Vejrup Endrup
Nyt
For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Tarzanbane til de små i Vejrup !
Nye legeredskaber på Vejrups legeplads ved Sneppevej.
De alleryngste Vejrup’er og deres dagplejemødre er rigtig glade for Esbjerg
Kommune. De har nemlig – med en aktiv borgerforening som mellemmand
– fået frisk sand under balancegyngen og i sandkassen.
De har fået et charmerende vippedyr, hvor fire rollinger kan vippe og huje sammen
på samme tid. De mange små Tarzan & Jane’r kan nu også træne balancegang på
en spritny mini‐tarzanbane.
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Vejrup/Endrup
Fritidscenter
Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming
Centerleder:
Per Burkal
Telefon:

7519 0403

Mail: mail@ve-fritidscenter.dk

4027 6306

Modelflyveklub
Claus Utoft Nielsen

Udsmykning af rundkørsel ved Størsbølvej . . . .s. 10

7519 0015

Annoncer og produktion:

7519 0200
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7519 0279

Fra Vejrup Antenneforening:

Per Burkal

7519 1259

Vejrup Sportsfest 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

Krolf i Vejrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 29

Fra Vejrup Senior club:

Spejder huset:

7517 0107
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Fra Gørding-Vejrup Skyttekreds:

7519 0202
7519 0015

Gørding/Vejrup 4H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

Ballet i Vejrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 27

Fra Vester Nykirke Venstreforening:

Fra Vejrup Ungdomsklub:

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Verner Fogh

Hartvig Vind Jensen

3073 1566

Vester Nykirke Venstreforening
Ketty Christoffersen

Leif Jørgensen
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Familiedag- Endrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 20
2945 4615

Fra Vejrup Sognearkiv:

Erik Stenager

Endrup Sognearkiv
Niels Erik Junker

Anette Hunderup

7519 0168

Vejrup Vandværk
Hans Johnsen

Henrik Christensen

Villy Fogh

Vejrup Sognearkiv
Leif Jørgensen

Asger Ehmsen

Fra Vejrup Vandværk:

Vejrup Lokalråd
Hans Jørgen Madsen

Helle Burkal

Fra Vejrup Jagtforening:

Vejrup Husholdningsforening
Inge Pedersen

Fra Vejrup Idrætsforenig:

7519 1076

Vejrup Antenneforening
Erik Stenager

7517 4315

Fra Endrup Sognearkiv:
2945 4615

Festudvalg
Hans Callesen

John Nicolaisen
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Vejrup Senior Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

VM i golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 13
7519 0277

Fra Vejrup Husholdningsforening:

Badminton
Niels Rasmussen

7519 1360

Fra Menighedsrådet for V. Nykirke:

Håndbold
Brian Milwertz

Pia Gjerlevsen
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Julearrangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

Vejrup/V. Nykirke koret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s 10

Fra Menighedsrådet for Vejrup Kirke:

Fodbold
Anders Ebner

Carsten Lagedfoged

Sportsfest ugen 2012 - i glimt . . . . . . . . . . . . . .s.

Endrup Borgerforening generalforsamling . . . . .s. 10

Fra Endrup Idrætsforening:

Samlingsstedet Endrup Møllekro
Mogens Præst

2945 4615

Fra Vejrup Borgerforening:

Badminton
John Nicolaisen

Helle Burkal
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming

Fra Endrup Borgerforening:

Fodbold
Jane Schultz

Redaktionsudvalget:

Indholdsfortegnelse:

2092 3130

www.vejrup.dk
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Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

her er lige plads
til din annonce
kontakt
29454615

www.erling-egert.dk
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Vejrup Endrup Nyt
MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS
Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

Storegade 20 • dk-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

75 17 35 82
BIL 20 32 15 82
FAX 75 17 49 82
mureregon@mail.tele.dk

Kim Andersen . . . . . . . . .75 17 24 45
Bil . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 45 35 82
Gunnar Pedersen . . . . . .30 70 94 59

Bygaden 25 - Endrup
Tlf. 7519 1240
Vognmand

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

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
Åben alle ugens dage
Fra
.30--21.
30
Fra kl.
kl. 6
6.30
21.00
Telefon 75
03 -53
Lør/Søndag
kl. 19
7.00
21.30

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381
Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5
Vejrup
6740 Bramming

