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Fra Endrup Møllekro i 30erne....
At være barn på en kro var anderledes
end i en almindelig husstand: der skete
jo mere, der var altid folk og vi havde
altid travlt. Min far handlede meget -
han tog ud på landet og så til marked i
Esbjerg - så det var min mor, der passe-
de kroen. Da jeg var ganske ung,
begyndte jeg at servere på kroen.

I 1932 blev salen bygget til - og så var
der mange, der gik til bal på kroen.
Salen kostede 6.000 kr. at få bygget,
men det kneb med at få den betalt, der
var ikke ret mange penge dengang.
Siden dengang er der faktisk ikke byg-
ningsmæssigt lavet ret meget om på
kroen. Men der blev lavet nyt køkken,
det krævede de. Vi vaskede op med
opvaskebørster - der var ingen opva-
skemaskiner, og vi skrællede kartofler
med kartoffelskræller.

Vi havde grundlovsfester - det var jo
den eneste dag, hvor de unge menne-
sker havde fri en søgnedag. Så kom de
alle sammen og skulle slå sig løs - det
var helt utroligt. De startede nede på
Endrupholm og så gik de op på æ kro
og drak sig fulde. Der var jo ikke spiri-
tusbevilling på Endrupholm! Hver gang
når vi kom til aften, så sagde vi: Nu er
der heldigvis et år til næste grundlovs-
fest. De årlige gymnastikfester dernede
var helt anderledes.

Der var også de årlige udflugter for
gamle fra Esbjerg til Endrupholm - det
var jo med privatbiler - så kom chauf-
førerne herop. Så var der tradition for
at de skulle have æggekage. Det gav
sandelig travlhed, men vi var forberedt
på det, så efterhånden blev det en tradi-
tion.

Over stenbroen efter øl
Ovre i huset på den anden side af vejen
blev der kogt suppe, og der opbevarede

vi også vores mad - vi havde jo ingen
køleskab, ingen fryser. Og skulle folk
have en kold øl, hentede vi den derovre,
én af gangen. Det var vi jo nødt til,
ellers blev de jo varme herovre. Vi fik
sandelig æ ben brugt over æ stenbro, og
så var der jo trafik gennem byen den-
gang. Man kunne få en bøf og det gav
de 2 kr. for med sovs og kartofler. Fro-
kost var jo ikke som i dag. Jeg har
aldrig prøvet at servere en sildeanret-
ning. Det var smørebrød: flæskesteg
med italiensk salat, men ikke noget
under, og æg og tomat. Som hovedret
var der kyllingesteg, koteletter og
flæskesteg. Og så suppe til eftergilde.
Når de skulle hjem fik de ikke pålægs-
mad, der fik de altid suppe.

- sådan står der i artiklen om Endrup
Møllekro i Lokalårbogen 2002, fortalt
af Anne Jessen. Det er en artikel med
mange andre fortællinger om kroen
gennem tiderne, der bl.a. bygger på det
sidste interview med Kedde (Kristian
Lauridsen) inden han døde i 2002.

Lokalårbogen kan du få hos: 
Vagn Olesen, Sejersgården 20, 
6690 Gørding - Tlf  75 17 80 59
vagn.olesen@mail.dk - men skynd
dig, den er næsten ud-solgt.

Stråtaget på Endrup Møllekro blev fornyet i 1965 - 
billedet er taget præcist den 26. marts

Selma og Nisse prægede kroen i en menneskealder - fra 1947-1989 - de sidste
13 år var Selma alene om det - og da hun holdt op, var krodriften i realiteten forbi.
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Microstævne den 25. januar 2003
Når man putter ca. 75 børn ind i en hal,
hvor der er aktiviteter og kampe i gang,
får man en sjov oplevelse! I hvert fald
som tilskuer! D. 25 januar ved 1 tiden
begyndte håndboldspillerne fra forskel-
lige klubber at stimle sammen.

Først skulle der varmes op, og det var
lidt af en opgave at få den fulde
opmærksomhed fra så mange børn, der
endnu ikke havde fået brugt noget af
energien. Vi startede med den kendte
Boogie Woogie dans, men det var ikke
helt nok ,så vi skulle improvisere lidt
for at få dem varme!! Så gik kampene i
gang til stor fornøjelse for de mange
forældre, der var mødt op.

Ved disse micro  stævner er der meget
ventetid, derfor var et par gymnastikle-

dere mødt op med tilhørerne redskabs-
bane. Et par piger kunne male på børne-
ne, alt sammen for at holde dem
beskæftiget og varme.

Børn er meget gode til at finde på nye
lege, så pludselig så man et par limbo-
dansere og eksempler på, hvor hurtig
græsser kan gro.

Vejrup skulle spille mod det samme
hold to gange, fordi vi var de eneste to
hold, der var meldt til “øvede”. Første
gang vandt vi ,og spillernes glæde kun-
ne høres da de råbte vindersangen.
Anden gik det ikke så godt, men vi var
nu stolte af vores velspillede hold.

Det var vi ikke ene om, kameraer og
hænder blev brugt flittigt af de stolte

forældre, og især en far gjorde indtryk
da han rejste sig op og råbte så højt han
kunne: det var min datter, der lige sco-
rede, mens han slog med arme og ben...
Som afslutning legede vi “bondemand
trækker gulerødder op”. For dem der
ikke ved hvad det er, kan vi fortælle at
det gælder om at hive børnene fra hin-
anden, mens de ligger på gulvet! Det så 
ud som om de havde det sjovt !!

Til allersidst fik alle spillere en lille
gave, der bestod af en blok og en bly-
ant! Vi syntes der var en god dag, der
bød på en masse sjove oplevelser...

MARIA OG METTE
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Generalforsamling
i Vejrup IF/MK.79

Torsdag den 6. marts 03 kl. 19.00
Vejrup-Endrup Fritidscenter

Dagsorden iflg. Vedtægter.
Alle er velkommen

Bestyrelsen Vejrup IF

Vejrup If er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige,
hvor det sociale har første prioritet, et samlingspunkt for byens borgere.

