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BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE

Så blev det Serie 2 til Vejrup Fodbold
Godt gået drenge!!
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Så blev det Serie 2!
Vejrup skal i næste sæson spille serie 2. Det blev afgjort
efter en utrolig spændende kamp i Billund, hvor Vejrup
skulle bruge mindst 1 point for at rykke op. Det lykkes Vejrup i allersidste minut at få scoret det afgørende mål, så
kampen endte 2-2 og champagnepropperne kunne springer igen. Det er kun 2 år siden Vejrup fejrede oprykningen
til serie 3, men nu tager holdet altså endnu et hop op i
rækkerne. Det var utrolig dejligt at se de mange tilskuere,
som havde taget turen til Billund for at bakke holdet op.
Det giver altid lidt ekstra, når der er mange mennesker på
stadion.
Sæsonen startede tilbage i februar måned, hvor træner
Flemming Dreyer havde kaldt til samling. Vi var desværre
hårdt ramt af frost i banerne, så det blev til mange løbeture rundt i Vejrup by. Det holdt dog ikke folk væk fra
træningen, så der var tit over 20 mand til træning. Generelt var træningsindsatsen god i foråret med rigtig mange
fremmødte. Det gav også resultater i kampene, hvor serie
3 gik fra banen som vinder hele 9 gange, så holdet havde
sat sig solidt på førstepladsen i rækken. Serie 6 spillede
også rigtig mange gode kampe i foråret og var tæt på at
komme med i oprykningsspillet til serie 5. Det glippede
dog desværre til sidst, men ingen tvivl om at det havde
været et godt forår for Vejrup. Forårssæsonen blev traditionen tro sluttet af med et brag af en midtvejsfest med
over 35 deltagere.
Efter sommerpausen skulle serie 3 så ud og forsvare
førstepladsen i rækken, så man kunne rykke op serie 2.
Det hele startede godt med et fyldt stadion til Vejrup
Sportsfest og en vigtig sejr i den første kamp. Herefter løb
holdet dog ind i et par dumme pointtab, så de andre konkurrenter kunne komme tæt på. Grunden til de mange
pointtab i efteråret skyldes måske den manglende
træningsindsats, da man må erkende, der ikke altid har
været det nødvendige fremmøde til træningen. Der har
dog også været mange skader i efteråret, hvilket har medført en del rokeringer. Der viste sig heldigvis til sidst, at
man fik det antal point, der skulle til, så man i dag er til-

bage i serie 2 efter mere end 30 års fravær. Serie 6 sluttede efterårssæsonen af med en sikker 5 plads kun 3 point
fra 3 pladsen.
Der skal lyde en stor tak til Flemming Dreyer og folk
omkring holdene for den store indsats gennem hele
sæsonen. I næste sæson er det igen Flemming Dreyer,
der står i spidsen for seniorfodbolden. Der prøves dog
noget nyt med en fast træner til serie 6 på træningsaftenerne, så det er vigtigt, der møder mange op til træningen.

Tak for en god sæson.
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Generalforsamling 9/11 2006 Vejrup Borgerforening
I Vejrup Borgerforening har vi i det forløbne år gennemført
en del kulturelle arrangementer – nogle af disse har forløbet bedre end andre.
1. Vi har holdt børnebanko på Vejrup Skole.
Der var som altid god tilslutning til denne aften.
Der blev solgt kaffe, kage og slik mv. Bankoopråber
var – som altid – Erik Stenager, hvilket vi er ham
taknemmelig for.
2. Sankt Hans festen ved banen blev godt besøgt på en
dejlig sommeraften. Else Truelsen holdt en god
båltale, hvilket hun skal have en stor tak for.
Foreningen solgte pølser, øl og vand, mens børnene
kunne bage snobrød. En stor tak til de medlemmer af
bestyrelsen som arrangerede denne aften.
3. En af de nyere tiltag fra Borgerforeningen er en
børne-aktivitetsdag i børnenes vinterferie. Desværre
var der ikke tilslutning til denne aktivitetsdag i 2006,
så vi måtte aflyse. Det kan oplyses, at den har været
afholdt i efterårsferien 2005 med succes. Vi har
endnu ikke besluttet om vi vil forsøge at arrangere en
aktivitetsdag på et senere tidspunkt.

Det etablerede lokalråd for Vejrup er godt i gang med de
opgaver, som er placeret hos dem.
Etableringen af lokalrådet har betydet færre opgaver for
Borgerforeningen. Borgerforeningens opgaver er således
fremover kun at planlægge og gennemføre kulturelle
arrangementer samt Julebelysningen i Vejrup. Borgerforeningen og Lokalrådet har dog i samarbejde fastlagt hvilken form for fartdæmpende tiltag vi ønsker placeret gennem Storegade. Det er besluttet at der plantes træer med
omkringliggende brosten på de områder hvor der idag er
placeret midlertidige søjler. Kommunen har oplyst, at
arbejdet gennemføres snarest muligt – eventuelt først på
året 2007.
Borgerforeningen markedsfører i lighed med tidligere år
Vejrup på internettet. På www.vejrup.dk er der oplysninger om blandt andet foreningslivet, skole, institutioner,
ungdomsforhold, erhvervsmuligheder, indkøbsmuligheder
med links til egne hjemmesider, hvis dette ønskes. Det er
også mulighed for at få et banner på hjemmesiden mod et
beskedent beløb. Aktivitetskalenderen på www.vejrup.dk
bliver flittigt brugt af diverse foreninger. Hjemmesiden er
fysisk etableret af Peder Hjort og bliver løbende ajourført
af Peder. Desværre har Peder Hjort valgt ikke at genopstille i år – men Peder har lovet at fortsætte arbejdet med
Vejrups hjemmeside. Det er vi naturligvis meget glade for.
Bramming kommune gav i sommer tilsagn om et tilskud
på kr. 10.000 øremærket til legepladsen på Drosselvej. Vi

