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Vejrup Idrætsforening ”EKSTREM weekend”
Vi mødtes ved hallen lørdag morgen, uden nogen
idé om hvad der ventede os det kommende døgn.
Det eneste vi vidste, var at det ville blive ekstremt!
..
Vi satte os i bilerne, og turen gik mod Kolding.
Da vi ankom, blev vi meget overraskede over
hvor hyggeligt og stort stedet var. Men den glæde
varede ikke længe før de kom med en uventet
meddelelse, vi skulle sove udenfor. Som om det
ikke var nok, vi fik heller ikke noget telt? Nej, vi
fik en præsending til at sove under. Og hvad vi
gjorde med den, det var op til os selv! Efter vi
havde spist morgenmad sammen, stadig uden
nogen anelse om hvad vi skulle blev vi sat til at
løbe ned mod vandet. Da vi kom til vandet stod
der en mand der skulle være vores kajak instruktør de næste timers tid, vi fik lidt af vide om hvordan vi skulle gøre og så blev vi ellers placeret i
hver vores kajak. Det var udfordrende, og noget
nervepirrende for os alle sammen, for når man
ikke har prøvet at sidde i sådan en kajak før, er
den altså virkelig usikker og har meget nemt ved
at vippe, og når man ved hvor koldt vandet er på
denne tid af året er det bare det man helst vil
undgå! Men det var interessant at prøve.
Efter Kajak turen fik vi middagsmad, og der var
pludselig dukket en dame op vi ikke havde set før.
Hun stod for det næste vi skulle, hvilket viste sig
at blive noget af det hårdeste vi nogensinde har
prøvet. Hun har været oversergent i militæret, og
så behøver vi vist ikke sige mere om hende. Hun
satte os til at bygge en båre ud af træ og snor, som
vi skulle have med os resten af eftermiddagen, og
der skulle kunne ligge en person i den hele tiden.
Med den blev vi så sat på løb, vi var to hold og vi
kæmpede mod hinanden, vi skulle rundt til en
masse poster i skoven. Posterne bestod af forskellige ting lige fra de vildeste hjernevrider til virkelig hårdt fysiske og grænseoverskridende udfordringer. Vi skulle alle presse os selv til det yderste, og til sidst var vi alle ved at være enige om at
det var noget af det hårdeste vi nogen sinde havde
prøvet det VAR virkelig EKSTREMT! Hvert
hold blev bedømt på hvordan vi klarede posterne,
kamp råb, kamp gejst og ikke mindst sammenhol-
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det i gruppen. Selvom vi ikke som sådan kender
hinanden, var vi alligevel gode til at arbejde sammen.
Da vi kom hjem til hytterne igen, holdte vores
”oversergent” foredrag for os, om hvad hun bl.a.
havde været i gennem, i hendes liv. Og hold da
op! Det kom bag på de fleste af os at man overhovedet kunne nå så meget på et liv og hun var altså
kun i 40-erne. Derefter fik vi noget aftensmad, og
så skulle vi sætte vores præsending op så vi havde
noget at sove under, vi fik redt op og gjort klar til natten. Derefter stod den på hygge med stearinlys, snak
og afslapningen udenfor. Mens der også var nogen
der sad nede ved bålet. Vi var alle udmattede efter
denne dag, men inden vi skulle sove skulle vi alligevel
lave en slags nat løb/leg. Og derefter skulle vi endelig
sove, og efter sådan en dag tænkte vi ikke rigtigt over
at vi skulle sove udenfor, bare det at vi kunne ligge os
til at sove et tørt og faktisk også varmt nok var fint for
os. Midt om natten blev vi så vækket af det vildeste
lyn, torden- og regnvejr. Ja, selv vejret var ekstremt
på denne tur.
Næste morgen kom de voksne ud og sagde ”20
minutter og så løber vi”. Først troede vi det var en
joke men de mente det rent faktisk. Vi var alle smadrede i vores ben og ja faktisk hele kroppen efter løbet
dagen før, men efter de voksnes mening kunne
denne tur da ikke klares uden en morgen løbetur på
5 km. Så det måtte vi jo slutte turen af med.
Og så gik turen hjem ad igen. Da vi kom hjem var vi
alle udmattede men det havde været en rigtig fed tur
med en masse sjove og nye former for oplevelser. Og
når man tænker tilbage på det nu, var det virkelig en
EKSTREM weekend med en masse fede oplevelser!
Rikke Stenager og Sarah Koch.
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Et smukt
minde

af brugte biler
Jensen Biler

Vibækvej 27 - 6740 Bramming
Tlf.: 75102162 - Mobil.: 21792162
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FJERKRÆ, MINKAVL, TRÆPILLER

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.
www.andelskassen.dk

Gæs, Moskusænder, Moularder,
Duer, Kalkuner, Vildænder,
Amerikaner høns fra 20 uger
Træpiller: op til 4 slags
Lava 6 – 8 mm,
Træbriketter &
Hårdtræbriketter

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

www.endrupby.dk
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VEJRUP ANTENNEFORENING INFORMERER ‐