Telefon 75 19 03 53
www.endrupby.dk
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Vejrup Sportsfest 2012
Festudvalget vil gerne TAKKE for en super go sportsfest med mange skønne og dejlige oplevelser.
Mandag blev teltet rejst. Her var der kommet ca. 15 Vejrupborger til at klare denne store opgave.
Tusinde tak for den store opbakning og en særlig tak til alle de unge mennesker der er begyndt at
komme og hjælpe denne dag.
Spors festen startede Onsdag med Banko i hallen og vanlig tro blev der raflet om øl priserne i teltet.
.
Torsdag skulle der cykles og i år i dejlig vejr hvor ca. 130 borger havde fundet cyklen frem. Herefter
var der Gratis kondifrokost i teltet som blev godt fyldt op. Musikken blev leveret af Pooerts on a string.
Vi havde også den store slikjagt for børn som var et hit.
Fredag startede med den stor Fyraftenarrangement, hvor ca. 120 personer først startede med det store
pølsebord som Helle og Per fra Centergrillen stod for, herefter havde alle en go og hyggelig eftermiddag
med live musik. Arrangementet sluttede kl 18 men heldigvis så var Cafeteltet nu åbnet, så man kunne
foresætte her. For kl. 19 blev det store telt fyldt med masser af dejlige og glade børn til underholdning
med Sine og Frække Rikke og herefter Børnedisko.
Samtidigt startede Op i alderen fodbold og håndbold kampe med gratis frokost i cafe teltet bagefter.
Kl. 21 var Fest ca. 450 unge og glade mennesker fyldte teltet til musik og dans. Musikken stod Diskotek
Break out for. Det var en dejlig aften med skøn vejr og heldigvis go ro og orden.
Lørdag startede med den store Torvedag med Gratis kaffe og rundstykker. Kl. 12 startede Havetraktor
træk med ca. 45 deltager. Kl. 13 startede som noget nyt, det store Bordfodbold gadekampe, hvor 8 hold
dystede om sejren med masser af tilskuere og så var der også skønt sommervejr. Vi gentog også den
stor slikjagt for børn. Lørdag blev en super dejlig dag med masser af mennesker hele dagen både på
pladsen men også på marken med havetraktortræk.
Lørdag aften var der 320 feststemte mennesker til den store festaften i teltet, hvor Alley Cats stod for
dansemusikken, i mens knoklede barfolkene fra Endrup og Glejbjerg i baren‐TAK FOR HJÆLPEN. En
super dejlig aften med masser af glade mennesker.
Søndag startede med rundstykker og Gudstjeneste i det lille telt.
Kl. 13 startede et helt FANTASTIK OG STORT OPTOG gennem en festklædt by. Det blev det FLOTTE‐
STE optog i mange år og hvor man kunne se at der var gjort et KÆMPE stykke arbejde. VI VIL I FESTUDVANGLET SIGE EN KÆMPE TAK TIL ALLE DEM DER DELTOG I OPTOGET, vi var ved at være
bange for at denne tradition var ved at uddø…..men heldigvis ville borgerne det andeledes. Foran opto‐
get sørgede Sønderbord Garden for den helt rette stemning med deres Samba optog.
Vi havde også den store flagsætning med masser af dejlige præmier, igen den store slikjagt, BMX cykel‐
show med drabelige stunts. Musikken blev dagen igennem leveret af Ole Valentin og så var der gris på
gaflen. En dejlig søndag med skønt sommervejr.
Festudvalget siger TAK for den kæmpe opbakning der er fra hele byen for vores sportsfest.
TAK til alle jer der hjælper, lidt eller meget. Det er skønt at man aldrig går forgæves når man spørger
om hjælp. HUSK‐ at uden jeres hjælp er der ingen sportsfest i Vejrup. Det er dejligt, at i også møder op,
når der skal knokles og ryddes op.
En stor TAK skal også lyde til alle SPONSORER fra nær og fjern som bakker op om vores sportsfest. Sidst men ikke mindst TAK til Per og Helle Burkal for et godt samarbejde.
TAK FOR I ÅR—-VI SES TIL NÆSTE ÅR.
På festudvalgets vegne
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Hans Callesen
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af brugte biler
Jensen Biler

Vibækvej 27 - 6740 Bramming
Tlf.: 75102162 - Mobil.: 21792162

Byggefirmaet

Rud Christensen ApS
Bygaden 10, Endrup
Tlf./Fax 75 19 11 61
Mobil 40 15 74 61

Her er der
plads til din
annonce


Kennet Møller

Hovedvej A1 35
 Vejrup.

Pr. Bramming
 Mobil.2091 402

LYKKEBOKENNET@FORUM.DK
Pelse sys efter mål og ønsker
er man til Jakke / Frakke
eller Vest, det sys
både til mænd og kvinder.

Sponseret
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncertpladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På
den måde ﬁk Owen Luft både sine terminaler og bemandingen
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musikken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen
– sammen kan vi mere.

Gæs, Moskusænder,
Moularder,
Duer, Kalkuner, Vildænder,
Høns, Amerikaner fra 20 uge
Svenske Træpiller & 6-8 mm.
og Ege træbriketter

www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

www.endrupby.dk
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Endrup Borgerforening
Ordinær Generalforsamling
Endrup Borgerforening indkalder hermed
til Generalforsamling i Endrup klubhus.
Torsdag den 15. november 2012 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsen Endrup Borgerforening

Vejrup/V.Nykirke koret
starter ny sæson d. 30. oktober kl. 19.00 i konﬁrmandstuen, Vejrup
Frem mod jul øver vi julesalmer, julesange, Christmas Carols,
julekalendersange mm - hveranden torsdag - med henblik på en:

JULE SYNG-MED Gudstjeneste
i Vester Nykirke d. 16. december

Kom og vær med til nogle hyggelige stunder - ALLE kan være med
Se evt. mere på hjemmesiden: www.vester-nykirke.dk under aktiviteter

UDSMYKNING AF RUNDKØRSLEN VED STØRSBØLVEJ
Lokalrådet i Endrup har et ønske om, at rundkørslen ved Størsbølvej skal forskønnes. Lokalrådet
ønsker i denne forbindelse at høre lokalbefolkningens forslag til hvad der eventuelt kunne opstilles i
rundkørslen.