kontaktede dagplejerne, som ønskede at få et legetog
opstillet.
Pia fik hurtigt fundet et godt legetog som blev købt hos et
firma i Bramming. Toget blev leveret i oktober måned –
men som de fleste sikkert har læst i Vestkysten, blev toget
væltet af ukendte personer. Toget blev istedet gravet ned
i jorden og børnene kan nu nyde deres nye legeredskab.
Toget kan ikke længere væltes, så vi håber, at børnene nu
kan have deres legetøj i fred.
I julen 2005 fik vi ødelagt julebelysningen opsat ved skoleområdet, hvilket er meget ærgeligt, da det er dyrt at
genkøbe de ødelagte materialer.
Kontingentindbetalingerne omhandler 165 husstande i år,
hvilket er ca. kr. 15.000. Der er udsendt 500 girokort. Det
er meget ærgeligt, at kun 165 husstande ønsker at slutte
op omkring Borgerforeningen, da vores julebelysning er
en stor post på foreningens budget. Stjernene, som hænger i gadelysene, kan kun bruges i 2006, hvorefter de skal
udskiftes eller erstattes af noget nyt/andet. Vi bruger ca.
kr. 15.000-18.000 årligt til vedligeholdelse af julebelysning. Da vi kun får ca.kr. 15.000 ind i kontingent årligt får
vi på sigt et økonomisk problem. Forenignens arrangementer giver sammenlagt ikke overskud og Borgerforeningen skal naturligvis have mulighed for at yde
tilskud/gaver som eksempelvis ved indvidelse af Vejrups
nye børnehave.
Vi kan derfor kun opfordre borgene i Vejrup til at støtte op
om foreninigen og betale kontingentopkrævningen på kr.
100 pr. husstand. På sigt kan det betyde, at Borgerforeningen ser sig nødsaget til at droppe julebelysningen –
såfremt der ikke sker en stigning i antallet af kontingentbetalende husstande.
Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til bestyrelsen,
da alle i årets løb har ydet en stor indsats ved de forskellige arrangementer og møder. Med ønske om at vi i bestyrelsen også fremover kan finde nogle personer som er villigt til at yde en indsats.

Jan Jensen
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Egekratskolen i Grimstrup
– Læring
”Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta – vi vil så gerne ha`, at du bliver lidt længere.”
Denne reklametekst har de fleste vel nok hørt på et eller
andet tidspunkt.
Reklamer er som regel positive, og det er den følgende
tekst også – nu er du, som læser advaret – for vi har en
vare at sælge på Egekratskolen, som du måske endnu
ikke kender så godt.
Vi sælger læring – ikke i metermål – men langtidsholdbar
kvalitetslæring, som er tilpasset tiden og dit barns behov.
Vores rammer for denne virksomhed er nærmest perfekte
for dine børn.
Naturen og forholdene omkring vores skole er enestående – egeskoven, boldbanerne, bålpladserne, legepladserne osv.
Forholdene er indbydende både til børnenes fantasifulde
og kreative lege, men også for læringen. Undervisningen
foregår ofte i det fri, og vi bruger selvfølgelig naturen med
omtanke.
Samarbejdet mellem dagplejere, børnehave, SFO og skolen er helt i top. I indskolingen har vi vores helt egen
model for Helhedsskolen, hvor det mere er reglen end
undtagelsen, at det både er pæd. og lærerne, som står for
læringen.

Lad os blot nævne nogle af goderne: - at dagplejebørnene og dagplejerne både kender og bruger børnehaven og
skolen, at pæd. i børnehaven følger med børnene op fra
børnehaven til skoledelen, at institutionerne aftaler fælles
initiativer og arrangementer osv.
Vi har et samarbejde, der skaber sammenhæng og giver
tryghed for børnene.
Herudover kan vi på skolen tilbyde forholdsvis små klasser, hvor dit barn bliver set, hørt og taget alvorligt af dybt
engagerede og fagligt dygtige pæd. og lærere. Et personale, som hele tiden stræber efter at forædle vores produkt læring. Et personale, som forventer et konstruktivt
og åbent forældresamarbejde omkring jeres børns udvikling.
Hvis dette indlæg af den ene eller anden grund har pirret
din nysgerrighed omkring vores produkt læring, så
husk…

”Det tager kun 1 minut at ringe til Egekratsskolen - tlf.
75191243 - for at aftale et besøg, vi vil så gerne ha`, at
endnu flere børn får gavn og glæde af vores gode
læring.”
Venlig hilsen
Børge H. Pedersen, Skoleleder
Egekratskolen

Juletræsfest
Vi inviterer til børnenes traditionelle juletræsfest
3. juledag den 27. december kl. 17.30
på Samlingsstedet Endrup Møllekro.
Medbring egen madkurv eller bestil Håndmadder
eller andet ved Susanne
senest den 20. december på tlf.: 7519 1500.
Der vil være salg af øl, vand og vin.
Vi garanterer besøg fra det høje Nord!

Arrangør
Endrup Borgerforening
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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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Nyt fra Lokalrådet
Cykelskur.
Som I nok har set er der nu kommet et cykelskur op, på
parkeringspladsen, bag ved den tidligere kro. Der er borgere der har udtrykt utilfredshed med at skuret er placeret
netop der. Det er teknisk forvaltning i Bramming kommune der har taget beslutning om, hvor cykelskuret skal placeres.
Nu viser det sig at cykelskuret har for ringe kapacitet, der
kan nemlig kun stå 10 cykler i skuret.
Derfor har vi søgt Teknisk udvalg om at få sat et cykelskur
mere op. Vores forslag er et skur som er magen til det der
står der i forvejen og som placeres øst for det nuværende
skur . De to skure skal, i givet fald, have åbning imod hinanden.
Bog-bus.
Der har været forespørgsel fra en borger om bogbus til
Vejrup. Dette ønske er givet videre til biblioteketet i Bramming. Hvis der i Ny Esbjerg kommune kommer en bogbus, så ved de at vi i Vejrup også interesseret i en ordning,
hvor byen får besøg af bog-bussen.

Byggegrunde:
Heldigvis sker der noget i Dyrlægeparken nu. Fire grunde
er nu solgt, så det er godt.
Da byggegrunde kan være lang tid undervejs, vil vi allerede nu bede kommunen om at planlægge nye udstykninger af byggegrunde i Vejrup.
Bevægelses- og oplevelsesudvalget:
Et nyt udvalg er startet op. Da vi havde vores spørgeskema undersøgelse var der flere som ønskede sig gang og
løberuter i Vejrup og omegn. Derfor er der nu et udvalg der
ser på muligheder for det. Udvalget består af:
Per Møller, Brian Melwits, Villy Fogh, Bent Truelsen og
undertegnede.
Vi har i første omgang besluttet at se på muligheder der er
omkostningsfrie. Vi vil undersøge mulighederne for interessante ruter i området og måle ruterne op. De forskellige
forslag vil blive samlet i et hæfte. Vores mål er at have
hæftet udarbejdet til foråret.
På lokalrådets vegne
Else Holberg Truelsen.

Vejrup-hæftet:
Det første oplag af Vejruphæftet er nu ved at være
opbrugt. Hæftet er hovedsaglig delt ud til ejendomsmæglere i Bramming. Ejendomsmæglerne synes godt om hæftet og deler dem ud til evt. købere til huse i Vejrup.
Inden et nyt oplag skal trykkes er der forskellige ting i
hæftet der skal ændres.