Se mere info på www.YouSee.dk

Vejrup Antenneforening er igen med i front når det gælder antal af nye HD programmer samt andre gode nyheder.
Den største nyhed er det som mange har ventet på i flere år, nemlig at kunder fra 3 okt. 2011 kan have Grund- eller
mellempakke og derefter tilkøbe de programmer man har brug for, dog mindst 4 stk. at starte med. Der vil være over
70 programmer at vælge imellem fra Grundpakken og op efter. Programmerne er inddelt i prisgrupper : 10,- 20,- 30,40,- kr. pr. stk. pr. måned. Vi har også den gode nyhed at alle 3 TV pakker kan modtage TV 2 fra 1. januar 2012.
Det skal dog understreges at de pris reguleringer der kommer til Januar 2012 udelukkende er på grund af at TV 2 bliver betalingskanal. TV 2 forlanger Ca. 300 kr. for hver husstand. Dog kan vi nøjes med mindre stigning pr. husstand.
TV 2 kommer også i knivskarp HD. Og målet er at hele fuldpakken bliver med HD-kanaler i løbet af få år. For at se
HD programmer skal TV eller modtagerboks understøtte MPEG4 - Alle i Vejrup kan 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 filmleje, optagerfunktion, start forfra, pause osv. Der vil ske nogle prisændringer fra 1 januar 2012 i vore
3 TV pakker. Pakkepriser i 2012 er således: Grundpakkepris: 1300kr. Mellempakke pris: 3100 kr. Fuldpakkepris: 4200
kr.Der ændres lidt i program pakkerne. 3 programmer udgår: TV5 Monde, TV2 Nabo, og TV2 film. Nye er: TV2
Regioner, TLC, NT7, og Disney Junior. Programmer der fremover kun sendes digitalt: ZDF, NDR, og Ekstrakanalen.
En stor nyhed er at der kan modtages 8 af de danske DAB kanaler fra 1 janua2012
Der har nu været valg til pakkeskift, vi har modtaget en del pakkeskift, fleste til grundpakke Tidsfristen var 15
november, og disse skift træder i kraft til 1 januar 2012. Ved pakkeskift er der et gebyr på 400 kr.
Husk for at åbne det digitale tv signal skal man enten have digitalboksen fra YouSee eller et tv som har en DVB-C modtager indbygget, eller en digitalmodtager. Man behøver ikke 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 områdekode som er: 601. Bruges der digitalboks fra YouSee er koden: 600 Mange har
tilmeldt sig PBS, men der mangler en del endnu. Vi opfordrer jer til at foretage denne PBS-tilmelding via jeres pengeinstitut. Vedr. bredbånd og telefoni på vores anlæg, henvender en del medlemmer sig også for at få oplysninger omkring
disse produkter. Ring endelig om råd og vejledning omkring anlæg i huset, så der kan modtages de bedste billeder på
tv-apparatet. Vejrup Antenneforening.
Bestyrelsen Erik Stenager Fmd. Tlf. 75190168 Mobil: 2928 8212
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Oktoberfest i Vejrup – og dermed fejre Fritidscenteret
380 glade og rigtig mange udklædte gæster i alle aldre var mødt op for at fejre hallens 25 års jubilæum,
det blev et brag af en fest, der blev serveret store schnitzler med tilbehør så man ikke skulle drikke på tom
mave, øl og Weiss Beer kom i store en liter krus, Tyrolerband Aalborg fyrede den af med trut og horn ud
over scenen og hen af bordene, så alle kom op at stå, klappede, jodlede og dansede hele aftenen og mage til
feststemning med en aldersforskel fra 18 til 75 år findes vist ingen steder, et rigtigt vellykket arrangement som gerne skal starte en tradition i Vejrup fra næste år, tusind tak til alle de frivillige der var med til
at stable sådan en fest på benene, ses i 2012
Samme aften var Sydbank og Jyske Vestkysten på pletten igen i Vejrup med månedens skulderklap, et
diplom og et pengebeløb, denne aften blev det foran 380 gæster afsløret at det var Helle Burkal der løb
med æren for hendes store engagement i Vejrups foreningsliv.

Fritidscenterets Service venner var forbi!
Denne her gang stod det gamle klubhus loft for tur.
Der skulle isoleres og tætnes ved udluftning kanaler.
Samtidig inde i hallen havde elektrikeren gang i de gamle fjernsyn
som bruges til Banko hver onsdag, her skulle der monteres kontakter, for at stand by, kontakten kunne slukkes og dermed spare
strøm.
Uden for var der gang i plantningen af nye buske, rundt om
Multisalen for at forhindre gang i bedet.
Der blev også luget i de gamle bede, Centeret var vært ved en Bøf
og kartofler, efter sveden var vasket fra panden på de ihærdige
hjælper TAK.

www.endrupby.dk

Zumba ny opstart 10 gange
Tirsdag den 3. januar starter vi op
med et nyt 10 turs kort til Zumba
det kan bruges helt indtil
den 24. april. 2012
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Her er der plads til din annonce

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
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til din annonce