Det kunne være kunst, en flot sten ‐ eller noget som kendetegner vores område.
Vi vil meget gerne have Jeres input via Endrup’s hjemmeside
‐ www.endrupby.dk (gå ind under kommentar og skriv jeres forslag
‐ man må gerne være anonym).
Vi ser frem til at modtage rigtig mange gode forslag.
Med venlig hilsen
ENDRUP LOKALRÅD
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OPRÅB ! Vejrup Idrætsforening mangler hjælp.
Idrætsforeningen mangler hjælp til at få nogle af dine børns ønsker opfyldt,
ja det kunne være dit barns ønske !
Det er de børn der gerne vil gå til indendørs Håndbold og Fodbold i vintersæsonen som
idrætsforeningen ikke har forældrenes opbakning til
– det er tilsyneladende helt uden interesse for forældrene at bruge tiden i foreningen,
men vores forening er nu engang basseret på frivilligheden.
Trænerne, de arbejder alle sammen for, at foreningen kan fungere og
vores børn kan komme og gøre det de har allermest lyst til ?
nemlig at spille fodbold/håndbold og være sammen med kammeraterne.
Så kære forældre kan det være meningen at de skal køres til nærmeste naboby for at
bruge de samme trænings faciliteter vi har lige om hjørnet i vores egen lille BY –
bare fordi vi ikke har forældre der gider bakke op, skal det virkelig være resultatet af manglende frivillighed
til jeres egne børns aktivitetsmuligheder i jeres egen landsby
Vi er ved at løbe før for frivillig træner, fordi vi mangler opbakning fra børnenes
forældre – så kære forældre meld jer !

VIF

12
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Julebelysning i Vejrup
I forbindelse med at byens julebelysning snart igen skal sættes op, vil borgerforeningen bruge midler
på at forbedre og renovere julestjernebelysningen. Samtidig med dette vil belysningen ved balance‐
akten blive udskiftet og fornyet.
Vejrup Borgerforening – Karina Tobiasen
Vejrup.dk
Vil DU være med til at gøre Vejrup mere synlig - Så bliv borgerjournalist !!!
Hvis dette har din interesse – så send en mail til borgerforening@vejrup.dk og du vil modtage login og
vejledning til at uploade artikler og billeder.
Alle er velkomne med deres historier og billeder fra byen.
På hjemmesiden tilbydes også salg af mailadresser med endelsen@vejrup.dk. Så får man en unik
adresse, der ikke hedder f.eks. hotmail.com eller gmail.com.
Og denne koster kun 100 kr. som er et engangsbeløb.
Det er muligt at købe et banner på www.vejrup.dk så dit firma bliver mere synlig på hjemmesiden.
Tjek Vejrup borgerforening på Face book
Vejrup Borgerforening – Karina Tobiasen
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og det evige liv
Evigt liv, ja det var jo ikke så tosset. De fleste vil jo gerne have så
langt et liv som muligt.
Så vidt man da har helbred til det.
Men når vi i trosbekendelsen til
sidst bekender troen på det evige
liv, så hænger det meget sammen
med Gud. Det er ikke noget vi
selv kan skaffe til veje. Det er en
gave ligesom vort nuværende liv
er det. Vi er jo mere vant til at
anskue livet biologisk. Det er en
gradvis udvikling over millioner
af år og det sker biologisk. Det er
stadigvæk underfuldt, for hvorfor
er der ikke snarere intet liv på jorden end liv overhovedet. Det ville
have været mere naturligt, når
man tænker på, at omkring os ser
der ikke ud til at være liv. Alt
brænder op eller fryser ihjel.
Evigt liv, olam på hebraisk, er
ikke et abstrakt begreb og blot
uendelig tid, men betegner mere,
når det siges om Gud, at det er en
virkelighed, som overstiger alt.
Og liv er heller ikke bare det
almindelige liv, men betegner en
enestående fylde af livsglæde,
ikke bare det at eksistere. Det er
en væren, som i tid og kvalitet,
går vidt ud over det daglige liv.

Det er imidlertid først sent i jødedommen, at troen på opstandelse
for mennesker ses som muligt.
Under alle omstændigheder er det
en gave, ligesom livet er en gave
og beror på Gud, som skaber nyt
og uforudsigeligt.
Og med Jesus bliver det onde
overvundet og vejen til paradis
åbnet.
I den nikænokonstatinopolitanske
trosbekendelse, føjes der til : ”og
den kommende verdens liv”. Dvs.
ikke blot et stivnet liv, men hvor
livet er levende og værd at leve.
Det indebærer det fulde fælleskab
med Gud.
Ifølge Johannesevangeliet skænkes det i troen og tro, det er noget,
man får allerede her på jorden, det
er begyndt glimtvis her på jorden,
når et menneske bliver klar over
Guds kærlighed, som overgår al
forstand.
”De ord, som jeg har talt til jer, er
ånd og liv”, siger Jesus. Når vi
følger dem, får vi del i livet.
Men når vi afviser dem går det
galt og Guds vrede bliver over os.
Når vi tror, er vi allerede gået over
fra døden til livet. Så er det evige
liv allerede begyndt her på jorden.

www.endrupby.dk

Og når det evige liv er kendetegnet af kærlighed, indebærer det, at
det personlige forhold mellem et
Jeg og et Du ikke ophæves, men