Lige lidt fra Vejrup Endrup Fritidscenter...
Lige en lille orientering om hvad vi i fritidscenterets bestyrelse går og laver. Vi fik jo som alle nok ved kun en del af
de 2,5 millioner kroner, nemlig 500.000 kroner, så vi kunne kun gå i gang med første etape af vores udbygning og
omlavning af klubhuset.
Så erfarede vi at DDS kun ville give penge til Skytte foreningen, hvis vi kunne klare at lave opholdsrummet til skytterne i kælderen. Så måtte vi jo til at kigge på mulighederne der. Da vi altid har haft problemer med det varme
vand, og sidste år har haft 2 rør skader i kælderen, har vi
ofret mange penge på reparation og omlavning af
anlægget.
For at vi får lov til at bygge en multi sal skal den opvarmes
med naturgas ifølge lokalplanen, for at løse disse opgaver,
har vi valgt at flytte fyrrummet op i depotrummet ovenover, og installere gasfyr, som også kan trække varmen i
den nye multisal, og udskifte de bestående vandrør i klubhuset.
Derefter kan vi fjerne fyrrummet og boldrummet i kælderen, for at få plads til skytternes opholdsrum. Dette er
gjort for at vi kan komme videre med vores plan nr. 2 nemlig nye omklædningsrum, som helst skal stå parate til
forårets turneringsstart.
Lige i skrivende stund, går vi og arbejder med planer om

at renovere vores cafeteria, med at give det en ordentlig
løft - med et nyt køkken - o.s.v.
Så vi håber at alle der kommer i hallen - vil bære over med
os, da vi i det næste års tid vil roder og bygge om.
Men så får vore bruger så også - nye faciliteter, og det
varmt vand vil løbe ud af hanerne når vi ønsker det.

Henning Frederiksen
Formand
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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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Endrup Krocket Klub
Endrup Krocket Klubmåtte sige farvel til Klubbens stifter,
Vagner Jensen.
Kroket sæsonen for Endrup Krocket Klub er afsluttet.
Som i de tidligere år er der også i 2006 været mange aktiviteter i gang, 3 hold i den store amts turnering for hold,
bedste placering blev en 2. plads. I Parturneringen deltog
2 hold, hvoraf det ene hold fortsatte til finalen og blev
Amtsmester. I turneringen i forbindelse med Sportsfesten
deltog 48 spillere, heraf var de 36 gæster fra naboklubber.

blev kun til nogle ganske få ture ud på Krocketbanen,
inden at sygdommen fik så kraftigt tag i ham, at han heller ikke havde kræfter til at benytte Scooteren.
Endrup krocket klub har mistet en meget afholdt person,
vi vil alle i klubben savne Vagner, og vore tanker går til
Marie og den øvrige familie, for hvem savnet må være
uendeligt meget større.

Endrup Krocket Klub

Desværre blev alt det positive overskygget af, at vi måtte
sige farvel til Vagner, der døde den 31 maj. Vagner stiftede klubben i 1994, og var gennem alle årene en enestående initiativtager til mange forskelligartede aktiviteter i
klubben.
Vagner havde et indgående indsigt i de indviklede krocket
regler, og var op gennem årene fantastisk til at træne med
nye medlemmer i klubben, på en måde så de følte sig virkelig velkommen og hurtigt lærte spillet.
Vagner måtte på grund af sygdommen opgive at arbejde
i året 2001, men hans aktivitetsniveau i klubben blev ikke
svækket. Han fortsatte med sin funktion som Turneringsleder, som han havde gjort det lige siden klubben blev stiftet. Under sin sygdom fortsatte han også som fører af
klubbens plæneklipper, da Bramming kommune ofte
”glemte” at komme forbi Endrup med deres maskiner.
Trods sygdommens forværring forblev han fysisk aktiv,
man mødte ham hyppigt enten på cykel eller til fods.
Da han til sidst blev så dårlig, at han hverken kunne gå
eller cykle, fik han stillet en el-scooter til rådighed. Han
nåede desværre kun at bruge den i meget kort tid, det

Familiemesse
i Vejrup Endrup Fritidscenter

Den 3.–4. Marts 2007
Sæt x i kalenderen!
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Registreret Revisor

HOLSTED VVS v/Jens Brodersen,
Vestermarken 2 • 6670 Holsted

Tlf. 75 39 38 00

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

www.endrup-andelsmejeri.dk
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Julehilsen fra Østergården
En stor TAK til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til
gode oplevelser for Østergården i 2006.
Tusind tak for den imødekommenhed, varme og hjælpsomhed, som vi altid møder.
Det har været til stor glæde og hjælp i hverdagen,
at så mange har tænkt på os i årets løb.
Vi ønsker alle en rigtigt glædelig jul, samt et godt Nytår
Med venlig hilsen
beboere og personale
Plejecentret Østergården

VIF Håndbold
Vejrup`s ”NYE” Serie 3 Damer 2006
Efter en hård sæson start kom der endelig en point i hus,
under kampen mod Team Vest søndag eftermiddag i Vejrup /Endrup Fritidscenter. En kamp der var rimelig lige –
en kamp Vejrup burde have vundet, men endte 11- 11.
Det var virkelig dejlig at se en så ihærdig flok unge håndbold damer. - Så gør jer selv en tjeneste og ikke mindst de

unge Damer - at troppe op til deres næste hjemme kamp
og heppe på dem.
De spiller Søndag den 7. januar 2007 kl. 14.45.
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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

Kirkebladet

Nr. 6 2006

KOMME DIT RIGE
Det er en god bøn.
Her beder vi om, at Guds rige må
komme med fred, retfærdighed, og
glæde.
Jøderne ventede, at det nye messianske rige ville komme, romerne ville
blive smidt ud og fred og godhed
komme til at herske.
Og det er kommet. Det kom julenat.
Englene sang, og der var virkelig
gang i den. Der var tegn i sol, måne
og stjerner og vismænd kom for at
hilse på fænomenet. Og da Jesus som
12-årig var oppe i templet, blev de
lærde virkelig overraskede. Her var
noget ganske uventet.
Men så overvældende var det dog
ikke endnu, det var først, da onde
ånder blev smidt ud på stribe og
Johannes døber henviste til Jesus. Og
også Jesus selv gav udtryk for, at nu
er himmeriget kommet nær, at folk
begyndt at undre sig.
På den anden side var romerne stadig
i landet. Folk blev stukket ned på
gaden. Julefreden var ikke rigtig
ankommet alligevel, tilsyneladende.
Jesus var måske bare en sjover, man
ikke kunne regne med. Der var mange helbredelser. Jo vist, men der var
også mange syge. Og pludselig skete
der store ulykker, et tårn faldt ned og
dræbte 18 sagesløse personer i byen
Silo. Hvor var Gud henne i det?
Alligevel. Guds rige er kommet nær.
Det er ikke en fejltagelse, at vi fejrer
jul. Det er ikke noget, jeg kan bevise,
men der er mange tegn på at det er
værd at fejre. Guds rige er nemlig
midt iblandt os.