Har du lyst til give en hånd med eller har gode ideer, så vi kan bevare foreningen.
Har det din interesse eller vil du gerne vide mere om foreningen,

kan formanden Christian kontaktes på tlf. 75 190127.
Mvh. Christian Sørensen 

Så er det vist igen på tide, at skrive lidt
om senior håndbolden i V.I.F. Som
mange sikkert allerede ved, rider klub-
bens serie 1 damer langt fra på den bøl-
ge, de ellers har gjort de forgangne år.
Og hvis man skal bruge de professio-
nelles ordsprog, så har der ligesom ikke
været den nødvendige “flow” i vores
spil. Viljen og gejsten har i store dele af
turneringen været forsvundet fra holdet,
hvilket ikke gør det nemmere for os, at
vinde kampene. Pt. ligger holdet på en
3. sidste plads, hvilket desværre bety-
der, at vi er i farezonen for, at skulle
rykke ned i serie 2 igen. Meeen der er
dog stadig pt. 5 turneringskampe tilba-
ge, så lad os håbe, at vi hurtigst muligt
finder det gamle og seværdige hånd-
boldspil frem igen. 

I de sidste 7 turneringskampe efter jul,
har Gørdings tidligere målmand, Jette
Svenning, lovet at hjælpe os med, at

være substitut for Hanne i målet. Vi
ønsker Jette velkommen i klubben.

Apropos Gørding, har vi netop startet et
samarbejde med deres håndbolddamer i
serie 2. Efter planen skal vi mødes ca. 1
gang om måneden til en fælles gang
træning, hvorefter vi slutter af med, at
spille mod hinanden. Indtil nu har vi
været samlet to gange, hvilket har været
utroligt positivt for begge parter, så det
er helt klart noget vi vil arbejde videre
med. 

Til sidst kan jeg nævne, at der endnu
ikke er sat navn på en ny seniortræner
til den kommende vintersæson, men at
der arbejdes på højtryk for at finde én!

Med hensyn til serie 3 damer, er det
igen i år svært, at skaffe spillere nok til
hver kamp. Inden sæsonstart så det
ellers lovende ud med nye spillere, men

efterhånden som tiden gik, faldt de fra
en efter en. Så igen - igen, bliver der
brugt meget tid på, at ringe rundt til
diverse damer i omegnen, for at få
hjælp til søndagens kampe. Men som
altid er disse damer villige til at hjælpe
holdet - og tak for det! I turneringen lig-
ger holdet på nuværende tidspunkt på
en 6. plads.

På holdenes vegne
Susanne

V.I.F. Håndbold Seniordamer
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Det har været meget sjovt at gå til
spring i år 2002 fordi at trænerne har
lært os så meget. Vi har bl.a. lært
araber, araberflik, barani og salto.
Vores trænere hedder: Anja, Bjarne,
Mette, og Preben.

Vi er mange børn der går til spring
så nogen gange når vi skal springe
over bom eller i trampolin er der
ofte lidt kø.

En onsdag var vi i Gørding og sprin-
ge sammen med drengeholdet fra
Gørding vi sprang bl.a. i Spriggrav.
Men om Torsdagen fik vi gengæld
det vil sige at de kom over til os og
her sprang, spillede hockey og lege-
de vi sammen med dem endnu
engang.

Den allersidste gang til spring i år
2002 sluttede vi af med en lækker
slikpose mens Anja tog billeder af
os. Vi glæder os meget til opvisning
vi håber at i kommer og ser os .

Den 11 januar skal drengene på
drengelejr det bliver nok meget
sjovt.

P.S. 
Vi vil gerne se flere næste år.
Med Venlig Hilsen 
Annie Kristensen, 
Sannie Vedsted, 
Michael Kristensen & 
Kristian Frederiksen

Vejrup Springhold 2002 Gymnastik-
opvisning 
i Vejrup
Lørdag 

den 
15. Marts 
kl. 14.00

Fem Lokale hold viser 
lidt af det, de har trænet på 

i vinterens løb.

Endvidere har vi junior-
træningsholdet fra område 1

som gæstehold. 

Og alle træner/leder i V.I.F 
vil også medvirke med 
et lille festlig indslag. 

Kom og vær med 
til at skabe stemning, 

så alle får en 
hyggelig eftermiddag.
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Generalforsamling 
i støtteforeningen 

for KFUM-spejdernes 
Vejrup gruppe, 

afholdes lørdag den 22.02.03
kl. ca. 15.00 i “Græstotten”.

Dagsorden:
1. Valg af skriftfører og dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af 
a. 2 bestyrelses medlemmer, 

på valg er Leif Hermansen og Erik Frandsen.
b. 1 suppleant
c. 2 revisorer
5. Indkomne forslag (skal formanden 

Leif Hermansen i hænde senest den 20.02.03)
6. Evt.

Støtteforeningens bestyrelse

Generalforsamling KFUM spejderne

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent. Og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling under pkt. 4 skal med navns underskrift tilstilles 
foreningens formand Erik Stenager Hegnet 5. Senest 1 Marts 2003.

Efter Generalforsamlingen vil konsulent Jørn Nielsen fra TDC svare på spørgsmål omkring  WebSpeed.
Vi håber at anlægget kan være klar til brug af  WebSpeed, senest 15. Marts 2003.

Venlig hilsen Bestyrelsen. Erik Stenager Tlf: 75190168

VEJRUP ANTENNEFORENING afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag d.11.marts 2003 kl.19.00 på Vejrup Kro.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og skriftfører
2. Aflæggelse af beretninger
3. Aflæggelse af regnskab, 

herunder fastsættelse af kontingent
4. Valg af 
a. 5 medlemmer til grupperådet.