Kirkelige handlinger
1/6 2012 – 1/10 2012

Dåb:
Vejrup Kirke:
Victor Spangsberg Pedersen
(Pernille Juhl Jensen og
David Spangsberg Pedersen)
Christopher Mason Simacon
Hedegaard Pedersen
(Sandra Dorothea Simacon
Pedersen og
Mathias Hedegaard Lindenskov)
Vester Nykirke:
Frederik Nissen Nikolajsen
(Linda Nissen Nikolajsen og
John Tranberg Nikolajsen)

Kirkelig velsignelse:
Vejrup Kirke:
Lisbeth Kjær Grøndal og
Heinrich Grøndal

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Sonja Ann Hansen
Alice Seeberg Nielsen
Helga Andersen
Rud Nielsen
Vester Nykirke Kirkegård:
Søren Nørgaard Olesen
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bevares. De forløste går ikke op i
Gud som vanddråber i havet, men
må leve over for Gud i taknemlighed og glæde. Jesus giver fårene
evigt liv. (Johs 10,28). Og fårene
er et billede på Jesu disciple.
Jesus er ikke bare en, der forudser
og formidler det evige liv, han er
selv det evige liv. Jævnfør Johs
14,6: ”Jeg er vejen sandheden og
livet”.
Asger Ehmsen
BUSK-dag søndag den 31. okt.
Som sædvanlig er den sidste søndag i oktober Buskdag. Guds-tjeneste 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. Og de, de
har 5 års dåbsdag er særligt inviteret med familie.
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.
Babysalmesang
Efter efterårsferien er der mulighed for babysalmesang under
ledelse af Marie Egedal Christensen. Vi begynder torsdag den
25. oktober i Vejrup kirke kl.
10.00
Indledende konfirmandforberedelse i Vejrup
Vi begynder efter efterårsferien
tirsdag den 23. oktober og indtil
tirsdag 27. november og så igen
efter nytår til tirsdag den 26.
februar. Det foregår i præstegården fra 14.00 til 15.30 og børnene
bliver afhentet ved skolen og
fulgt over Storegade til kirken.
Der er også et lille traktement. Vi
slutter i præstegården.
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Sogneaften, i præstegården,
med sognepræst Charlotte
Locht, Grimstrup:
Tirsdag 30. oktober kl. 19.00
”Søren Aabye Kierkegaard – kort
fortalt”
2013 er jubilæumsår for Søren
Aabye Kierkegaard, teolog og
filosof. Det er 200 år siden han
blev født, men hvem i alverden
var han lige, den mand, som blev
verdenskendt for sine tanker om
liv og død, kærlighed og tro, og
hvad det ganske enkelt vil sige at
være et menneske? Charlotte
giver en introduktion til Søren
Kierkegaard – grundrids af hans
liv og tænkning.

naturligvis og synge Carl Nielsen
melodier.
Familiegudstjeneste
søndag i advent den 2. december kl. 11.00 i Vejrup
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften og det giver en
særlig
stemning.
Adventskransens første lys bliver
tændt og vi forbereder os til den
tid, som skal komme, hvor vi fejrer, at Gud blev menneske.
Bagefter er der æbleskiver i præstegården, hvor vi også skal
synge en salme eller to.
Julekoncert:
Julekoncert i Vejrup kirke bliver
med Egnskoret fra Gredstedbro
under ledelse af Ilona Lobmayer,
Gørding, mandag den 10.december kl. 19.00.
Der er mulighed for en kop kaffe
i kirken efter koncerten.

Kolofon
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051, e-mail: eae@km.dk

Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den
1. søndag i november og i år er
det den 4. 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. Gudstjenesterne er
henholdsvis kl. 10.30 i Vester
Nykirke og kl. 14.00 i Vejrup.
Fyraftenssang
Onsdag den 7. november kl.
17.00-17.30 er der igen fyraftenssang i Vester Nykirke.
Denne gang vil Kirkesanger Hans
Schwenker sige noget om komponisten Carl Nielsen og vi skal

www.vejrup.dk
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Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Vejrup Endrup Nyt
hvorefter der sendes program ud
til alle.

om der findes teglsten med
udluftningsmulighed indbygget.

Kirkegården: Gitte har modtaget
en mail fra et par på Fyn, som er
utilfreds med vedligeholdelsen af

Økonomi: Kvartalsrapport uddeltes og der blev svaret på et par
spørgsmål, eller ser det fint ud.

Menighedsrådsmøde i Vejrup
torsdag den 23. 8. 2012 kl. 9.30

Jernkorset. Vi ser på, om vi kan
gøre noget ved det. Og Gitte svarer.

Valg til nyt menighedsråd:
Laurids og Ejvind forbereder
mødet den 13. september.

Fra udvalgene: Aktivitetsudvalget
holder møde den 10. september

Præstegården: Det undersøges,

Sognegrænsen
ved
Vester
Nykirke. Kort- og matrikelstyrelsen har sendt forespørgsel om
vores holdning til en flytning af
grænsen til Endrup.