Guds rige er ikke så meget et rige af
geografisk udstrækning med hovedstad og folketing eller andre parlamentariske forsamlinger.
”Mit rige er ikke af denne verden”,
som Jesus svarede Pilatus, da denne
udspurgte ham om, hvad for en slags
konge han var.
En anden gang sagde Jesus, da nogen
stillede spørgsmål ved hans autencitet og autoritet:
Hvis det er ved Guds finger, jeg helbreder angstplagede mennesker, så er
Guds rige jo kommet til jer. Det onde
kan vel ikke selv uddrive det onde, så
ophæver det jo sig selv!
Guds rige er altså det sted hvor Guds
vilje sker, hvor sygdom forsvinder og
mennesker behandler
hinanden
ordentligt, ja, ikke blot det, men holder af hinanden. Men altså, hvor der
det henne? Mennesker er vel hverken
ringere eller bedre end for 2000 år
siden. Menneskenaturen er den samme. Der er ingen forskel.
Det er desværre rigtigt, men alligevel
er der tændt et lys i verden. Evangeliet forkyndes for fattige, som Jesus
siger til Johannes døberen, der er
fortvivlet over verdens tilstand, da
han sidder i fængsel med udsigt til en
mulig dødsdom ligesom Putins fjender.
Den som er beskeden og ydmyg. Her
er godt nyt. Evangeliet om syndernes
tilgivelse er en lise for sjælen. Guds
rige begynder, hver gang det går op
for et menneske. Og en dag vil det slå
helt igennem. En dag vil drømmen gå
i opfyldelse, og der vil ingen tårer

Kirkelige handlinger
1/10-22/11 2006

Dåb:
Vejrup Kirke:
Maya Vang Pedersen
(Jette Mose Pallesen og
Jan Vang Pedersen)
Vester Nykirke Kirke:
Palle Marius Christensen
(Anne Marie Jensen og
Morten Christensen)

Vielser:
Vester Nykirke:
Anne Marie Jensen og
Morten Christensen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Robert Kristensen
Vejrup Kirkegård
Clara Marie Madsen, født Lund

være mere ej heller skrig, ej heller
pine skal være mere, for det, som var
før er forsvundet.
Måske kan man sammenligne det
med apartheidstyret i sin tid i Sydafrika. Det satte skel mellem folk.
Man måtte ikke engang benytte den
samme bænk i parkerne. Men styret
er faldet. Der er kommet noget nyt i
Sydafrika, og der har været en forsoningskommission, der arbejder med
forsoning og tilgivelse.
Men apartheid er ikke helt forsvundet. De sorte har de dårligste jobs og
de ringeste vilkår, men det er på vej.
På samme måde med Guds rige, det
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er begyndt med Jesu komme. Nu må
vi komme som vi er, som børn til
Gud. Og vi må leve under Guds tilgivelse. Det onde har fået en ordentlig
en på sinkadusen, men stadigvæk er
der ondt i verden, men det har fået
kamp til stregen.
Vi må bede om, at Guds rige må komme, at det må helt præge samfundet
og ens eget, personlige liv.
Det kan ikke tvinges frem, men bedes
frem. Lad os bede fadervor og andre
bønner, ikke fordi Gud ikke kender
vores situation og skal informeres,
men fordi vi ikke kan lade være med
at håbe på det bedste, og Gud har selv
bedt os om at bede: Bed, så skal der
gives jer.
Vi kan ikke lade være med at håbe på
det bedste og dermed at bede. Men
der er forskel på, hvorhen vi retter
dette håb. Om det alene er til de synlige materielle forbedringer, eller det
er til skaberen selv, Abrahams Isaks
og Jakobs Gud. Hvis det kun er rettet
mod det materielle, er det kun det
skabte, det retter sig imod og er dermed afgudsdyrkelse. Vi må rette
vores bøn mod Gud. Ikke så meget
for Guds skyld, som for vor egen.
Asger Ehmsen

Julekoncert i Vejrup kirke
Mandag den 11. december kl. 19.00
slås dørene op i Vejrup kirke til julekoncert. Det er Øse sangkor vi må
glæde os til at høre. Og ind i mellem
bliver der lejlighed til at synge advents- og julesalmer.
Efter koncerten er der kaffe i præstegården, hvor koret også vil bidrage
med en ting eller to.
Spaghettigudstjenester
For første gang har vi haft en spaghettigudstjeneste i Vejrup. Det vil sige
ca. en halv time i kirken med et par
salmer, trosbekendelse og fadervor og
bibelfortælling og så ellers fællesmåltid i præstegården. Der kom nogle
familier og konfirmander og andre, så
vi havde en hyggelig aften fra 17.30
indtil Disneytid, dvs. kl. 19.00, hvor
der er officiel afslutning. Opmuntret
af første gang prøver i vi igen fredag
den 12. januar samme tid og sted.

Fastelavn i Vester Nykirke
Fastelavnssøndag den 6. feb. er der
familiegudstjeneste i Vester Nykirke
kl. 10.00. Efter gudstjenesten slår vi
katten af tønden og får os en kop kaffe med boller til.
Sogneaften
Torsdag den 18. januar: Sogneaften
i præstegården med Ellen de Place.: ”Vil selv du fatte dit væsens
rod, skøn på de skatte de efterlod.”
Højskolebevægelsen er noget ganske
særligt for Danmark, et varemærke
som har sat vort lille land på verdenskortet.
Den nyligt afdøde ”sidste husmandspolitiker”, Hans Larsen-Ledet,
slog i et interview med Kristeligt
Dagblad i 1986 et slag for fortsat at
give de unge tid til at tage på højskole: Det skulle nødigt være sådan, at de
økonomiske krav bliver så store, at
man ikke bruger tid på menneskelig
udvikling længere!” Den diskussion
om højskolens værdi foregår stadigvæk, endda med større styrke, fordi
mange højskoler slås for livet på
grund af et vigende elevtal.
Vi kan til stadighed følge med i højskolernes trængsler i medierne, så
den problematik vil jeg lade ligge og
i stedet beskæftige mig med oprindelsen til højskoletanken, nærmere
betegnet Christen Kold og hans skoletanker. Jeg har givet mit foredrag
navnet: Oplive oplyse! Pædagogikken som tjener. Christen Kold og hans
skoletanker. Jeg bliver ofte mindet
om Kold og hans virke, idet navnene
Kristen Koldsvej og Forballum står
på skilte, jeg ofte kører forbi. Det
foregår torsdag den 18.januar kl.
19.30 i Vejrup præstegårds mødelokale.
Ellen de Place
27-28. januar: Konfirmandlejr i Terp
Spejdercenter med afsluttende deltagelse i gudstjeneste i Vester Nykirke
kl. 10.30

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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Torsdag den 1. februar: Sogneaften
med Jette Dissing:
Den sidste nadver i billedkunsten

Billedforedraget bliver en vandring
gennem forskellige tiders fremstilling
og opfattelse af Jesu sidste måltid
med sine disciple og af nadveren som
sakramente.
Ældst er en mosaik fra Ravenna i Italien ( fra beg. af 6. årh.) og yngst af de
billeder, der vises, er Emil Noldes
”Nadveren” fra 1909 og den tyske
maler Ben Willikens ( f. 1939) billede
fra 1976-79.