Nr. 6 2011

Jul
Nu er det jul igen. Nu er det jul
igen
Og julen varer lige til påske
Nej, det er ikke sandt, nej, det er
ikke sandt for derimellem kommer fasten.
Det er nok godt nok, at der er lidt
faste ind i mellem.
Men det er godt, at der er jul
mindst en gang om året. Ikke bare
fordi folk så kommer i kirke, men
jo også fordi vi trænger til det i
den mørke tid. Jamen, hvad så
med Australien? Der er det vel
sommer nu! Ja, sommetider
glemmer man, at jorden er rund.
Men både her og Down Under
trænger vi til at blive mindet om
det væsentlige, at Gud blev menneske.
Hvad skulle Gud gøre for at vise,
at han er til og at han er os venligsindet og vil os det bedste. Hvad
skal der til?
Det kan man jo godt spekulere
over en kort stund. Skulle han
sende en engel? Eller hvad skulle
han dog gøre?
Vi er jo meget optaget og har ikke
tid til hvad som helst. Først når
man er i fængsel ligesom Breivik
eller andre, så havde man måske
tid til at tænke over det. Hvad

skulle Gud dog egentlig finde på?
Et eller andet fantastisk, vel.
Noget ganske exceptionelt, så det
kommer i TV og folk kunne se
det. Men det, som kommer i TV,
er hurtigt glemt. Det kan ganske
vist genudsendes, men alligevel,
det bliver hurtigt til gamle nyheder, og så hjælper det ikke så
meget. Et eller andet mægtigt
mirakel kunne måske gøre det.
Men alle mirakler er tvetydige.
Det kunne måske være sket alligevel. Det har ikke med Gud at
gøre. Der sker jo hele tiden nyt tilsyneladende helt af sig selv, etc.
Tiden standser jo ikke, selv om
man sommetider kunne ønske det.
”Bliv her lidt, tid,” sagde Goethe
engang. ”Du er så smuk”, men det
hjælper jo ikke. Tiden flyver af
sted og vi med den.
Men hvad skulle Gud egentlig
gøre? Jamen, måske lige præcis
det, han har gjort. Lade sig føde
som et lille sårbart væsen i
Bethlehem i en ufuldkommen
verden, hvor børn bliver slået
ihjel eller misbrugt. Det var risikabelt gjort. Men det hævdes jo at
være sket. ”Vi forkynder jer en
stor glæde, som skal være for hele
folket”. Men størstedelen af folket

www.endrupby.dk

gad desværre ikke lytte til det.
Jesus fortalte om den fortabte søn.
Og om hans far, som kom løbende efter ham, da han så, at han
endelig var på vej hjem.
Den kristne iranske præst
Massoud Fouroozandeh hørte jeg
forleden i Bramming: ”Den
historie om den fortabte søn, det
er toppen”, mente han. Om faderen, der længes så meget efter sin
søn, at han løber ham i møde. ”Jeg
kalder den kristne Gud for den
løbende Gud”. Gud er kærlighed.
Derfor kalder Massoud også den
kirke, som han står i spidsen for:
”Church of Love”.
Det skulle også gerne præge vores
kirke, men det kræver, at vi beder
til Gud.
Asger Ehmsen

Kirkelige handlinger
30/9-18/11 2011

Dåb:
Vejrup Kirke:
Caroline Hollænder Olsen
(Charlotte Hollænder og
Mikael Rostgård Olsen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Jesper Nissen
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Landemode i Ribe d. 6. okt.
Landemode har ikke noget med
mode at gøre.
Det skulle man ellers tro, når så
mange præster er samlet på et
sted som forleden d. 6. okt og de
går i procession op af ”catwalken” i Ribe domkirke. Omkring
27 var vi i svingende lange kjoler
med biskoppen i spidsen.
Moderne mode har noget med
”måde” at gøre, men der er ikke
så mange måder ved denne lejlighed, må man sige. Det er den
samme præstekjole i enten fløjl
for biskppens vedkommende
eller almindelig stof.
Nej, mode betyder her ”møde” og
landemode betyder derfor bare
landemøde. Det er provsterne fra
hele stiftet, der er indkaldt af
biskoppen til mode (stiftsmøde)
sammen med stiftamtmanden.
Og ved samme lejlighed indbydes
alle menighedsråd og præster til
foredrag og til at høre biskoppens
tale om rigets og folkekirkens tilstand og til gudstjeneste i domkirken om aftenen.
Taler ved mødet i hallen i
Hviding om eftermiddagen var
denne gang Sørine Gotfredsen.
Hun er præst i København, og det
står ikke godt til derovre med
hensyn til medlemstal, det rasler
ned, så hun mente, at vi står i en
kampsituation, ikke blot for folkekirken, men for evangeliet.
Prædikenen er uhyre vigtig. Selv
holdt hun meget af selve gudstjenesten og mente, at det er en
fascinerende og fantastisk givende sag at holde og være med til
gudstjeneste.
Men mange præster slipper for let
om ved det. Der er jo ingen kontrol. De kan være lige så dovne,
de vil, der sker dem ingen ting.
De mister ikke noget. Og hvis
præsten virkelig gør sig umage og
hvis han virkelig selv tror på det,
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han siger, så vil folk også komme
i kirke. (Det kan jo nok give
noget at tænke over, når vi nu er
så få, bortset fra de søndage, vi
har dåb).
Kirken skal ikke blot være en
afspejling af folket, den er altid i
modspil. Den er et korrektiv, som
er nødvendig.
Efter kaffen holdt biskoppen indlæg og var inde på flere ting, særlig forholdet mellem kirken og
staten, som er under pres, når nu
staten vil dekretere kirken at indføre et kønsneutralt ægteskabsritual, så er det et indgreb i kirkens
indre anliggender, og mange
ønsker derfor en løsrivelse fra
staten. En sådan løsrivelse gik
biskoppen ikke ind for og heller
ikke for en løsnelse af båndet til
staten, som Dansk Selskab for
Kirkeret har foreslået. Det vil
føre til flere vanskeligheder end
lettelser, mente hun.

noget bedre emne
for vores samtale
indtil den dag vi
dør!
Hafiz, død omkring år 1390
Julekoncert
I år er det muligt at begynde
adventstiden med en julekoncert.
Søndag den 27. november kl.
19.00 i Vejrup kirke er der julekoncert med familien Olesen fra
Agerbæk.
En sangglad familie, 5 brødre og
en søster vil synge advent og jul
ind. De vil synge nye og gamle
julesalmer og medbringer Preben
Kruse som pianist til aftenen. Der
vil også være nogle fælles
advents- og julesalmer.
Efter koncerten er man velkommen til en kop kaffe i kirken.