Syng-med-Gudstjeneste
Et nyt koncept. Gudstjeneste uden
prædiken men med nye og gamle
julemelodier ved Vejrup-Vester
Nykirkekoret søndag den 16. dec.
kl. 16.00

Gudstjenester
Vejrup
Vester Nykirke
21.okt. (20.s.e.trin.)
10.30PT
09.00PT
28.okt. (21.søn.e.trin.)
10.30
09.00
(BUSK-søndag. Sommertid slutter.)
04.nov.(Alle Helgens dag)
14.00
10.30
11.nov. (24.søn.e.trin.)
ingen
11.00
18.nov. (24.søn.e.trin.)
10.30
16.00
(og koncert i Nykirke.)
25.nov. (Sidste Søndag i kirkeåret)
09.30
ingen
02.dec. (1.søn.i advent)
11.00
09.30
(familiegudstjeneste i Vejrup)
09.dec. (2.søn i advent)
11.00PT
ingen
16.dec. (3.søn. i advent)
11.00
16.00
(jule syng-med gudstjeneste i Vester Nykirke)
23.dec. (4.søn.i advent)
ingen
ingen
24.dec (Juleaften)
16.00
14.30
25.dec. (Juledag)
11.00
09.30
26.dec. (2.juledag)
11.00AE
ingen
30.dec. (Julesøndag)
09.30
11.00
01.jan (Nytårsdag)
14.00
16.00
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20 kr

Det kunne vi tiltræde.
Orienteringssager: Det gamle
menighedsråd fungerer til 1.søndag i advent.
Næste møde: torsdag den 15.
november kl. 19.00.
Inge Juhl
Sogneudflugt
Årets sogneudflugt gik i år til
Bindeballe købmandsgård Juelsminde, Glud museum og As kirke.
Heldigvis havde vi godt vejr. Der
er kommet meget regn siden. Det
var sjovt at se den gamle
Bindeballe butik, hvor man kunne
stadigvæk købe nogle varer, f.eks.
lakrids og honning.

Kalender:
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Mandag

d. 23. okt.
d. 28. okt.:
d. 30. okt.
d.7. nov.
d. 18. nov.:
d. 23. nov.:
d. 2. dec.
d. 10. dec.:
d. 16. dec.:
d. 17. jan.:
d. 21. feb.:
d. 18. mar.

Møde i Vester Nykirke om kirken kl. 19.30
Busk-gudstjenester kl. 9.00 i Nykirke og 10.30 i Vejrup
Sogneaften ved Charlotte Locht i Vejrup præstegård: Søren Kierkegaard kl. 19.30
Fyraftenssang ved Hans Schwenker i Vester Nykirke, kl. 17.00
Koncert med Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund, V.Nykirke kl. 16.00
Minikonfirmander i Vejrup begynder efter skoletid
Advents- og familiegudstjeneste i Vejrup kl. 11.00
Julekoncert. Gredstedbro Egnskor i Vejrup kirke kl. 19.00
Syng-med-gudstjenste i Vester Nykirke kl. 16.00
Mogens Jensen: Kedeligt har det ikke været, Vejrup præstegård.
Sang-og salmesangsaften, Endrup Møllekro
Koncert med Willy Egmose og Jeppe Smith Olsen i Vester Nykirke

www.endrupby.dk
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På trods af kroens konkurs i
Snaptun fik vi godt at spise. Det
blev ”På havnen” i Juelsminde.
Glud museum tog sig ud fra den
bedste side. Det blev startet af en
original, der syntes at det var en
skam de gamle huse gik til. Han
havde været naver i Tyskland i
sine unge dage og havde der set,
hvordan man hægede og puslede
om de gamle huse, så han skabte
sit eget hus i den stil og kaldte det
Hildesheim.
Han var dog ikke den nemmeste
at samarbejde med og undertiden
måtte hans og museets veje skilles.
Men inden den tid fik han nys om

gamle gårde,
der
skulle
rives ned og
reddede dem
fra at blive
udslettet ved
at flytte dem
til museet og
der opføre
dem på ny.
Udflugtsdagen var den
sidste i denne
sæson, hvor
folk var i de
arbejdende værksteder. Vi fik at
se, hvordan man drejede træ,
strikkede og syede og hvordan

man pibede kraver med små træpinde. Det er tidskrævende

De gamle huse i Glud museum får malet vinduer.

Koncert i Vester Nykirke
- En ko med sol på ryggen - og andre nye salmer Der skrives i disse år hundredevis af nye salmer, måske flere end nogensinde før.
Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund fører tilhørerne på et strejftog gennem de senere års
verden af nye af salmer.
Koncerten præsenterer dels helt ny musik, komponeret af Gregers Kirkelund til salmetekster af Sten Kaalø og andre af nutidens salmedigtere. Og dels indbydes til fællessang med
nogle af alle de nye salmer, der kom med i den seneste udgave af salmebogen. Det hele krydres med satser fra J. S. Bachs orkestersuiter, i vokal udgave a la ”Swingle Singers”.
Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund er kirkesanger og organist ved Lindknud- og
Hovborg Kirker. Ved koncerten medvirker desuden en af kirkernes dygtige
korsangere,
Christina Aamand Holm.