På valg er Tone Møller, Marianne Jensen, 
Kent Poulsen, Elsebeth Toldshøj og 
Michael Christensen.

b. 2 suppleanter til grupperådet
c. 2 revisorer

5. Forhandling om gruppens arbejde i det kom-
mende år.

6. Indkomne forslag (skal være formanden 
Tone Møller  i hænde senest den 20.02.03)

Grupperådet

Generalforsamling for 
KFUM-spejdernes 

Vejrup gruppe afholdes 
lørdag den 22.02.03 

kl. ca. 14.15 i “Græstotten”.

Spejderne har pr. 01.01.03 ophørt indsamlingen 
af glas og flasker ved kroen og foderstoffet pga. manglende lønsomhed.
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Vejrup Seniorklub

Torsdag den 6. marts kl. 14.00 på Vejrup Kro. 
I lighed med sidste år, vil pensionister fra Bramming
igen i år komme og underholde med Dilettant. 
Stykket hedder: “Bed and Breakfast” af forfatter
Konrad Hansen.

Torsdag den 10. april kl. 14.00 på Vejrup.
Johannes Holm vil komme og vise os lysbilleder,
som læge Iversen har taget, fra hans tid i Vejrup. 
Og så vil han fortælle, om hans rosenhave og pas-
ning og pleje af roser. 

Torsdag den 12.juni: Udflugt!
Nærmere oplysninger senere, men reserver dagen.

Mandag den 17. marts cykler vi foråret i møde, vi
starter kl. 09.00 fra kroen, og hvis det har interesse,
vil vi cykle hver mandag, korte eller længere ture,
alt efter hvordan vejret arter sig. 

Vi bowler i Brørup onsdage i lige uger fra kl.
16.00 til 17.00.

Hver torsdag, når der ikke er møde på kroen,
spiller vi kort i klubhuset fra kl. 14.00 til 17.00.

Alle er velkomne til vores arrangementer. 

Venlig hilsen
Vejrup Seniorklub

Tak til:
Vejrup Døgnkiosk, Gunnar Thomsen

Tommys Taxa
Vejrup Smedeforretning, 
J. Else Jermiin
Vejrup Maskincenter
Jens Søndergård Autoservice
Endrup Mejeri
Knud Fogh
Focus købmand, Hans Johnsen

Vejrup Autoforretning,
S.P. Knudsen
Vejrup Foderstofforretning
Nielaus og Jeki Møbler
Vejrup El-Service, Kjeld Haugård
VF Biler, Verner Fogh
Vejrup Klubhus, Helle
Vejrup Gartneri
Hot’n Tot Dame og Herrefrisør

Program for første halvår 2003

TAK FOR GAVER
Vejrup Seniorklub siger mange tak for gaver

til vores Julearrangement 2002
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Vejrup Seniorklub

Vejrup Husholdningsforening

Generalforsamling afholdes den 16.01.03 på Vejrup Kro

Formand og kasserer aflagde beretning, som blev godkendt. 

På valg var Christine Sørensen og Åse Holm, begge tog imod genvalg. 

Som suppleanter er Orla Jørgensen og nyvalgt blev Ejvind Andersen.

Revisorer Sv. E. Paulsen og Jens Vestergård blev genvalgt. Hans Sommerlund blev valgt som suppleant. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Christine Sørensen.
Næstformand: Anna Jensen. 
Kasserer: Ingeborg Madsen. 
Menigt medlem: Åse Holm. 

Vinter sæsonen er ved at være slut.

Vejrup deltog som sædvanligt i kommunemesterskaberne, denne gang i Gørding hallen.
Vi havde 5 hold tilmeldt. Både drenge B med Dion Nissen som træner og lilleput med Kasper
Madsen som træner fik guld medaljer med hjem, det kan de være meget stolte af.

Vi vil her fra fodboldudvalget sige tak til alle trænerne samt forældrene for godt samarbejde.

Hilsen Fodboldudvalget.

Vejrup Husholdningsforening
Torsdag den 06.03.03 

afholder Generalforsamling 
på Vejrup Kro kl. 19.30.. 

På forårsmessen den 22. og 23. marts 
kan du købe dit medlemskort til Vejrup Husholdningsforening 

og være med i lodtrækningen om en købmandskurv. 

Venlig hilsen

Anette Hunderup

Indendørs Fodbold Vejrup
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Vejrup Sognearkiv

F O R Å R S M E S S E -  VI ER IKKE I HALLEN, MEN I KÆLDEREN UNDER HALLEN.
HER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT BESØGE OS VI ER DER FOR DIN SKYLD OG VI BESVARER GERNE
SPØRGSMÅL
MÅSKE DU HAR NOGET MED TIL OS, VI ER MEGET MODTAGELIGE AF GAMLE BILLEDER OG ANDET  GODT
DESUDEN ER DER STORE CHANCER FOR AT VINDE FLOTTE PRÆMIER I VORT AMERIKANSKE LOTTERI
DU KAN OGSÅ TEGNE DIG SOM MEDLEM AF ARKIVET. DET GØRES FOR  KR. 50,-  Pr. HUSSTAND

VENLIG HILSEN ARKIVUDVALGET
TOVE NIELSEN,  LISE PEDERSEN, GRETHE SCHMIDT, EGON JESSEN,  AAGE HENRIKSEN, 
INGRID JENSEN og JOHANNES HOLM

I VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER
LØRDAG d. 22. marts 2003 kl. 13.00-17.00 og 
SØNDAG d. 23. marts 2003 fra kl. 10.00-17.00

FORÅRSMESSE

Shamrock spiller irsk folkemusik 
søndag eftermiddag kl. 14. og 16.
Shamrock spiller en blanding af ballader og instrumental
numre. Svend synger og spille på guitar, mundharpe og
bodhran. Denis spiller på guitar bouzouki bodhran.

LØRDAG byder på: 
Åbningstale af Bramming kommunes borgmester,
modeshow, trækning af hovedgevinst.

SØNDAG er der gratis kaffe og rundstykker 
med musik leveret af PETS.
Per og Maja underholder, 
trækning af hovedgevinst.