GUDSTJENESTER

Fortællingerne, som danner baggrund
for billederne, er de fire evangelisters
og apostelen Paulus’ beretninger om
Jesu sidste måltid med sine disciple.
Fortællingerne i sig selv er forskellige. Det bliver billederne så også. Men
forskellige bliver de ikke kun, fordi
fortællingerne er forskellige, men
også fordi forskellige tider er optaget
af forskellige træk ved fortællingerne
og ved nadveren. Det bliver især tydeligt under reformationen og den katolske kirkes modreformation. Så billederne byder også på en vandring gennem forandringer i opfattelsen af nadveren som sakramente.
Endelig vil foredraget også byde på
indblik i forskellige tiders forskellige
måder at udtrykke sig på i billeder.
Stilen skifter, og det, de kalder stil, er
meget mere end blot form og farve og
rumfremstilling. Bag begrebet stil ligger også en tids eller malers opfattelse af forholdet mellem billede og virkelighed, af Gud, af mennesket, af
verden.
Vejrup

10.dec.
17.dec.
24.dec.
25.dec.
26.dec.
31.dec.
01.jan.
07.jan.
14.jan.
21.jan.
28.jan.
04.feb.
11.feb.
18.feb.

Vester Nykirke

(2.søn. i advent)
11.00 PT
(3. søn. i advent)
ingen
(juleaften
16.00
(juledag)
09.30
(2. juledag)
11.00
(Julesøndag)
09.30
(Nytårsdag)
14.00
(1.søn.e.helig 3 k.)
11.00
(2.søn.e.trin.)
11.00
(3.søn.e.hellig 3k.)
09.30
(Sidste søn.e.h.3 k.)
ingen
(Septuagesimasøndag) 11.00
(Seksagesimasøndag)
09.30 PT
Fastelavn
Ingen
(Familiegudstjeneste i Vester Nykirke)
25.feb. (1.s.i fasten)
04.mar. (2.søn.i fasten)
11.mar. (3.søn.i fasten)
18.mar. (Midfaste søndag)
(PT: Pernille Troldborg)

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

ingen
09.30
14.30
11.00
ingen
ingen
17.00
09.30 kb
ingen
11.00
10.30
09.30
Ingen
10.00 PT

Jette Dissing stammer fra Vendsyssel
og har inden hun blev præst i folkekirken undervist i Gammel Testamente i Aarhus. For nylig blev hun bachelor i kunsthistorie og bor nu i Uldum
ved Horsens
Torsdag den 1. marts kl. 19.30:
Salmesangsaften på Endrup Møllekro
med Per Møller, Ingrid Sand Simonsen og Sam Højst Petersen
Onsdag den 21. marts:
Koncert i Vejrup kirke med Villy
Egmose
Menighedsrådsmøde torsdag den 12.
oktober kl. 9.30 2006
Kassereren deltog under økonomi. Vi
går over til at bruge samme edb-sy-stem i regnskabet som Vester Nykirke.
Revisionsrapport: 2005 regnskabet er
godkendt og beset.
På budget 2007 har vi fået lidt flere
penge til afdrag på lån.
Den 7. nov. er der provstisamråd i
Bramming, vi håber at kunne sende
en repræsentant.
Debatpunktet udsættes til næste møde,
der er den 14. december kl. 9.30
Skulle vi evt. have en ekstra julegudstjeneste til næste år, og hvornår på
dagen i så fald, om formiddagen evt.??
Laurids Kristensen

Møder
Indremission
Lørdag den 30.december:
Julefest
i Glejbjerg missionshus.
Onsdag den 3 januar:
Evangelisk Alliances
bedeuge i Vejrup
Missionshus
15.16.17.jan.:
Mandslejr i Stenderup.
Nærmere program senere.
Onsdag den 14. februar:
Peter Wind, Farup
Torsdag den 15 februar:
Arndt Johannesen, Esbjerg
Møderne begynder 19.30 og holdes i
missionshuset Bethel, Storegade.
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Lissner om salmer.
Flere gav udtryk for at det blev en god
aften med Holger Lissner.
Det var rart vi var lidt flere end vi plejer og dertil gode sangere med fra
Gørding til vort første fælles sognemøde. Tak for det.
Vi fik hørt om de forskellige gudsbilleder i det gamle og det ny testamente, men det var først og fremmest i de
nye salmer, det var spændende at høre
forhistorien og om inspirationen forud
for salmen. Der var ikke mange kendte i forvejen ud over den nye påskesalme, men det er jo også godt at lære
nogle helt nye salmer. Når vi kom til
sidste vers, så kunne vi næsten synge
dem. Det tager ikke lang tid at lære en
ny salme, blot man prøver at synge
med.

Henrik Oest om Livskvalitet og
humor:
Hvad er Livskvalitet? At være fri for
rynker? Man skulle næsten tro det
efter reklamerne at dømme. Og hvem
vil sige til nogen af ens kære, at de
ikke er det værd, hvad de bruger af
moneter på at holde rynkerne borte?
Ordet humor er gammelt, mens livskvalitet eller kvalitetstid er af nyere
dato, men ikke sagen selv. Begynder
man at stille sig selv spørgsmålet:
Hvad var der egentlig, der var den
mest lykkelige tid i ens liv? så er svaret vel, at det altid er noget, der har
med andre mennesker at gøre, samværet med andre.
I vor tid har vi meget mere fritid i
sammenligning med vore forfædre for
100 år siden, men underlig nok har vi

mere travlt end tidligere generationer.
Det er der en grund til. Vi bruger forholdsvis meget tid på TV, i snit 3
timer ud af døgnets 24, eller 10 år ud
af firs, hvis vi bliver så gamle. Det
bliver egentlig til meget, når man tænker over det.
Efter kaffen kom Henrik ind på Storm
P og hans billeder. Vi skullet gætte
teksten til nogle billeder og det blev
ofte noget helt uventede svar. Når
Storm blev filosofisk var det altid
vagabonderne og de lasede, der kom
med de dybeste tanker. Og han skildrer dem altid med indlevelse og
medfølelse, som al god humor må har
et snert af.
Alt i alt en god aften med humor og
alvor.