Koncerten finder sted: - Søndag d. 18. november kl. 16.00 18

www.vejrup.dk
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VEJ RUP ANTENNEFORENING INFORMERER
Vigtig information fra Vejrup Antenneforening
Vejrup Antenneforening er stadig langt fremme med kvalitetsprogrammer og der kommer flere og flere
nye HD programmer samt andre gode nyheder.
Den største nyhed det sidste år er at man kan tage TV pakkerne med på sin PC udenfor huset og se dem hvorhenne man
vil i hele Danmark. Dog er det kun på en PC man kan se de samme programmer som man har i sin TV pakke hjemme
i husstanden eller i lejligheden.
Der vil stadig være mange analoge TVprogrammer i pakkerne, i grundpakken er der 9 Analoge programmer, i mellempakken 15 stk. Og i Fuldpakken er der 31 Analoge programmer.
Også en nyhed er som mange har savnet, TV2 nabo Region kanalen TV Midt og Vest. Den kommer igen.
Den største nyhed for nye programmer er nok at allerede nu kan man modtage i fuldpakken digital på kanal 44, den
nye Sportskanal: KANAL 8
Der er kommet meget sport på denne kanal, og det skal man ikke røre alt for meget ved da mange er vilde med sportsprogrammer.
Igen i år kommer der lidt programændringer som kommer til at foregå fra den 12. november.
Se også mere info på www.YouSee.dk/tv2013
For at se HD programmer skal TV eller modtagerboks understøtte MPEG4
Alle i Vejrup Antenneforening kan stadig beholde det gamle Analog TV. Men vil man have de digitale programmer med
skal man have et TV med DVB-C modtager eller den digitale boks fra You See med masser af muligheder, såsom filmleje, optagerfunktion, start forfra, pause og meget mere.
Når der kommer nye TV programmer i pakkerne vil der også ske lidt ændringer i pakkepriserne.
Det vil fra 1 januar 2013 også medføre nogle prisreguleringer i vore 3 TV pakker.
Pakkepriser for 2013 er således: Grundpakkepris, uændret: 1300kr. Mellempakkepris: 3400 kr. Fuldpakkepris: 4500
kr. Mellem- og Fuldpakke har hver en stigning på 300 kr.

Det er meget vigtig at vi modtager skriftlig ønske om pakkeskift fra medlemmer
inden 15. november 2012. hvis der ønskes pakkeskift fra 1. januar 2012.
Husk der er et pakkeskiftgebyr på 400 kr.
Husk for at åbne det digitale tv signal skal man enten have digitalboksen fra YouSee eller man skal have et tv som har
en DVB-C modtager indbygget, man kan også købe en digitalmodtager ved en
Tv forhandler. Man behøver ikke at købe programkort for at se det digitale signal.
Dette programkort åbner for Cinema som er bestilling af biograf film på tv samt andre fordele. Bruger man DVB-C
modtager skal der ved indkodning bruges en NetværksID som er: 100
Ved MPEG 2 er det 110
Mange har tilmeldt sig PBS, men der mangler en del endnu.
Vi vil derfor meget kraftig opfordre jer til at foretage denne PBS-tilmelding via jeres pengeinstitut. Det er langt den letteste og billigste betalingsmetode, for både medlemmer og Vejrup Antenneforening.
Vedr. bredbånd og telefoni på vores anlæg, henvender en del medlemmer sig også for at få oplysninger omkring disse
produkter. Det fungerer helt perfekt og er til nogen af markedets laveste priser. Se flere oplysninger på:
www.YouSee.dk
Ring endelig for oplysninger til disse muligheder i vores anlæg.
Vi kan også hjælpe medlemmer med råd og vejledning omkring jeres eget anlæg i huset, så der kan modtages de bedste billeder på tv-apparatet.
Er der ellers spørgsmål ring venligst, eller gå på Vejrups hjemmeside under foreninger og se mere på Vejrup
Antenneforenings egen hjemmeside.
Mvh. Vejrup Antenneforening. Bestyrelsen
Erik Stenager Fmd. Tlf. 75190168 Mobil: 2928 8212

HUSK!!. Ændring af tv-pakke til 1. januar 2013 skal ske skriftlig til
Erik Stenager
www.endrup-byen.dk
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Info dag i VIF – var det en fiasko ?
Ja, for ved at der kun kom 4 voksne og deres børn, samt de trænere der var kaldt ind for at, informere forældrene
og deres børn om Idræts tilbuddene Vejrup IF kan tilbyde denne vinter sæson.
Eller også er det tegn på at der ingen info dag behøvede for alle forældre og deres børn – ved med sikkerhed hvad
de skal bruge alt deres fritids her i vinter.
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Her er der plads til din annonce

VEJRUP AUTOFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

www.vejrupauto.dk

Her er der plads
til din annonce

Vejrup Storegade 71 - 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reperation af biler

www.endrupby.dk
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IndvielseafafVejrup
Vejrup
Endrup
Fritidscenters
Indvielse
Endrup
Fritidscenters
nye tilbygning er vel overstået, her er et par billeder
fra dagen, hvor resultatet skulle ses efter i sømmene.
Fremover skal Vejrup Ungdomsklub holde til i
de nye rum og det var der ikke til at tage fejl at ang.
indretningen. Her er der alt hvad et ungt menneske kunne ønske sig, fatboy at
slænge sig i, computer spil, billard, poolstang, og bar såmænd, hvor der kan
hygge snakkes med de 3 medarbejder der er tilknyttet klubben

Klubaften er fra kl. 18.30-21.30
og fremover hver tirsdag, torsdag og søndag

24
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Traditionen tro afholder Borgerforeningen børnebanko
Torsdag den 8. november 2011 kl. 18.30
Afholdes i kælderen på Vejrup Skole
Tag alle dine venner med! Der er mange gode gevinster.
Der sælges: Sodavand, slik, chips, kaffe, the og kage.