HOVEDPRÆMIE: 
2 stk. Gavekort á 500,- kr. til
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Det er for tidligt på dagen, man skal alt
for tidligt op.
Der er for langt at gå.
Der er for kort at køre, motoren bliver
ikke varm.
Præsten prædiker for intellektuelt.
Præsten er for folkelig og banal.
Præsten er for missionsk og alt for
ivrig.
Præsten er blevet for grundtvigsk og
tager tingene for let.
Der kommer kun gamle mennesker.
Det er for koldt om morgenen.
Jeg skal lave lektier.
Jeg skal passe min forretning.
Jeg skal have avisen læst.
Jeg skal have vasket.
Det er for kedeligt i kirken.
Musikken er for langsom, der er for
lidt rytmisk musik.
Fodboldkamp og håndboldkamp er
ofte om søndagen, for da er hallen
ledig.
Det er bedre at sidde på kroen og tæn-
ke på kirken. 
Når jeg går til banko alle hverdage,
skal jeg slappe af om søndagen.
Jeg er gået på pension, så jeg har ikke
tid.
Der kan være mange grunde til ikke at
gå i kirke og jeg har fundet nogle
ekstra for at gøre det lidt lettere.

80 kr.
Ovre på Sjælland, i Kirke Såby, har
man i  menighedsrådet i samråd med
præsten besluttet at give 8 unge men-
nesker 80 kr. pr gang for at gå i kirke.
Den væsentligste grund er, at der ikke
er andre unge mellem 17 og 21, der gå
i kirke.

Når de så er en flok, så er det meget
nemmere, så er der et socialt fælles-
skab, når der er andre i samme alders-
gruppe. Tanken er selvfølgelig, at de
også efter påske, hvor forsøget kører
til, også fortsætter med at gå i kirke.

Præsten Joakim Stender har været
præst i Los Angeles og der gik også
unge mennesker i kirke, så det må også
kunne lade sig gøre her, mener han.
Når der kun kommer en eller to i sam-
me aldersgruppe, så er der ikke så
meget ved det. Så har man i al fald ikke
mulighed for at score nogen. Nu er det
vel heller ikke derfor man kommer i
kirke primært, men det er da sjovere at
være sammen med nogen i samme
aldersgruppe, det siger sig selv.

Desuden skal de udfylde et skema med
spørgsmål til prædikenen og i det hele
taget komme med ønsker til gudstjene-
sten, det er egentlig denne “konsulent-
bistand”, de bliver aflønnet for.

Jesus har ikke opfordret til at komme
til gudstjeneste. Tværtimod har han talt
om at gå ind i sit lønkammer for at
bede og ikke bede offentligt, selv om
det kunne være et led i at minde andre
om, at nu er der tid til at bede. Og det
er vel faren for, at det hele bliver mere
til show end til ægte bøn.

Men selv gik Jesus efter sin sædvane i
synagogen, så man kan ikke sige, at
han var imod synagogegudstjenesten,
men det var den offentlige udstilling af
bøn i gadehjørner, han var imod. Det
var åbenbart en selvfølge for ham at gå 

i kirke/synagoge. Der var  ingen grund
til at opfordre til at  komme i synago-
gen, for det gjorde folk på den tid alli-
gevel.

Engang prædikede Jesus selv i synago-
gen. Det var almindelig praksis, at
almindelige folk gerne måtte prædike,
det var ikke blot synagogeforstande-
ren, og det er måske noget vi skulle
indføre igen, og det hører man da også
om sker.  

Kirkebladet
Nr. 1. 2003

Hvorfor går du ikke i kirke?

Kirkelige handlinger
3/11 2002 1/2 2003

Døbte:
Vejrup Kirke

Katrine Brændgaard Sørensen
(Lene Møller Olsen og
Lars Brændgaard Sørensen)

Camma Klarskov Korsgaard
(Joan Korsgaard og
Bjarne Oskjer Klarskov Larsen)

Begravede:

Vejrup kirkegård
Vejrup kirkegård
Peder Wagner Nielsen
Aage Nielsen Lauridsen

Vester Nykirke kirkegård
Anna Marie Sørensen, f. Hansen
Lene Slot Christensen
(Nysogn kirkegård)
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Adresser
Sognepræst
Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051

Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115

Graver Jytte L. Jensen
Hegnet 10 , tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Lise Kondrup
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Birthe Schultz Petersen 
Engdraget 5, tlf. 75 190051
Anne Dorthe Nygaard
Lykkesgaardsvej 20, tlf. 75 190227

Ulveledere:
Hardy Andersen
Ø.Vejrupvej 11, tlf. 75 190377
Lykke Meden
Engdraget 43, tlf. 75 190210
Inge Pedersen
Grisbækvej 1, tlf. 75 191195

Juniorledere:
Lene Frederiksen
Lykkesgaardsvej 10, tlf. 75 190113
Gunnar Vedsted
Gl.Hovedvej 10, tlf. 75 190430
Niels Jespersen
Lykkesgaardsvej 3, tlf. 75 190459

Spejderledere:
Peter Bertelsen
Kirkegade 6, tlf. 75 190123
Otto Pedersen
Grisbækvej 1, tlf. 75 19 11 95

Gruppeleder:
Anna Schultz
Dannesvej 2, tlf. 75 190115

Mødetider:
Bævere (Bh.kl.-1.kl): 
Mandag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3.kl): 
Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5.kl.): 
Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere (6.kl og op): 
Onsdag kl. 18.30-20.30

Alle møder holdes i spejderhytten 
“Græstotten” på Gl. Hovedvej

Konfirmandlejr i Terp
Weekenden den 25-26. jan.  var en ople-
velse. I år havde vi dronningens nytårs-
taffel på programmet og alle gik op i
deres rolle, både talere og hvem der ellers
skulle bidrage.
Det samme gjaldt gudstjenesten, hvor
helbredelsen af en syg blev ført op til
nutiden og nogle havde malet et billede af
helbredelsen, som nu kan ses i konfir-
mandstuen, andre havde pyntet kirken og
bagt brød til altergang eller farvelagt
transparenter.