Julekonkurrence - Find 5 fejl på foto 2
Deltag i årets julekonkurrence. Der trækkes lod om en æske chokolade.
Løsningerne afleveres i præstegården, Engdraget 5.

KALENDER:
Mandag d. 11. dec.: Julekoncert i Vejrup kirke kl. 19.00
Onsdag d. 03. jan.: Minkonfirmander fortsætter kl. 13.30
Torsdag d. 18. jan.: Sogneaften med E. de Place kl. 19.30
Torsdag d. 01. feb.: Sogneaften med Jette Dissing kl. 19.30
Torsdag d. 01. mar. Salmesangsaften i Endrup Møllekro kl. 19.30
Onsdag d. 21. mar.: Koncert med Villy Egmose i Vejrup kirke kl. 19.00

Til Eftertanke

Netop fordi Gud er barmhjertig,
er det ikke nytteløst eller overflødigt eller meningsløst at bede
til ham. Ikke fordi han er på vej
til at svigte sin barmhjertighed
og derfor skal holdes fast på
den, men snarere fordi vi skal
holdes fast i vores tro på den.
Niels Henrik Arendt
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JULETRÆSFEST
Lørdag den 16. December kl. 14.00 til 16.00
i Vejrup Endrup Fritidscenter.
Vi klipper julepynt til juletræet
og får besøg af julemanden.
Pris voksne: 25 kr. incl. kaffe og kage
Pris børn: 25 kr. incl. godtepose
Med venlig julehilsen VIF.
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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

Juleåbent
hos ...
Vi har ekstra åbent følgende dage:
Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

Søndag d. 17. dec.
Juleaftensdag d. 24. dec.
samt 2. juledag
Lækre julebuketter
& juledekorationer
til julen ...

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk

På Gensyn

ÅBEN:
09-12.00
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PRISLISTE TIL KLUBHUSGRILLEN (pr. 1/1-07)
Bøfsandwich

kr. 22,-

Stor pommesfrites

kr. 20,-

Bigburger

kr. 32,-

Ristet pølse

kr. 13,-

Cheeseburger

kr. 35,-

Ristet hotdog

kr. 20,-

Jumboburger

kr. 39,-

Alm. Pølse

kr. 12,-

Fiskeburger

kr. 32,-

Alm. Hotdog

kr. 18,-

Kyllingeburger

kr. 32,-

Fransk hotdog

kr. 20,-

1/2 grillkylling m/pommesfrites

kr. 50,-

Kradser

kr. 6,-

Pølsebrød

kr. 3,-

Skinketoast

kr. 15,-

Amerikanertoast

kr. 15,-

kr. 48,-

Salat

kr. 12,-

1 fiskefilet m/pommesfrites

kr. 30,-

Smørrebrød

2 fiskefilet m/pommesfrites

kr. 40,-

(mod forudbestilling– min. 3 dage før) kr. 20,-

Lille pølsemix

kr. 28,-

Stor pølsemix

kr. 38,-

Kyllingemix eller kebabmix m/salat

kr. 35,-

Pitabrød m/kylling eller kebab

kr. 27,-

Lille pommesfrites

kr. 15,-

Grillbøf m/salat, pommesfrites
og bearnaisesovs

kr. 48,-

Schnitzel m/salat, pommesfrites
og bearnaisesovs

KLUBHUSGRILLENS ÅBNINGSTIDER
1. sept. – 31. marts

Mandag – Fredag

kl. 1700 - 2100

Lørdag – Søndag

ved aktiviteter

1. april – 31. august

ved aktiviteter

Se desuden opslag i hallen.

VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER TILBYDER:
Udlejning af borde og stole
Bande: 1m x 2m
Hvid bordplade: 1m x 2,75m
Klapbord: 80cm x 1,80m
Stole

kr.
kr.
kr.
kr.

Udlejning af service
Kaffekop/underkop
Kagetallerken
Desserttallerken
Fladtallerken
Glas (rød/hvid/øl)
Bestik (kniv/gaffel/teske)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

10,00 pr. stk.
10,00 pr. stk.
20,00 pr. stk.
5,00 pr. stk.

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

del
del
del
del
del
del

Udlejning af lokale (gl. bibliotek)
+ rengøring (kan fravælges)

kr. 700,00
kr. 500,00

Udlejning af hallen
1 time
2 timer

kr. 325,00
kr. 500,00

Kontakt
Niels Ole

7519 0403/2122 1997
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Den fedeste weekend i Blåvand 3.-5./11 2006
35 unger og 3 ledere med damp !
Fredag: Vi startede med at mødes i klubben præcis
kl.16.00, men vi kørte først kl.16.20 fordi der manglede 2
tumper fra Gødding (Me… og Sa…). Så kørte det ellers
bare der ud af og stemningen var i top hele vejen til
Blåvand. Vi ankom til skolen i Blåvand, så skulle der jo lige
slæbes en masse madvarer, sodavand osv. ind, det blev
de ”store stærke drenge” sat til, haha..
Vi fik tildelt værelserne og så lige Per B’s regler, uhhh..
resten af dagen var vi lige i sportshallen og brænde lidt
energi af som vi ikk havde og ellers dovnede vi rigtigt eller
for at sige det lige ud lavede ikke en dyt, undtagen dem
der skulle lave mad. Efter vi havde fået selvfyld pitabrød
hyggede vi os og sent i seng gik alle vel? Det vil sige ca kl
05.00 for de sidste,,, men 3 seje piger stod igennem og fik
først sovet lidt lørdag eftermiddag, cool..
Mange var da også på tur til stranden, kl.0230 om natten
med Big A og Per B., mens nogle stykker, sad hjemme
sammen med Snulle og hyggede i sofaen med dynerne.
det blæste lidt, men det var meget hyggeligt. Per B. sagde ” Den der kommer først i vandet, får 50 kr.”!! ingen.. så
100 da,,,og Ma. smed hvad han kunne, og så tog han da
lige en dukkert. Så havde han lige tjent 100 kr. sejt. På vej
hjem fra stranden besøgte vi lige folks haver, hvor vi gyngede.. MEGASJOVT!
Og Snulle stod med varm kakao da vi kom hjem,
SuperSnulle