Fuldstændig klart
Opgiv ikke din ensomhed
så hurtigt.
Lad den skære dybere.
Lad den krydre dig og modne dig,
som kun få menneskelige
eller selv guddommelige ingredienser kan.
Afsavnet i mit hjerte
har gjort mine øjne helt bløde,
min stemme
helt blid,
mit behov for Gud
fuldstændig
klart.
Hafiz, persisk digter
Aftenens emne er kærlighed.
Aftenens emne er kærlighed
Og også i morgen aften,
faktisk kender jeg ikke

www.vejrup.dk
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Sogneaften med Ulla Dahlerup
Onsdag den 17. januar kl. 19.30.
Forfatter, journalist og foredragsholder Ulla Dahlerup har udgivet
flere bøger og har ofte været i
medierne med markante synspunkter. Denne aften vil afspejle
hendes historiske interesse og
med den som inspiration har hun
fornylig lavet en interviewbog:
”Det var jo en anden tid”.
Interviews med folk fra det bedre
borgerskab om deres barndom og
livet dengang.
Men livet dengang hænger selvfølgelig sammen med nutiden.
Ulla Dahlerup har for år tilbage
været i Vejrup og holdt foredrag

Vejrup Endrup Nyt
på kroen. Denne gang bliver det i
konfirmandstuen og alle er velkomne.
Sangaften i Endrup Møllekro
Onsdag den 22. februar kl. 19.30
er der mulighed for at få stemmerne rørt ved fællessang på
Møllekroen. Reserver datoen nu.

Ulla Dahlerup

Til eftertanke
”Da skal han også sige til dem ved
sin venstre side: Gå bort fra mig, I
forbandede, til den evige ild, som
er bestemt for Djævelen og hans
engle. For jeg var sulten og I gav
mig ikke noget at spise, jeg var
tørstig og I gav mig ikke noget at
drikke, jeg var fremmed og I tog
ikke imod mig, jeg var nøgen og I
gav mig ikke tøj, jeg var syg og i
fængsel og I så ikke til mig... Alt,

hvad I ikke har gjort mod disse
mindste, det har I heller ikke gjort
imod mig!”
Matth. 25,41.43.45b
Når du kommer til meningsløshedens yderste, da ser du, at det hele
er en valplads, hvor to magter
slås. Et ingenmandsland gives
ikke.
Martin A. Hansen
Den skønne strenge orden findes
inden for menneskeverdenen,
inden for den organiske verden i
det hele. Men Gud vil ikke blot
lære os orden, han vil også lære os
naturens mægtige frihed at kende,
for de er begge hans. Men fremfor
alt: Han vil lære os sin kærlighed
at kende, at den i sig selv hverken
er mildhed eller strenghed, men
det evige liv.

Gudstjenester

Vejrup
Vester Nykirke
27.nov. (1.søn.i advent)
19.00
10.00
Julekoncert i Vejrup kirke og kirkekaffe i Nykirke.
04.dec. (2.søn. i advent)
09.30PT
ingen
11.dec. (3.søn. i advent)
11.00
09.30
(I Vejrup familiegudstjeneste med kaffe)
18.dec. (4.søn. i advent)
ingen
11.00
24.dec (Juleaften)
14.30
16.00
25.dec. (Juledag)
09.30
11.00
26.dec. (2.juledag)
09.30
ingen
01.jan.(Nytårsdag)
16.00
14.30
08.jan.(1.søn. e. Hellig 3 konger)
11.00
ingen
15.jan. (2.søn.e.h. 3 kg)
ingen
09.30
22.jan. (3.søn.e.Hellig 3 konger)
09.30
11.00
29.jan. (Sidste søn.e.h.3 konger)
11.00
09.30
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20kr

Indremission
17.18.19. januar :
Mandsstævne i Stenderup
21.22.23 februar:
Kvindetræf i Agerbæk
8. marts : Bibelkursus i Starup.
14. marts: Soldatervennestævne i
Gørding
Møderne begynder 19.30 og holdes,
hvis ikke andet er angivet, i missionshuset Bethel i Storegade.

Kalender:
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Onsdag

D. 27.11
D. 11.12
D. 18.12
D. 17.01
D. 22.02

Julekoncert med Familien Olesen fra Agerbæk
Familiegudstjeneste i Vejrup
Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke
Sogneaften ved Ulla Dahlerup
Sangaften Endrup Møllekro