Familiegudstjeneste i Vester
Nykirke
Fastelavnssøndag kalder vi til familie-
gudstjeneste i Vester Nykirke kl. 11.00.
Det plejer at blive en god dag , hvor vi
efter gudstjenesten og efter at slå katten
af tønden får en kop kaffe og en
fastelavnsbolle. 

Sogneaften tirsdag den 8. april
kl. 19.30 i præstegården
Generalsekretær Heinrich Pedersen fra
Israelsmissionen kommer denne aften og
fortæller om situationen i Israel. Han har
ofte rejst i området og vil give en analyse
af nutiden med udblik til det, der danner
baggrund de nuværende vanskeligheder.
Israelsmissionen er en folkekirkelig orga-
nisation, som har en præst i Jerusalem,
der er i dialog med jøderne og derved
søger bringe evangeliet til det jødiske
folk og også at gøre et arbejde for de dan-
ske unge, der opholder sig i Israel.

I brevlitteraturen hos Paulus opfordres 
menigheden til at være trofast overfor
det lokale og støtte gudstjenesten, og
selv at komme med et forslag til sang
eller hymne, eller korte indlæg, således
at man støtter og opmuntrer hinanden,
og det kunne der jo være god grund til,
da de ofte blev forfulgt og chikaneret.

Det gør vi ikke i dag. Men vi er bange
for muslimer og det er måske, fordi vi
ikke ved nok om vores egen kristen-
dom, den er vi slet ikke forankret i, der-
for er vi bange. 

Desuden bliver mange familier opløst
og en af grundene er nok, at vi går for
lidt i kirke, og ser for mange film i ste-
det for. Manglende kirkegang er selv-
følgelig ikke den eneste grund, det har
også at gøre med arbejdslivets indret-
ning, men at vi dyrker andre guder, det
har konsekvenser.

Når man ikke har tid til at gå i kirke, så
er det jo fordi andet vurderes højere.
Nu er præster desværre nogle af dem,
der ofte bliver skilt, så her er noget der
ikke stemmer, men det er selvfølgelig
ikke nok at gå i kirke, man skal også
have et åbent sind for det, som Jesus
siger.

Nu er den vigtigste grund til at gå kirke
heller ikke at undgå grove synder, men
at bede sammen og opmuntre det loka-

le fællesskab. Og at vi dyrker den ene
Gud i stedet for de mange guder: Pen-
ge, karriere, sex osv.

Ved gudstjenesten skal lov og evangeli-
um forkyndes. Dvs. dels tilværelsens
krav, Guds krav og dels evangeliet om
synderens forladelse. Når vi ikke over-
kommer at klare alle krav, så er det godt
at høre ordet om syndernes forladelse,
så man kan gå opløftet fra kirke. 

Jeg plejer nu for det meste at forkynde
det i en anden rækkefølge: Først evan-
geliet om Guds kærlighed til os og
accept af os og dernæst en formaning til
ud fra alt det gode, vi har modtaget så
også at leve efter Jesu bud og elske vor
næste som os selv. Ikke ud fra egne
kræfter, men alt det, som Gud giver.
Lov og evangelium hører sammen,
rækkefølgen er ikke et helt afgørende.
Martin Luther talte altid om lov og
evangelium i nævnte rækkefølge.
Loven er en tugtemester til Kristus,
dvs. når vi ser, vi har problemer med at
leve livet, efterspørger vi Gud.

Når jeg vælger rækkefølgen evangeli-
um og  formaning/lov, så er det fordi
jeg finder den i udpræget grad i evan-
gelierne og hos Paulus. Men hovedsa-
gen må være at begge dele bliver for-
kyndt.

Asger Ehmsen

Hvad da, brødre? Når I kommer
sammen, har den ene en salme, en
anden en belæring, én har en åben-
baring, én har tungetale, en anden
har tolkningen. 1 Kor 14,26
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10. marts:
Danmissionsmøde v. sognepræst 
Ficher Nielsen Esbjerg.

12. marts:
Bibelkursus i Grimstrup.

19. marts:
Soldatervennestævne 
v. Per Møller Henriksen.

2. april:
Samtalemøde.
Apostlenes gerninger kap. 15.

1. maj:
Kredsmøde i Agerbæk 
v. sognepræst Orla Villekær.

Møder
Indremission 

Møderne begynder kl. 19.30

GUDSTJENESTER Vejrup           Vester Nykirke

16. feb. (Septuagesimasøndag) ingen 11.00
23. feb. (Sexagesimasøndag) 11.00 09.30

Familiegudstjeneste i Vejrup med minikonfirmander.
02. mar. (Fastelavn) 09.30 11.00

Familiegudstjeneste i Vester Nykirke
09. mar. (1.søndag i fasten) 14.00 09.30

(Indsamling til folkekirkens nødhjælp i Vejrup)
16. mar. (2.søndag i fasten) 09.30 11.00
23. mar. (3.søn. i fasten) 11.00 09.30
30. mar. (Midfaste) 09.30 11.00 

(Sommertid begynder)
06. apr. (Mariæ Bebudelsesdag) 09.00 10.30
13. apr. (Palmesøndag) 11.00 09.30
17. apr. (Skærtorsdag) 10.00 19.30
18. apr. (langfredag) 09.30 11.00
20. apr. (Påskedag) 11.00 09.30
21. apr. (2.påskedag) 10.00 ingen

MK: Mai-Britt Josephsen Knudsen
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr.

Den 1. april har Peder Jessen 
været kirkesanger 

i 25 år i Vester Nykirke. 
Det vil vi gerne markere ved Gudstjenesten 

søndag den 6. april kl. 10.30. 

Derefter er der Festmiddag 
i Grimstrup forsamlingshus kl.12, 

hvor alle er velkommen.