Skabstroldene springer ud

Lørdag: Vi blev selvfølgelig vækket tidligt (kl. 08). Vi stod
op med morgenhår og det hele og gik ned for at spise
morgenmad. Vi gjorde os lækre og gik ind til Blåvand City,
hvor vi skulle bruge hele vores formue. Det tog ca. et par
timer, så begyndte vi lige så stille alle sammen at gå hjem
igen for det begyndte at småregne lidt. Eftermiddagen var
fri til mere afslapning da svømmehallen havde lukket ugen
inden , øv
Om aftenen kom den dejlige Helle og lavede og lærte os
at lave en lækker tre retters menu til os alle sammen.
MUMS det smagte godt.(Forret: skinke, salat,gulerodstrimler og brød. Hovedret: kylling, krydderkartofler, sovs,
majs, bacon. Dessert: is, frugt dyppet i chokolade, flødeskum, brownie og alt anrettet på tallerken portioner der
blev serveret i stearinlysets skær i Restaurant Blue Water )

Køkkenet i gang med 3 retters menu

under aftensmaden trængte K…… og Y… (to drenge) lige
til at kysse hinanden (en ordentlig slasker) LÆKKERT. Der
skulle der jo også vaskes op, det var de ”store” drenge,
men hvem skulle lige pludselig i bad? Det var jo selvfølgelig K…… og K……, men søndag morgen stod de 2 så
og vaskede de alle udtørrede 80 tallekener op mens de
brokkede sig, hvad kan man lære af det. Haha. Så slog vi
maver efter den dejlige menu. Så var der gåtur til bowlingcentret og hygge med en mærkelig sport et par timer,
hurtig hjem til sofagruppen og hygge med snacks og
soda,, Le.. og Me… fik lige pludselig lyst til at løbe op af
gangen med en grøn make-up maske i hovedet, scary
movie 5, så det satte gang i det hele, dåseflødeskummet
kom selvfølgelig også på banen og De…. var da også klar
som sidste år og stillede sig op på bordet og smurte sin
overkrop og mere ind til tonerne af Mambo nr 5 Haha...
igen nogle der tog på strandtur med Snulle som stifinder,
men meget koldere som Fredag nat, hurtig ud / hurtig
hjem..Det var synd at sige vi sov den nat, det var i hvert
fald ikke meget.
Søndag: Vi startede dagen godt med at sove for længe.
Vi blev vækket af de lede ledere, som kom råbende ind på
vores værelser. Det tog noget tid før vi var kommet i tøjet,
og bare så lidt pæne ud. Der var fælles spisning nede i
køkkenet for spisesalen var blevet gjort ren. Efter morgenmaden skulle der ryddes op. Vi havde lidt travl, for vi

Sofahygge om natten
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havde ca. 1 time til at gøre det hele rent inden bussen
kom. Der var MEGET beskidt på alle værelser + gangen,
hvor vi havde siddet lørdag aften. Alle pakkede deres
sager sammen. Så blev der gjort rent på værelserne, på
gangen, på wc'erne og i køkkenet og stedet kom til at ligne et helt nyt hus indvendigt. HAHA.
Bussen kom som aftalt. Vi hjalp hinanden med at bære
tasker og soveposer ud i bussen. Da den var godt fyldt,
så gik turen hjem til lille Vejrup. I bussen var der ikke så
meget larm, for mange var meget trætte efter de lange
nætter, vi havde haft. Bussen ankom til klubben. Folk tog
deres bagage og vendte så hjemad efter en kanon weekend med VUK og de sejeste ledere !!!!

Skrevet med et smil af de 3 tøzer: Mette, Lene og Mikki.

Født til showbizz

Respekt til vandhunden

Gratis dessert er altid godt

Gørding Vejrup Skyttekreds
Som omtalt i sidste nr. af Vejrup-Endrup Nyt er vi i gang med ombygning på vores 15 meter bane i Vejrup-Endrup Fritidscenter.
Lørdag d. 18. november ryddede vi lokalerne og onsdag d. 22 november rykkede håndværkerne ind. Vore nuværende
lokaler er ændret, så vi får en ny våbenboks, depotrum og salgsrum, Vi får et nyt opholdsrum på 43 m i kælderen over
for vore gamle lokaler.
Der bliver monteret nyt udsugningsanlæg og
nyt skivetræk på banerne.
Vi forventer at være klar ca. den anden tirsdag
i januar, så glæder vi os til at vise en helt ny skydebane frem, samt opholdslokaler hvor der bliver meget mere plads til dem der ikke lige er i
gang med skydningen.

Mouse Cup i Bramming
Torsdag den 4. Januar 2007 kl. 18.00
Er der medlemmer der ønsker at deltage i Mouse Cup skydningen i Bramming er der mulighed
for at tilmelde sig til Verner Fogh på e-mail
vf@vf-biler.dk eller tlf. 75-190200
Jeg skal have tilmeldingen senest 15-12 06.
Gørding-Vejrup Skyttekreds
Verner Fogh
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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

23

Vejrup Antenneforening informerer
Vejrup antenneforening kan oplyse at der igen i år,
omkring 1. Dec. kommer nogle nye programmer på
vores net.
Den danske KANAL 4 flytter til Fuldpakken og bliver til
betalingskanal, kanalen for kvinder, er fyldt med gode
programmer for kvinder.
Også i Fuldpakken kommer TV2 NEWS, som sender
nyheder 24 timer i døgnet.
Nogle enkelte kanaler udgår pga meget lavt seertal,
nemlig: NRK 1. & BBC-FOOD. & PRO7.
De nye kanaler der kommer, ligger der hvor andre
kanaler har været i forvejen, på nær en Kanal, som
skal findes på dit tv.
Bestyrelsen omdeler i December måned nye kanal
oversigter ud til alle husstande i Vejrup og på denne
findes kanal pladser over alle programmer vi har på
nettet.
PROGRAM KVALITETEN ER MEGET HØJ I VORES
ANLÆG.
Og vi har hermed alle de nye programmer der kommer
på TDC-kabel TV nettet.
Med så gode programmer som er på nettet, vil program
udbyderne også have nogle penge for deres programmer, og det resulterer i år, med nogle stigninger på TV
pakkerne.
TV3 og 3+ er steget en del, og de 2 nye TV2 NEWS
og KANAL 4 koster også lidt kroner.
Som følge af kommunesammenlægningen kan antenneforeningskontingentet desværre ikke længere betales
over ejendomsskatten, denne betalingsform har været
meget billig for medlemmerne.
Fra og med 2007 vil medlemmerne derfor modtage et
indbetalingskort, som skal tilmeldes Pengeinstitutternes
Betalings Service (PBS). Herved vil fremtidige kontingentbetalinger ske automatisk og være gebyrfri for medlemmerne.
Vi vil derfor meget kraftig opfordre jer til at foretage denne PBS-tilmelding via jeres pengeinstitut. Det er langt
den letteste og billigste metode for såvel Vejrup Antenneforening som medlemmerne.