Vejrup Borgerforening

www.endrupby.dk
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Vejrup Maskinstation
Udfører løsning om de nye krav
om separering af regnvand
fra spildevand
udførsel i samarbejde med
Kloakmester Kristian Thellesen
Indhent gerne tilbud

Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

7519 0170 Mail: vm@os.dk

oms

,-

her er lige plads til din
annonce
kontakt
29454615

5 o
oste
ste fra
fra Danmarks
Danmarks ældste
ældste Andelsmejeri
Andelsmejeri
Butikken
8.30-17.00
Bu
tikken har
har Åben
Åben fredag
fredag kl.
kl. 8.
30-17.00 – Lørdag
Lørdag kl.
kl. 9.00-12.00
9.00-12.
12.00

Endrup Slankeost
20+
Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0 % fedt

Skærk Jyde
45+
Ekstra lagret i
30 uger
26,0 % fedt

Gammel Endup
45+
Ekstra lagret i
52 uger
26,0 % fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 15 mælkeproducenter, der er
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
“Jord Til Bord” på: www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 14 11
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Ballet i Vejrup
Så er Balletten gået i gang, dejligt med masser af interesserede når der bliver tilbudt nye tiltag i VIF,
det er nu kun piger der har funden vej til den moderne ballet med en blanding af jazzballet og klassik
ballet hvor man lære at kontrollere sin krop, balance og smidighed.
Vores træer Alina Lindberg er fuld af optimisme når hun ser pigerne danse, de elsker at viser deres
Piruetter, med en tvist af, let på tå.

Holdet træner om fredagen fra kl. 14.00 – til 15.00 i Multisalen.
Årgang er fra 3 år til 7/8 år
Kontakt person.
Helle Burkal 29 45 46 15 ved nærmere info.


Hvad skal vi bruge vores kirke til..?

Mød op og kom med dine ideer til, hvordan vi
udnytter vor smukke kirke
For at undgå at Vester Nykirke nedlægges, kræves det, at der kommer ﬂere i
kirken - ikke kun til gudstjenester, men også til andre arrangementer.
Derfor afholder vi et møde, hvor vi kan diskutere, hvad vi kan bruge vores
kirke til: Koncerter, møder, ﬁlm, foredrag, spil, leg, underholdning osv

Tirsdag d. 23. oktober 2012 kl. 19.30
i Vester Nykirke
Efter en mødet er der kaffe og kage. Alle er velkomne - vi har også brug for DINE ideer!

www.endrupby.dk
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KØB BYGGEGRUND NU
MED RABAT.
Esbjerg Kommune har sat priserne på byggegrunde i
kommunen ned.
Det betyder at byggegrundene, på Stationsvej i
Vejrup, er sat ned med 25 % hvilket svarer til, at
momsen er taget væk.
Forhåbentligt vil det medvirke til, at flere byggegrunde
bliver solgt, i den attraktive udstykning på Stationsvej.
Se de opdaterede priser på Vejrup.dk – Lokalrådet.

Nygårdsvej 29
www.casperskoreskole.dk

Vejrup
Caravan
Transport

4LPW.BETFO#FEFNBOETGPSSFUOJOH
#PSHFSHBEF
#SBNNJOH
5MG
/¼SSFHBEF
(¼SEJOH
5MG

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup
75 19 02 00 - 40 27 10 20
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Krolf i Vejrup
Så er Krolf sæsonen slut for i år, Krolf spillerne har pakket køllerne sammen og gået inden for i varmen, og
ved denne lejlighed holder de en afslutnings aften.
Her skal point/resultaterne fra sæsonens Krolf dyst offentlig gøres, der tælles point sammen for hver gang
der spilles og når så sæsonen er slut finder man de personer som har klaret sig bedst i løbet af sommeren.
Damernes første plads, blev indtaget af Inger Mortensen og på anden pladsen Bodil Vejrup.
Mændene måtte dele en første plads her blev det Ejvind Christensen og Hans J. Høj og Holger Jensen på
en 2 plads.
Så det næste halve år, står den på gymnastik ved Søren Callesen en 3 kvarter, med en god opvarmning og
masser af gode armbevægelser, efter det følger der en omgang hockey, volleyball, brætspil eller spinning.

Idræt om dagen det er hver tirsdag fra kl. 9.30 til 11.30.
Men til april hvor sæsonen går i gang igen, findes køllerne frem igen og konkurrencen går i gang.

VIF Badminton
I badminton afdelingen er der kommet gang i den i miniton Søstrene Camilla og Janni U. Nielsen
Leger/træner med børn i alderen 4 til 7 år hver tirsdag kl. 16,10 til 17,00
Der trænes for øvrige aldersklasser.
Mandag kl. 16,30 til 17,25
Tirsdag 17,00 til 18,15
og torsdag 15,30 til 16,25
Trænerne er i år Janni og
Camilla U. Nielsen
Jonas T. Petersen og Preben Lind
DGI ændrer i år turneringsformen vi ser hvad det indebærer.
Preben Lind

Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs Præmiespil 2012
Udtrækningsnumrene for
August:
115-150-59-24-188-221-207-71-46-164-66-232-13