25 års Jubilæum

Vinder af 
Julekonkurerencen:

Dennis Hjort,
Kirkegade, Vejrup
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MELD DIG SOM INDSAMLER
Den 9. marts 2003 holder Folkekirkens
Nødhjælp sin årlige sogneindsamling.
Hvis du har mod på et par timer med en
indsamlingsbøsse, kan du kontakte
Anna Høimark, Grisbækvej 4, i Vejrup. 

Hvis du har lyst til at bruge et par timer
på et godt formål, skal du allerede nu
sætte kryds i kalenderen søndag den 9.
marts 2003. Da afholder Folkekirkens
Nødhjælp nemlig sin årlige sogneind-
samling over hele landet, og der er også
brug for din hjælp.

I år skal vi bruge ca. 14 frivillige, som
har lyst til at gå eller cykle rundt i Vej-
rup og omegn og stemme dørklokker,
og vi mangler stadig 8.

Man er 100 pct. sikker på at få frisk luft,
god motion og møde venlige menne-
sker, der gerne vil yde et bidrag. Samti-
dig er man sikker på at støtte en god
sag, hvor hjælpen virkelig gør en for-
skel for den enkelte familie i den mel-
lemamerikanske-, afrikanske eller asia-
tiske landsby, hvor de indsamlede pen-
ge eksempelvis giver bedre mulighed
for skolegang eller hjælper i kampen
mod AIDS eller malaria. I lande hvor
levealderen er omkring 40 år, og den
daglige indkomst i gennemsnit er under

syv kroner, er det nogle gange et
spørgsmål om liv eller død, om man får
hjælp udefra.

Risikoen ved at samle ind, er at man
må-ske møder enkelte, der mener pen-
gene går til administration (I Folkekir-
kens Nødhjælp maksimalt 10 pct.), eller
at midlerne går til korrupte despoter
(sker sjældent, når man arbejder gen-
nem kirker og græsrodsorganisationer),
men risikoen for, at man møder den
holdning, er faktisk ret lille - så der
næsten alt at vinde. Brug tiden fornuftig
- gå en tur. Og til dem, der bliver hjem-
me: Brug pengene fornuftigt - giv dem
væk, når vi kommer og banker på. 

(Stig Glent-Madsen, Viborg. Formand
for Folkekirkens Nødhjælp)

Det er femte år i træk, at Folkekirkens
Nødhjælp samler ind. I marts 2002 lyk-
kedes det 15.000 frivillige over hele
landet at samle 11,5 millioner kroner
ind.

I år forventer Folkekirkens Nødhjælp,
at endnu flere har lyst til et par timers
frisk travetur i det begyndende forår-
svejr, så der kan komme endnu flere
penge i raslebøsserne. 

Sogneindsamlingen går i 2003 til ofre-
ne for den verdensomspændende aids-
epidemi og specielt til forældreløse
børn i Uganda og Tanzania. Alene i
Afrika har 11 millioner børn mistet
deres forældre på grund af sygdommen.
Disse børn - og dem, der tager sig af
dem - har brug for vores hjælp og støt-
te, så de kan få mad, husly og skole-
gang. 

Vi mødes i konfirmandstuen søndag
d. 9 marts kl. 10.30. Der er efterføl-
gende kirkefrokost for indsamlerne, og
de der har lyst kan følge med til guds-
tjeneste kl. 14.00.

Du kan melde dig som indsamler ved
at kontakte indsamlingsleder Anna
Høimark  på telefon 75 19 05 03.

Giv livet en chance
William på 13 år sørger for at lillebror Frank på 10 år får mad og går i skole. De to
brødre er overladt til sig selv efter deres forældre er døde af aids. Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling den 9. marts støtter ofre for aids-epidemien

Drik jer ikke berusede i vin, det
fører til udskejelser, men lad jer fyl-
de af Ånden, tal til hinanden med
salmer, hymner og åndelige sange,
syng og spil af hjertet for Herren, og
sig altid Gud vor fader tak for alt i
vor Herre Jesu Kristi navn. 
Ef. 5,19-20

Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer.
Undervis og forman med al visdom
hinanden med salmer, hymner og
åndelige sange, syng med tak i jeres
hjerter til Gud. 
Kol. 3,16

Hvor ofte skal Gud takkes?
Så mange gange,
som der er vand
på havsens bund
og på elvens strand,
som der er blomster
på eng om våren,
som der er dråber 
af blod i åren,
som der er stjerner
på himlens hvælv,
som jeg har syndet mod Gud,
jeg selv,
Som der i skoven er bær 
og blade,
og strå og avner i 
i bondens lade.
Henrik Wergeland
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Nørregade 90a · 6690 Gørding · Tlf. 75 17 83 77

Passer du til din bank?
– eller er du helt din egen?

Måske er du træt af systemer og kundeprogrammer, og hvad 

banker ellers går og opfinder. For måske passer du slet ikke 

ind i noget af det. Fordi du er helt din egen.

Og måske er det derfor, du overvejer at skifte til en bank, 

der heller ikke er typisk. Ses vi?
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Så er vi så småt ved at nærmere os
foråret, hvor de små blomster kommer
frem, træerne for blade og dyrene
begynder at vågne op af vinterens dva-
le.

Vejrup 4H er også i fuld gang med at
forberede næste sæson, det bliver en
sæson med en masse nye tiltag, men det
er stadigvæk hemmeligt hvad der
præcis kommer til at forgå. Vi kan næv-
ne nogle ting som vi gjorde sidste år,
der var en overnatnings tur i telt, som
var rigtig sjovt, der blev hygget og
snakket, der var bål og konkurrencer, og
nogle var meget trætte, da vi tog hjem

om søndagen. Der var aktivitetsdag
med andre 4H klubber, hvor vi lavede
konkurrencer mm.