Kontingentet for 2007 er således:
Grundpakke kr. 800,00 - Mellempakke kr. 1.800,00
Fuldpakke kr. 2.700,00
DEN STORE NYHED PÅ WEBSPEED INTERNETTET:
Cabletalk.
Nu er det muligt at få sin tlf. forbindelse på nettet. Enten
kan man flytte sit eget Tlf. nr. eller få et nyt Tlf.nr. Har
man et ældre modem, får man i nogle perioder et nyt
modem gratis, og kan derefter sætte sin Tlf. til stikket
og det kører. Da jeg selv har monteret det, kan jeg oplyse at det kører rigtig godt og stabilt, til billige penge.
Se flere oplysninger på: www.tdckabeltv.dk
Klik derefter ind på Cabletalk. De kan du se priser og
meget andet.
Vi er nu i gang med at udvide anlægget i det nye område
på Dyrlægeparken, hvor der bliver 8 nye grunde, hvoraf
de 4 er solgt. Er der spørgsmål ring venligst, eller gå
på Vejrups hjemmeside under foreninger og se mere på
vores egen hjemmeside.
Mvh. Vejrup antenneforening. Bestyrelsen Formand. Erik
Stenager Tlf. 75190168
ER DER GODE BILLEDER PÅ DIT TV???
VIL DU GERNE HAVE INTERNET ???
God nyhed til din Antenneinstallation
Er dit TV ikke skarpt i billedet, er der sne på skærmen,
har du gamle TV-R stik, som tager for meget dæmpning
af tv signalet.?
Så kan jeg hjælpe med måling af signalet ind i huset
samt i dine TV-R stik. Det er vigtigt at det er de rigtige
fordeler og stik der sidder i husets anlæg.
Det samme gælder hvis du vil ha WEBSPEED INTERNET
ind gennem dit antennekabel.
Så har jeg det rigtige udstyr og fordeler, der skal bruges
hertil.
Henvendelse efter kl.18.30 hvis du mangler hjælp til dit
TV anlæg, eller til WEBSPEED INTERNET.

E r i k S t e n a g e r H e g n e t 5 Ve j r u p T l f : 7 5 1 9 0 1 6 8

Generalforsamling i Vejrup Idrætsforening og MK 79
Tirsdag den 13. Marts 2007 kl. 19.00
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Alle er velkomne
Mødelokalet i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Hilsen Bestyrelsen i Vejrup IF
Vejrup Idrætsforening, drives af frivillige - så har du lyst til at give en hånd medog er fuld af gode ideer er det lige dig vi mangler.
Har du fået interesse eller vil du gerne vide mere,
så kontakt, formand Otto Pedersen på tlf. 75191195
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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 Senior Club
Torsdag d. 14 December kl. 14.00
Julehygge møde, Pernille Troldborg kommer og synger
med os.
Efter kaffen er der bankospil
Torsdag d. 11 Januar kl. 14.00
Generalforsamling: Christine Sørensen og Åse Holm er
på valg.
Seniorklubben giver kaffen og derefter kommer Grethe
og Vagn Olesen og fortæller om en tur til Sydamerika

Tirsdage kl. 09.30
Idræt om dagen: kom og vær med, vi hygger os
Torsdage kl. 14.00
Kortspil
Seniorklubben ønsker alle en Glædelig jul samt et godt
nytår

Vejrup Husholdningsforening
Foredrag Torsdag den 25. jan. 2007 kl. 19.30 i Hallens mødelokale.

I dialog med din indre stemme
Kom og hør hvordan du kan opbygge din kontakt til din
indre stemme og bruge denne dialog til at skabe bedre
resultater i dit liv.
De fleste kender det – at vi ind i mellem bare lader livet
køre derud ad – men i et uhensigtsmæssigt spor.
Vi er overbebyrdede med arbejdsopgaver, tankespind og
problemer vi ikke kan se løsningen på – vi ved bare ikke
hvordan vi kan ændre kursen.
Denne aften vil vi tage fat på spørgsmål som:
Hvad er en indre stemme? Hvordan kommer jeg i gang
med dialogen med min indre stemme? Hvordan kan denne viden bruges i mit arbejdsliv, mit familieliv? I min personlige modningsproces?
Hvordan kan denne viden bruges i forbindelse med
stress, sygdom og følelsesmæssige problemer?

Foredrager er krydret med små øvelser og dialog
En aften fyldt med energi og livsglæde.
Foredragsholder er Mona Thygesen, Silkeborg, som bl.a.
er uddannet psykoterapeut, psyko-spirituel lærer, coach
og organisationskonsulent.
Pris incl. kaffe 50.Hvis der er interesse for det vil Mona Thygesen afholde
et weekend kursus den 3.og 4. marts. Hvor man vil få et
større indblik hvordan man kan komme i dialog med sin
indre stemme.

Arr. Vejrup Husholdninsforning

Vejrup-Endrup Nyt ønsker
alle vore læsere
og sponsorer
Glædelig Jul og Godt Nytår
Med venlig hilsen
Redaktionen
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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 :
DECEMBER 2006
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 Børnebanko på Vejrup skole kl. 18:30
JANUAR 2007
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

D.
D.
D.
D.
D.

07.01 Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
07.01 Håndbold serie 3 Damer kl. 14.45 i Vejrup Endrup Fritidscenter
21.01 Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
21.01 Håndbold serie 3 Damer kl. 14.15 i Vejrup Endrup Fritidscenter
21.01 Foredrag arr. Vejrup Husholdningsfor. kl. 19.30 i Fritids Centeret
FEBRUAR 2007

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

D.
D.
D.
D.

04.02 Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
04.02 Håndbold serie 3 Damer kl. 14.15 i Vejrup Endrup Fritidscenter
18.02 VIF afholder Fastelavn (se opslag i byen) i Vejrup Endrup Fritidscenter
25.02 Håndbold serie 3 Damer kl. 11.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
MARTS 2007

Lørdag
Søndag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Fredag

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

03.03 Familiemesse i Vejrup Endrup Fritidscenter
04.03 Familiemesse i Vejrup Endrup Fritidscenter
09.03 VIF Gymnastikopvisning i Vejrup Endrup Fritidscenter
11.03 Håndbold serie 3 Damer kl. 11.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
13.03 Generalforsamling Vejrup Idrætsforening kl. 19.00 i Hallen
18.03 Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
23.03 Børneafslutning for VIF i Vejrup Endrup Fritidscenter

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
Bennecke Byg
Endrup
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
2255
7519
7517
4031
7517
7517
7517
7517
7020
7519
7517
7517
7519

6160
1019
8122
1004
0005
4110
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