www.endrupby.dk

kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 19.30
kl. 19.30
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Guds kærlighed viser sig ene og alene deri, at han ved Jesus Kristus giver os adgang til sit hjerte, og med den
adgang vil han lære os at prise og glæde os over livet, hvordan det for resten skaber sig, i lykke og ulykke, i
opgang og i undergang - altid glæde os, fordi vi evig, her og hisset, hører ham til
Jakob Knudsen
Du bedst min tarv og trang,
O Herre kender,
Tilmed er lykkens gang
I dine hænder,
Og hvad mig tjener best i hver en måde,
Du det til forne ser
Min sjæl, hvad vil du mer?
Lad Gud kun råde.
Thomas Kingo
Jesus betog mig fra vort første møde
alle snakkede om ham
og sang om ham så glemte jeg ham i mange år
nu er jeg ensom, og har kun denne ven
nu ber jeg til ham,
om han vil lede min vej
dag for dag
bort fra al fare
når jeg er i nød, læser jeg om,
hvad han har gjort for os mennesker.
Poul Erik Søndergaard Nissen.
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Generalforsamling i Endrup Borgerforening d. 3. nov. 2011
Beretning.
Op al den ting som der sker her i vort sogn ja og
lige her i Endrup med Fiskesø og dambrugs arealet, vi troer og forventer at dambrugs arealet vil
blive etableret i det nye år, vi håber at Fiskesøen
kan blive bevaret, som et rekreativt grønt område
hvor mennesker kan gå og fiske og se idyllen i
naturen, selv om kommunen ønsker at nedlægge
den. Det bliver spændene at se laksetrappen som
skal laves i Sneum å fra broen, vi troer den bliver
en turist attraktion til glæde for alle, så det bliver
et spændende nyt år der kommer.
Ved Borgerforeningens generalforsamling sidste
år blev der valgt 2 nye ind i bestyrelsen som var
Klaus Schulz og Susanne Jepsen, vi siger tak til
Hanne og John for deres indsats.
Men i det nye år blev det klart at Susannes arbejde tog for meget af hendes tid, og hun ønskede at
få en pause, så tråde Tina Fransen til i stedet for
her sidst på året, så tak for det Tina.
Igen i år fik borgerforeningen et legat fra Skads
Herreds Brandkasse på 1500 kr. som der var god
brug for. Esbjerg kommune gav igen i år et tilskud
til julebelysningen, som er på regning, til de pære
vi indkøber, sidste år blev det 50 stk. pære.
Borgerforeningen afholdte traditionen tro børnenes juletræsfest 3. juledag. Man kunne købe en
mad billet da vi havde købt en pålægskagemand
det var der mange der benyttede sig af, det blev en
god aften men lidt koldt. Igen i år havde vi salg af
indgangs billetter og på indgangs billetten var der
udlodningen af en stor julekurv som var en god
ide. i år havde vi en ny musiker fra Vejrup men
på dagen blev han syg og sendte en anden i stedet
for og han klarede det rigtig godt, og vi havde
besøg af julemanden og han klarede det også flot
så det blev en rigtig god aften, for børnene og
deres forælder med en ca. 80-85 børn og voksne,
og der var mange fine gaver til det amerikanske
lotteri.
Borgerforening fik arrangerede et møde i Endrup
klubhus om ”Indbrudssikring og nabohjælp” sammen med Syd og Sønderjyllands politi. Det var
den 22. marts hvor vi fik besøg af 2 betjente, og
Politiassistent Christian Lauridsen fortalte om en
teknisk og taktisk Sikring af hjemmet og om etab-

lering af Nabohjælp, det blev en ualmindelig
spændene og lærerig aften, hvor man fik gode
idéer til sikring af hjemmet, Forskning viser at
nabohjælp nedsætter kriminaliteten med op til 26
%. Esben ville kontakte kommunen angående
skilte til opsætning i byen.
Igen i år blev der arrangeret Forårsfest den 13.
Maj det blev en meget hyggelig aften hvor vi grillede vores mad, og i år havde vi en lille tale af
Esben som var rigtigt god tale, hvor vi fik noget
at høre om forårets komme, bagefter legede vi
rundbold med børnene, det syndes de var sjov.
Så vores hjemmeside den er blevet hel ny og vi
har fået en til at tage sig af den, vi siger mange tak
til Niels Schmidt for det fine arbejde han har og
stadig laver med hjemmesiden, jeg vil op fordre
til at gå ind og se vores nye hjemmeside, som er
> www.Endrupby.dk<
Endrup legeplads: Sidste år havde jeg spurgt
kommunen til økonomiudvalgs mødet om vi
kunne få drænet lidt bedre, og det sagde de ja til,
men de kom ikke sidste år, så jeg spurte igen i år,
de kom så først i juli måned og gravede det eksisterende dræn op som var fyldt op med grus så det
ikke kunne trække, og vi lagde nogle nye rør ned,
så fik vi drænet lidt ekstra på pladsen, så nu håber
jeg, at det er tørt på legepladsen også om vinteren.
Kommunen kommer og fræser det græs som er
gravet op og anlægger ny græsplæne, det bliver
nok først til næste år.
Traditionen tro blev der afholdt Sct. Hans Bål den
23.juni, med bål af brænding og grillpølser og
salg af øl og sodavand, det blev en meget god
aften med ca. 100 fremmødte. Taleren i år var
Jørgen Boesen Andersen fra Hunderup, som sidder i Esbjerg byråd for SF, og han holdte en god
tale.
Igen i år blev der arrangeret Familiedag den 20.
august, sammen med de andre foreninger.
Borgerforening havde fået til opgave at stå for
grill maden kl. 13.30 det blev en bragende succes
med ca. 80 betalende personer, det var langt flere
end vi havde regnet med, så vi måtte skynde os at
købe noget mere mad, og det lykkes godt, alle
blev mætte, og de gav mange roser bagefter for
den gode mad, ja Klaus og familien havde brugt