Nogle ved måske ikke helt hvad 4H er
for noget, men drejer sig om at man har
et dyr, sit værelse, sin have eller noget
helt andet, som man har en bog til med
små opgaver i. Der er vil så komme ca.
3 besøg i løbet af sommeren, hvor vi ser
på, hvordan det går med dit emne. I sep-
tember er der så udstilling i Gørding,
hvor man enten har sit emne med, eller
man laver en udstilling om det. Der bli-
ver uddelt præmiere efter, hvor fin ens
udstilling er, og man får snakket med en

masse andre 4H`er. Det er en rigtig hyg-
gelig dag, hvor forældre og andre er
meget velkomne til at komme og se på.
Hvis du synes det lyder spændende så
hold øje med opslag om, hvornår der er
tilmelding det bliver ca. midt i marts. I
er også meget velkomne til at ringe,
hvis I har spørgsmål på tlf. 75190917.

4H Hilsen
Dagny Thomsen
Tina Frøsig

4H - Så er det snart tid

Vejrup Sognearkiv

1/2 PUND HAKKEBØF    0,25 5 PUND ST. MELIS 1,13
1/2     -     MARGARINE          0,30 1/2    -      KARTOFFELMEL 0,13
1  KVART RUGBRØD           0,11 1 fl. KIRSEBÆRVIN 0,65
1  SIGTEBRØD                       0,10 1 PUND KAFFE 0,84
1  LEVERPOSTEG                 0,10 1 ÆSKE LYS 0,70
1  RULLEPØLSE                    0,10 1 pk. TÆNDSTIKKER 0,12
1  STYKKE OST 0,25 1 fl. MADEIRA 0,90
5  ÆG                                        0,30 2 hele TAFFEL 1,50
3  PUND KARTOFLER          0,10 10 PILSNERE 1,00

LØG                                      0,05 1 PUND MARGARINE 0,62
1  fl. FIN ØL 0,08 1 fl. PORTVIN 1,00

MÆLK OG GRYN              0,26  10 CIGARER 0,70

I alt    2,00 I alt       9,29

SÅ MEGET RAKTE SOMMERLØNNEN TIL I 1888 
FOR EN 20 ÅRIG UNG PIGE

Hun fik for den ganske sommer  90,- kr.  Det drejer sig vist om 5 måneder. For sine penge købte hun : 1 kåbe 41,-
et par sko 9,-  et korset 4,75  et jersey liv 5,-  gl. gæld 10,- skomager 1,25  Marie 2,-  Maren 1,-  morgensko 6,50
bogbinderen 1,50  bændler 0,50 1 svamp 0,75  1 brevkort 0,08  1 lampeglas 0,20  1 kande 1,25  posten 0,45  fri-
mærker 0,10  kirkebøssen 0,25  Per Wilson 0,29   Rest 4,13 kr. 

OG SÅDAN KUNNE MAN JO BLIVE VED, MEN DER ER ALLIGEVEL LIDT TIL EN SMULE EFTERTAN-
KE, SELV OM DET ER MED KOST OG LOGI  JH.

DET FIK MAN UD AF REGNING FRA KØBMANDEN  
PÅ 2 Kr. I  1914-1915
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AFSKRIFT AF BOGEN “NOGLE OPTEGNELSER” AF ANDERS SIMONSEN 1888
TOLDLINIEN OG SMUGLERIET

Vejrup Sognearkiv Lokalhistorisk

Til alle tider har der været smuglerier
over alle de grænser der har været ver-
den over, som det ses af nedenstående,
er det slet ikke af nyere dato, eller et nyt
“moderne” fænomen det handler om,
nej det er urimeligheder og rammer de
forkerte mange med de “gode” forord-
ninger, og så er det folket reagerer, på
alle leder og kanter.

citat :
Igjennem flere sogne i den sydlige del,
var Toldlinjen imellem Nørre- og Søn-
derjylland, ved Kongeaaen, hvis
Nærhed havde megen fordærvelig ind-
flydelse på Befolkningen, foruden at
denne var Hader af al told, især da man
ved begge Sider stod under én Konge
og ikke kunne forsone sig med denne
Forskjel, navnlig Jyderne; Slesvigerne
derimod paaberåbte sig de gamle
Særrettigheder, og betragtede sig selv
for lidt mere, der godt mærkedes ved
Markeder på begge Sider af Linjen,
men navnlig fremavledes og trivedes
Smugleriet i meget høj grad; det var
nok ikke værre i disse Sogne end den
Øvrige del af Linjen.

Her var stærk Studehold og Studehan-
del, og der svaredes den Gang Told af
Kreaturer ligesom nu, men Kontrollen
var næppe så gjennemført, så når de
blot vare komne over Grænsen til en By
hinsides, vare de uantastelige. Fristel-
sen var derfor meget stor og benyttedes
på hvad Måde det bedst kunde ske, ja
selv af agtbare Folk i andre Henseender,
regnedes det ikke for Synd ved Kneb at
smutte uden om Afgiften, når de blot
kunde Slippe godt derfra. Til en Tid
blev Bestikkelsen af opsynet saa indgri-
bende, at efter Angivelse bleve de fleste
af Toldvæsenets Betjente afsatte og
Posterne besatte med andre; til andre
Tider bleve Betjentene mishandlede,
ved at der brugtes Vold ved Anholdelse
af Smuglerne, saa endog Gårdmænd
kom i Tugthuset.
Tonen i Befolkningen var saaledes, at
man hellere hjalp Smuglerne end Kon-

trolørerne, ansaa det endog for Hæder.
Det skete undertiden, at en Dessertør fra
Tugthuset kunde få en pose paa Nakken
med lidt Kramvarer i og meget godt
kunde færdes i uantastet, ja velset fra
Dør til Dør og falbyde sine Varer, natur-
ligvis i den Tro, at han var Kræmmer og
derfor en brav Mand. Den Gang Tolden
paa Kreaturer ophørte, formindskedes
vel Smugleriet i disse Sogne, og der
blev da mest Bræn- devins Indførsel,
hvormed der dreves Smugleri. Smugle-
ri af Kramvarer dreves mere vestpaa.