September
221-263-253-33-21-13-146-83-225-208-105-5-184
Oktober
8-20-216-120-76-147-46-152-163-73-80-27-23

www.endrupby.dk
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Hvad kan vi gøre
for dine investeringer?
Få tjekket din investeringsproﬁl i Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank,
så du kan tilpasse dine investeringer
til de skiftende ﬁnansmarkeder? For at
hjælpe dig med at ﬁnde den rigtige
investeringsproﬁl? Så du kan få det
bedst mulige afkast?
Karin Vestergaard
kunderådgiver
tlf. 74 37 18 65
karinv@sydbank.dk

Og vi har også ét til dig: Hvad kan vi gøre for dig.
Ring til Karin på 74 37 18 65 og book et møde,
hvor du kan få afdækket din investeringsproﬁl.
Nørregade 90A · 6690 Gørding
tlf. 74 37 18 60 · sydbank.dk/esbjerg

10947.0512

I Sydbank Gørding får du en kunderådgiver, som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om dine investeringer.
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www.nico-reklame.dk
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Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
OKTOBER
Fredag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Søndag
Søndag
Tirsdag

D. 12.10
D. 12.10
D. 23.10
D. 26.10
D. 28.10
D. 28.11
D. 30.11

Fjolle fredag kl. 19.00 – 21.00 i Fritidscenteret
Ballet kl. 14.00/15.00 i Fritidscenterets Multisal hver fredag.
Møde i Vester Nykirke kl. 19.30
OKTOBERFEST - Vejrup/Endrup Fritidscenter
Senior Håndbold Vejrup IF / Kongeå HK 2 i Fritidscenteret kl.15.00
Busk-gudstjenester kl. 9.00 i Nykirke og 10.30 i Vejrup
Sogneaften ved Charlotte Locht: Søren Kierkegaard kl. 19.30

NOVEMBER
Fredag
Søndag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Lørdag
Søndag

D. 02.11
D. 04.11
D. 05.11
D. 07.11
D. 08.11
D. 15.11
D. 16.11
D. 18.11
D. 18.11
D. 23.11
D. 24.11
D. 28.11

Fjolle fredag kl. 19.00 – 21.00 i Fritidscenteret
Senior Håndbold Vejrup IF / FSH88, Holsted i Fritidscenteret kl.15.00
Vejrup Husholdningsforening afholder Skydning ved skytterne kl. 19.00
Fyraftenssang ved Hans Schwenker kl. 17.00
Vejrup Borgerforeningen afholder Børne Banko på Vejrup Skolen kl. 18.30
Endrup Borgerforeningen afholder ordinær Generalforsamling kl. 19.30
Fjolle fredag kl. 19.00 – 21.00 i Fritidscenteret
Senior Håndbold Vejrup IF / IF 92, Esbjerg 2 i Fritidscenteret kl.15.00
Koncert med Majbritt Skovbjerg og Gregers Kirkelund, V.Nykirke kl. 16.00
Minikonfirmander i Vejrup begynder efter skoletid
Vejrup Sognearkiv holder Åben Hus kl. 10.00/16.00 i Fritidscenterets Kælder.
Advents- og familiegudstjeneste i Vejrup kl. 11.00

DECEMBER
Søndag
Mandag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Mandag

D. 02.12
D. 10.12
D. 16.12
D. 17.1
D. 21.2
D. 18.3

Juletræs arrangement i Fritidscenteret fra kl. 12.00/16.00 VIF afholder.
Julekoncert. Gredstedbro Egnskor i Vejrup kirke kl. 19.00
Syng-med-gudstjenste i Vester Nykirke kl. 16.00
Mogens Jensen: Kedeligt har det ikke været, Vejrup præstegård.
Sang-og salmesangsaften, Endrup Møllekro
Koncert med Willy Egmose og Jeppe Smith Olsen

BANKO & PRÆMIEWHIST
Hver ONSDAG
i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00
www.endrupby.dk
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Telefon
8799 3612
7519 1411
7510 1601
4038 0253
4031 1222
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
7510 3582
2815 0517
7517 8090
7517 2770
2521 8042
7517 8080
7519 0777
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7517 4315
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 6160
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
7510 1881
7519 0015
7517 4477
7437 1860
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7219 0353
7519 0350
4031 5119
7519 0122
7519 0170
7519 0085
7519 0381



Firmanavn
By
Andelskassen
Agerbæk
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Kloakmester Bjarne S. Vejrup
Bramming Køreskole Bramming
Brix Hairut v. Maria Gørding
Butik Knoppen
Gørding
Caspers Køreskole Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danrevi
Bramming
Dansk VinduesserviceVejrup
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gårdbutik Kileager
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Hot`n Tot Frisør
Vejrup
Hårbiksen
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
Karlskov Byggemontage Vejrup
Kent Jensen
Vejrup
Kennet møller
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Pecani
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup
Pigerne tøj & sko
Agerbæk
Rud Christensen
Endrup
Skov Madsen
Gørding
Specialoptik
Bramming
Sportmaster
Bramming
Skjern Bank
Bramming
Spar v. Hans Johansen Vejrup
Stof Centrum
Bramming
Sydbank
Gørding
Søndergaard biler
Vejrup
Sørens Farve/Tapet Bramming
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup Døgnkiosk
Vejrup El - Service
Vejrup Entreprenørfor.
Vejrup Maskincenter
Vejrup Maskinstation
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen
Vejrup
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