www.endrupby.dk
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hele formiddage på at lave salat og han er meget
ferm til at stå ved grillen. En meget god
Familiedag med mange fremmødte tak for en god
opbagning. Det er planen at afholde familiedag
igen til næste år.
Der har også været en forespørgsel om vi skulle
have en hjertestater her i Endrup, det syndes vi
ville være en god ide, Endrup lokalråd har den
samme ide og vi prøver nu sammen at få fat på en,
vi er ved at få nogle priser hjem på nogle hjerte-

stater pris niveauet ligger fra ca. 10.000 kr. og
opad.
Og der skal måske en kasse til som kan stå udenfor til en ca. 3000.-5000 kr.
Så vil jeg gerne til slut sige tak til de af byens borgere som har hjulpet borgerforeningen i løbet af
året, ja her specielt en tak til dem som står for
julebelysningen. Og stor tak til den nuværende
bestyrelse for jeres indsat og gode samarbejde vi
har haft i det forgangne år.

Juletræsfest på Endrup Møllekro
Endrup Borgerforening inviter alle i Endrup og opland til juletræsfest på kroen 3. juledag (tirsdag den
27. december).
Julemanden underholder sammen med musikeren. Julemanden uddeler godteposer til børnene.
Aftenen starter med fællesspisning kl. 17.30, og man er hjertelig velkommen 18.30 for dem som ikke ønsker at spise, for der begynder
vi at danse rundt om træet og synge de glade julesange.
Man tager selv mad med hjemmefra. Eller man kan køber
pålægskagemand + pølsehorn, voksne 40kr. børn 25kr. –
bestilles inden 22. dec. Hos Klaus Schultz tlf. 61 69 89 71 –
Tina Frandsen tlf. 26 17 23 76 - Carsten Ladefoged tlf. 75
19 13 60
Øl – vand – Te og kaffe sælges.
Entre 25 kr. pr. voksen, gevinst på entrebilletten.
- Børn GRATIS.
Der bliver afholdt amerikanske lotteri, med mange
flotte sponsor gaver.
Tak til Andelskassen Årre for godteposer!!
Så velmødt på Endrup Møllekro 3. juledag Den 27.
december kl. 17.30
Mvh. Endrup Borgerforening

Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs
Præmiespil 2011
Udtrækningsnumrene for
November: 177-258-25-2-66-49-146-284-1-158164-261-282
December: 61-262-254-158-201-65-71-70-115-171-96-187-233
18
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Vejrup/Endrup Nyt ønsker alle en
Glædelig Jul, samt et godt nytår

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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Bladets redaktør fik månedens skulderklap fra Sydbank.
Udnævnelsen skete til oktoberfesten d. 28. oktober 2011.
Indstillingen havde følgende ordlyd:
Aktiv i foreningslivet:
Helle har i mange år været aktiv i foreningslivet i Vejrup. Helle har siddet som den eneste kvindelige formand
i Vejrup IF, hun har været formand for gymnastikafdeling de sidste 8 år. Med sit gode humør, sit store engagement og kreativitet er hun meget inspirerende på denne post.
Helle er god til, at få de unge til at interessere sig for sporten og at få dem til at gå ind i foreningsarbejdet.
For et par år siden var Helle med til at starte Zumba op i Vejrup og det skulle vise sig at være en meget stor
succes med mange deltagere. Samtidig var Helle, sammen med gymnastikforeningen, med til at starte
Ballroom dance Fitness og Styrk din krop, dels for at prøve nyt og dels for at finde aktiviteter der passede til
den nye multisal.
Redaktør på det lokale blad.
I næsten 20 år har Helle været med i det nye Vejrup/Endrup Nyt (før hed den VIFTEN). Hun har de sidste 8
år stået for redaktionen af bladet: ”Vejrup-Endrup nyt”.
Helle sørger for at samle stof til bladet, enten ved selv at skrive eller ved at opfordre andre til det.
Derudover sørger hun for at samle alle trådene omkring selve driften af bladet. Bladet udkommer 6 gange
årligt. Helle er altid parat til nytænkning, så da Jyske vestkysten i 2010 lancerede Dit Vejrup, var hun borgerjournalisten der ofte lagde billeder og tekst på siden. Helle så det som endnu en mulighed, for at beskrive
de mange aktiviteter der er i området.
Medbestyrer af Vejrup/Endrup fritidscenter:
Helle er ansat i Vejrup/Endrup Fritidscenter og er gift med Centerleder Per Burkal. Sammen har de formået at opbygge centret til et velfungerende sted med mange aktiviteter og med et cafeteria med sunde madvarer, lavet under meget hygiejniske forhold. Helle er oprindelig uddannet køkkenleder og den uddannelse
har hun glæde af i sit nuværende job. Deres service og deresstrukturerede måde at arbejde på betyder, at
hallen efterhånden er blevet et attraktivt sted, at holde festlige arrangementer. Når hallens venner mødes
to gange om året for at yde en frivillig indsats for hallen, er højdepunktet den gode middag som Helle laver
til dem.
Engageret og glad personlighed:
Helle Burkal er altid en meget glad person.
Alle der kommer i hallen oplever smil, latter og friske
bemærkninger fra Helles side. Ikke mindst børn og unge
mennesker har stor glæde af, at møde en person som Helle,
i forbindelse med de fritidsaktiviteter de går til. Det er i de
gode stemninger at udviklingen foregår og Helle gør meget
for at skabe de gode stemninger omkring foreningslivet. Det
ligger Helle meget på sinde at børn og unge mennesker skal
have det godt. Med sit store engagement øger hun interessen hos børn og unge, til at være aktive og måske sidenhen
yde en frivillig indsats i foreningslivet.
Vi er adskillige lokale borgere der synes, at Helle fortjener et
skulderklap, dels for sin mangeårige indsats i foreningslivet
og dels for sin positive og udadvendte måde at være menneske på.
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Fortsat fra side 5

