kørt helt forkert og var endt i
Vejrup længere nordpå i landet. Ikke desto mindre var der nogle flotte hold med i optoget – dejligt at se jer gøre så meget ud af det!! Extrem
Cykelshow og tvekampen mod Endrup (som vi
jo vandt) fik vi afviklet i nogenlunde tørvejr, men
da vi skulle til at spise skal jeg love for at der

væltede vand ud af skyerne. De fleste fik dog
noget lækkert at spise og afslutningen med
Modvind var rigtig hyggelig, for de som havde
valgt at blive på trods af regnen.
Der skal herfra lyde en kæmpe stor tak til alle,
som har hjulpet på den ene eller den anden
måde – jeres hjælp er den der gør forskellen på
en supergod sportsfest eller en middelmådig
sportsfest.
En speciel tak til Per Burkal, som har stået for
udformningen af det flotte nye program vi
omdelte i år. Det har vi fået meget ros for!!

Kongespillet er i gang

Orkestret Modvind afslutter sportsfesten

Vi glæder os allerede til næste år!! - GØR I???
På festudvalgets vegne
Kirsten Kristensen

Torsdag i teltet under Kondifrokosten
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Bramming - Gørding - Holsted - Brørup

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

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

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

HELLE
KØRESKOLE
v/ Jens Axel Møller
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

7517 8369/2162 4676

ENDRUP
MØLLEKRO
Hvor god mad er en selvf¿lge.
Mad til hverdag og fest
- også ud af huset.

v/ Sanne
tlf. 75 19 15 00
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Vejrup Husholdningsforening
Mandag den 30. oktober, kl. 17.30.
Tur til HTH i Ølgod.
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 kommer
over i den butikken og se de færdige produkter
opstillede.
Tilmelding senest søndag den 22. 0ktober til
Anette tlf.: 75190167
Pris inkl. Bus. 80.-kr.

Blomsterbinding til julen.
Onsdag den 13. dec. kl. 19.00 i skolens formningslokale.
Kom og få gode tips og ideer til julen af Kristina
Falther fra ”Blomst og ide” i Gørding. Kristina vil
vise hvordan en dekoration er bygges op og
derefter får vi selv mulighed for at prøvekræfter
med vore egne dekorationer
Under blomsterbindingen vil der være julehygge
med gløgg og æbleskiver.
Materialer kan købes eller medbringes hjemmefra.
Foredrag ved Jette Seidenschnur
Pris inkl. gløgg og æbleskiver: 50 kr.
Tirsdag den 28. nov. Kl.19.00 i hallens møde - Tilmelding senest den 11. dec. til
lokale
Inge tlf: 75191195 eller Grethe tlf: 75190180.
Jette vil fortælle om sit liv, hvordan det har været
efter udtrædelse af Jehovas vidner og frem til i
dag. Hun har deltaget i fortælletimen på p4,
hvor hun bl.a. har fortalt om de afsavn der er
fulgt med udtrædelsen.
Pris inkl. kaffe: 50 kr.

Vejrup Sognearkiv
Efterlysning :
Arkivet søger alt om perioden fra 1914 til
1918 ikke som tysk soldat, men som dansk
soldat. Det kan være billeder og postkort, det
kan være breve og andre oplysninger, som
avisklip og notater.
Det drejer sig meget om forsvaret af Danmark, på alle måder. Danmark var jo ikke
med i krigen, men der var sikringsstyrker, folk
blev indkaldt til tjeneste og der må være
nogen, også her fra sognet der har været indkaldt og måske gjort tjeneste i og omkring
Ribe og Esbjerg.
Man var på den tid meget bange for landsætninger fra vandsiden og havde derfor
enheder på vagt i området.
Som sagt har alt interesse, også hvis du kan
fortælle lidt om det ene eller det andet, så
hører vi meget gerne fra dig på tlf. 7519 0335
Venlig hilsen Arkivudvalget.
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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

Vores murer til reparationsarbejde er Erik Frandsen

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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ARRANGEMENTER :
OKTOBER 2006
Torsdag

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

Mandag D. 20.10 Tur til HTH kl. 17.30 - Vejrup Husholdningsforening
Søndag

D. 29.10 Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Søndag

D. 29.10 Håndbold serie 3 Damer kl. 14.15 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Mandag D. 30.10 Vejrup Husholdningsfor. - Tur til HTH fra kroen kl. 17.30
NOVEMBER 2006
Torsdag

D. 09.11 Generalforsamling Vejrup Borgerforening kl. 19.30 i Hallen

Søndag

D. 12.11 Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Søndag

D. 12.11 Håndbold serie 3 Damer kl. 14.15 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Søndag

D. 19.11 Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Søndag

D. 19.11 Håndbold serie 3 Damer kl. 14.15 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Torsdag

D. 16.11 BØRNE BANKO på Vejrup Skole kl. 18.30 Vejrup Borgerforening

Torsdag

D. 23.11 Vejrup Senior Club Udflugt til Horsens Slagteri, fra kroen kl. 11.00

Søndag

D. 26.11 Jule marked bag Kroen fra 13.00 – 17.00 Vejrup Borgerforening

Tirsdag

D. 28.11 Foredrag af Jette Seidenschnur kl. 19.00 i V. / E. Fritidscenter

Tirsdag

D. 28.11 Håndbold serie 3 Damer kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Tirsdag

D. 28.11 Håndbold serie 1 Damer kl. 20.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
DECEMBER 2006

Søndag

D. 03.12 Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Søndag

D. 10.12 Håndbold serie 3 Damer kl. 11.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Onsdag

D. 13.12 Blomsterbinding på Vejrup Skolens i formningslokale. 19.00

Torsdag

D. 14.12 Vejrup Senior Club – Julehygge i V. E. Fritidscenter kl. 14.00

Lørdag

D. 16.12 Vejrup Idrætsforening

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

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

Annoncøroversigt

- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Bramming
BG Bank
Vejrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf. Bramming
Bramming Taxi
Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Den Grønne Butik Gørding
Dyrlægerne Univet Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Egon Nielsen TV
Gørding
Ellegaard Revision Vejrup
Endrup Byggemontage
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesforretning
Holsted
Holsted VVS
Holsted
Hårbiksen,
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
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
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7517
4031
7517
7517
7517
7517
7020
7519
7517
7517
7519

6160
1019
8122
1004
0005
0344
0018
1222
2296
3400
8953
8999
2141
0353
4677
8284
0750

7519
7517
7517
7517
7519
7517
7517

1500
8090
2770
8131
0015
8080
8369

7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7517
7519
7519
7519
7517
7519

3977
8448
0433
8493
3311
0123

Fimanavn

By

Per Hansen
Revisionskontoret
Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank

Vejrup
Bramming
Bramming
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Sejstrup
Bramming
Bramming
Gørding

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

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

Fimanavn

By

Sørens Farve
og Tapet
Bramming
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Telefon
7517
7517
7517
7517
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

4396
3248
8222
8223
0054
0200
0054
0238
0350
0122
0085

7519 1509
7519 0381