Data:
Morten Sørensen stand-up som har fået karriere i DM i stand- up 2008 og på Comedy
Fight Club 4, Det nye kuld -zulu Comedy Galla show 2009 Morten er opvokset i Vejrup,
Morten er et meget roligt gemyt. Han underkender ikke, at man kan skrive gode jokes
bag sit skrivebord. Men med hans improvisere med publikum, er indenfor det seneste
år blevet Mortens store passion. Morten har fået til opgave at underholder TV2 seer
8 gange fra Vejrup og det må man sige han gør hvad der skal gøres for at få Vejrup
på landkortet. Tak for denne her gang Held og Lykke fremover.
Helle Burkal.

Julehilsen fra Østergården
En stor TAK til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til gode oplevelser for Østergården i 2011.
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 rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen Beboere og personale Plejecentret Østergården

Gørding‐Vejrup Skyttekreds – Jubilæumsskydning
Gørding-Vejrup Skyttekreds’ 125 års jubilæum. Fra 1886 - 2011
I anledning af at Gørding-Vejrup Skyttekreds i år 2011 kan fejre 125 års jubilæum, afholder foreningen i
uge 48 jubilæumsskydning. Dette kommer til at foregå fra mandag d. 28/11 til torsdag d. 1/12. Her er skytter fra andre skytteforeninger inviteret til en hovedskydning samt et mesterskab.
Udover denne jubilæumsskydning holder Gørding-Vejrup Skyttekreds lørdag d. 3/12 åbent hus for alle
interesserede. Dette arrangement vil vare fra kl. 13:00 – 16:00, til alle fremmødte vil der være æbleskiver,
gløgg samt 10 gratis prøveskud.

Jubilæumsskydning

Åbent hus

Mandag
d. 28/11
Tirsdag
d. 29/11
Onsdag
d. 30/11
Torsdag
d. 01/12
Mere info på:
www.Skytteklubben.dk

Lørdag d. 3/12
Kl. 13:00 – 16:00
Gratis skydning
Æbleskiver og gløgg

For alle interesserede
www.endrupby.dk
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

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 27 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
Butik Fredag 9,00 - 17,00
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VIF Badminton kursus

Hjælpetræner kursus i badminton blev d. 9-10 afholdt i Vejrup/Endrup Fritidscenter. Det var et samarbejde mellem
Vejrup I F og D G I Sydvest der deltog 21 kursister heraf var de 5 fra Vejrup. Simon Nielsen Grindsted var en in spirende leder af det vellykkede kursus.
Mvh Preben

VIF Indefodbold har fået NY sponsor

Ballroom Fitness
Opstart efter Nytår i Multisalen den 11 januar ONSDAG kl.18.00–19.00, her får man sved på panden, Samba,
Quickstep, Tango, Waltz og cha-cah-cha alt sammen får hofterne til at svinge. Mød op og vær med det er super sjovt.
Instruktør Sissi Jensen – pris for 11 gange 250.00

”Styrk din Krop”
Opstart efter Nytår den 5. januar TORSDAG kl. 18.00-19.00, gennem sving og bevægelse med brug af elastik og
stor bold, få pulsen op og arbejdet kroppen i gennem – afslutter Tina Steenberg timen med lidt afspænding – pris 10
gange 250.00

www.endrupby.dk

23

Vejrup Endrup Nyt

KNUD JØRGENSEN EL Aps

Nørregade 23 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 89 99, Fax 75 17 86 13
Mail: Knud@dengroennebutik.dk
Nørregade 26 A
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 3146, Fax 75 17 30 99
Mail: Knud@dengroennebutik.dk

Nygårdsvej 29
www.casperskoreskole.dk

HER KAN
DIN

Vejrup
Caravan
Transport

FARVEANNONCE
STÅ

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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Vejrup Senior Club
Første Torsdag i november havde senior Clubben besøg af Orla Lyst.
Han er kendt for i 25 år, at have spillet i Elitekvartetten. Fra 1960 til 1985. Så de fleste af tilhørerne har
´nok danset til elitekvartetten i deres ungdom. Han spillede og sang mange af de melodier der var på mode
dengang. Han fortalte også om sit arbejde som pibereparatør og senere som stor pibefabrikant, med eksport
til mange lande. Men den begyndende rygeforbud mange steder, endte med at pibene efterhånden blev
usælgelige og han gik konkurs. Han gik på pension, og har spillet til husbehov siden, hvor der har været
bud efter ham. Men som han sagde, så er humøret og helbredet det vigtigste her i tilværelsen.
Der er julemøde torsdag den 8. december i Fritidscenteret
Sognepræst i Jerne sogn Ingelise Wenzel kommer og underholder.
Efter kaffen er der som sædvanlig banko med mange fine gevinster
Generalforsamling
Torsdag den 12. januar 2012 kl.14 afholdes der generalforsamling i hallen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil der komme en repræsentant fra De Graa Busser og fortælle om den tur til
Østrig, som Senior Clubben vil arrangere i juni måned.

35 glade og forventningsfulde deltagere på Senior Clubbens årlige udflugt, i år gik turen til Rüdesheim i Tyskland.

Modelflyvning året rundt
The Flying Tigers er en modelflyveklub der holder til i Vejrup med flyveplads på Lykkegårdsvej.
Hvor der flyves med store og små modeller, om vinteren flyver vi indendørs med små modeller i Vejrup/Endrup fritidscenter, disse er drevet af små
elmotorer og en max vægt på 500 gram.
Hvor imod de udendørs modeller må veje op til 25 kg.
En indendørs model vejer fra 100 til 250 gram, hvor elmotoren vejer de 20
gram og batteri ca. 30 gram modeller er lavet af et let skummateriale.
Vejrup modelflyveklub består af ca. 10 aktive medlemmer som kan tilbyde
fine faciliteter på flyvepladsen hvor vi altid står til rådighed til nye piloter og andre med interesse for modelflyvning, om vinteren mødes vi hver torsdag aften i sløjdkælderen på den gamle skole i Holsted.
Yderligere information kontakt gerne Claus Utoft Nielsen Tlf. 7519 0336eller 2092 3130

www.endrupby.dk
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Kender du én, der
fortjener et skulderklap?
Bramming og Sydbank Gørding i samar-

mange frivillige i det lokale foreningsliv et
skulderklap?

bejde med JydskeVestkysten ”Månedens
Skulderklap” til frivillige ildsjæle, der gør
noget ganske særligt for foreningslivet.
Sammen med hæderen følger 1.500 kr.
og et diplom.

Så har du nu chancen for at gøre noget
ved det! Hver måned uddeler Sydbank

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

7517 4315 - 8236 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

www.vejrup.dk

Indsend et forslag – og vind
Indsend dit forslag til Sydbank eller
JydskeVestkysten. Så deltager du samtidig hver måned i lodtrækningen om ﬂotte
præmier.
Giv et skulderklap!

9418.1210

Fortjener din træner, leder eller en af de

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
NOVEMBER
Søndag
Søndag

D. 27.08 VIF Juletræ arrangement i Fritidscenteret
kl. 13.00 – 17.00
D. 27.11: Første søndag i advent: Julekoncert. i Vejrup kirke kl. 19.00

DECEMBER
Fredag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag

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

02.12
04.12
08.12
11.12
18.12
27.12

Fredags FJOLLERI kl. 19.00 – 21.00
Senior Dame Håndbold kl. 14.00 og kl.15.00
Vejrup Senior Club kl. 14.00 Julemøde ved Ingelise Wenzel Præst i Jerne
Familiegudstjeneste i Vejrup kl. 11.00
Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke kl. 11.00
Endrup Borgerforening, Juletræsfest på Endrup Møllekro kl. 17.30

JANUAR
Fredag
Lørdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

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

06.01
07.01
12.01
17.01
20.01
21.01

Fredags FJOLLERI kl. 19.00 – 21.00
DGI Inde Fodbold kl. 19.00 – 21.00
Vejrup Senior Club kl. 14.00 Generalforsamling
Sogneaften ved Ulla Dahlerup kl. 19.30
Fredags FJOLLERI kl. 19.00 – 21.00
DGI Inde Fodbold kl. 10.00 – 16.00

FEBRUAR
Fredag
D. 03.02
Søndag D. 19.02
Onsdag D. 22.02
Fredag
D. 24.02

Fredags FJOLLERI kl. 19.00 – 21.00
Vejrup IF afholder Fastelavn søndag fra kl. 14.00
Sangaften Endrup Møllekro kl. 19.30
Fredags FJOLLERI kl. 19.00 – 21.00

MARTS
Mandag
Fredag
Lørdag

D. 05.03
D. 09.03
D. 17.03

Generalforsamling Vejrup Husholdningsforening
Fredags FJOLLERI kl. 19.00 – 21.00
Gymnastik opvisning fra kl. 14.00

Vejrup.dk i stedet for Dit Vejrup
Det nye Vejrup.dk er nu online, men, der mangler nyhedsindlæg.
Man kan rekvirere en guide, hos max@uldahl.dk som forklarer de nye funktioner og hvordan man skriver indlæg, til siden vejrup.dk
Her har borgerne mulighed for at bidrage med nyhedsindlæg og lignende.

www.endrupby.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Andelskassen
Agerbæk
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bramming Køreskole Bramming
Brix Hairut v. Maria Gørding
Butik Knoppen
Gørding
Caspers Køreskole Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danrevi
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gårdbutik Kileager
Vejrup
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. Holsted
Hårbiksen
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård
Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
Karlskov Byggemontage Vejrup
KB Træbyg
Vejrup
Kent Jensen
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Pecani
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
8799 3612
7519 1004
7510 1601
4031 1222
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
7517 8999
7517 3037
7510 3582
2815 0517
7517 8090
7517 2770
2521 8042
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0521
7519 0333
2096 9676
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7517 4717
7519 0123

Firmanavn
Pigerne tøj & sko
Rud Christensen
Skov Madsen
Specialoptik
Sportmaster
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet

By
Agerbæk
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Gørding
Bramming
Bramming
Gørding

Telefon
7519 6160
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
7517 0444
7510 1881
7517 4477
7437 1860

Bramming 7517 4396

Firmanavn
By
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Caravan Transport
Vejrup El - Service
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Viggo Sørensen
Vejrup

Telefon
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 0381