1851 blev Toldlinjen flyttet til Ejderen,
og derved ophørte denne uorden her-
steds. En anden Ulempe, som var for
hele Landet, havde man ved Indførsel af
Varer til Kjøbstæderne; der måtte svares
Accise, en slags Told af Smør, Favne-
brænde, Havre, Talg, Vildt og slagtede
Varer; der skulde holdes ved Portene og
efterses, om ikke noget fandtes skjult i
Vognene. Paa Markeds- og Torvedage
kunde det immelstunder opholde én
længe, hvilket mangen Gang var værre
end Afgiften, hvis Hestene især om Vin-
teren var urolige. Man undgik heller
ikke Smugleri.

Dette besvær blev afskaffet samtidigt
med Toldgrænsens Flytning 1851. En
anden Ulovlighed, der var beslægtet
med Grænsesmugleriet , herskede ogs-
aa i disse Sogne, det var Smugbrænderi
som i min Ungdom dreves næsten hos
hver Gårdmand, ja Sognefogder med.
Det blev heller ikke betragtet som noget
fejlagtigt, naar blot Øvrigheden blev
holdt uden for Værket, at den ikke saa
det; thi Folkene mente som saa, at Kor-
net, som brugtes dertil, var deres eget. I
Aarene mellem 1830 og 40 skete det, at
en Mand i Gjesten Sogn for Amtman-
den skriftlig opgav Navnene på paa 11
Beboere i Sognet, der drev Brændevins-
brænderi. Denne Skrivelse lod Amt-
manden oplæse ved på Kirkestævnet, så
blev der ej rørt videre ved den Sag.
Kort derefter kom Kristian den ottende
på Tronen; han lod Cirkulære udgaa

hele Landet over, at enhver, som var i
Besiddelse af Brændevinstøj, uden
Bevilling, fik Lov at til inden en vis
given Frist upaatalt at afhænde disse
Reskaber, hvorefter saa Lovens Stræng-
hed ville komme i Anvendelse, og der-
med ophørte i Almindelighed dette
Uvæsen. En enkelt der ikke strax kun-
de bekvemme sig til Afhændelse af
Tøjet, blev Angivet, opdaget og straffet
med Bøder og Tøjets Konfiskation.
Erkjendelsen af det urette i et saadant
Brug var dog allerede den Gang trængt
sig frem, saa mange var glade ved, at
dette Brænderi ophørte. Adskillige baa-
de Mænd og Kvinder, bleve saa heller
ikke fristede til daglig skadelig Nydelse
af Spiritus, der hemmelig ødelagde
baade Ånd og Legeme. Og endelig spa-
redes en del Ulejlighed.   

JH.

Som et folkemarked kunne se ud i 
Ringkøbing, omkring 1850
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Vejrup Sognearkiv Lokalhistorisk

EN REGNING FRA MALERMESTEREN ANNO 1790

FERNISERET de 10 BUD og FORANDRET et andet BUD                      DL 2,24

GJORT NY NÆSE PÅ RØVEREN og  STRAKT HANS FINGER      -      1,02

OPPUDSET PONTIUS PILATUS  samt sat  NYT PELSVÆRK
på hans KRAVE  og FERNISERET HAM  for og bag                            -   17,00

SAT nye VINGER på ENGLEN GABRIEL og OVERSTRØGET
hans FJER -       1,30

UDVIDET HIMLEN og tilsat ADSKILLIGE STJERNER                 -        1,10

FORBEDRET den HELLIGE MAGDALENE som var ALDELES
FORDÆRVET -        5,00

FORSØLVET JUDAS`s  SØLVPENGE -        2,04

SAT nyt hår på DEN KYSKE SUSANNE samt NYE SKO på
HESTEN for ELIAS`s VOGN samt AFMÆRKET VEJEN TIL
HIMLEN -       3,24

FERNISERET POTIFARS HUSTRU -       4,12

EFTERSET de KLOGE JOMFRUER samt STRØGET dem HER
og DER -       1,08

GJORT VERDENS ENDE et STYKKE LÆNGERE da den var
FOR KORT -       3,19

RENSET DET RØDE HAV FOR SNAVS -       3,07

I alt  DL.   44,49

Betalt     O. LARSEN malermester                   

JH.

Flg. er hentet “et sted” i arkivet, prisen
er ikke nem at bedømme, derimod er
teksten utrolig spændende. Det er i
SKAVE kirke reparationen er udført
(Kristian den Anden indførte i 1523
møntenheden DALER, den gjaldt indtil

1813 da indførtes RIGSDALER  ca.
2,00 kr. - som deltes i 6 Mark - ca. 16
Skilling).

Den sidst nye møntordning med Kr. og
Ører blev indført 23. maj 1873. Nu kan

vi så vente på den allersidste møntbe-
tegnelse, Euro.
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Samlingsstedet i Endrup Møllekro
I efteråret blev der på Idrætsforeningens
initiativ afholdt en konference- / kur-
susdag på kroen. Formålet var, at under-
søge om samarbejde og koordinering
mellem Endrupområdets mange fore-
ninger kunne være en fordel. Vi deltog,
og inspireret af denne dag har vi aftalt
et praktisk samarbejde mellem de to
foreninger omkring Møllekroen: Den
Selvejende Institution som driver ste-
det, og Støtteforeningen som skal
udbrede kendskabet til Endrup Mølle-
kro og rejse penge til Den Selvejende
Institution. 

I første omgang omfatter samarbejdet
regnskabet, hvor Susanne Jessen og
Hans Nissen hjælper hinanden. Ligele-
des samarbejder undertegnede  om at
skrive i dette blad. Først vil vi skrive
lidt om, hvad der rører sig i Den Selve-
jende Institution, og herefter hvad der
sker i  Støtteforeningen. Følgende linier
er altså vores debut:  

Den Selvejende Institution:
Der har hen over vinteren været proble-
mer med gasfyret. I midten af januar fik
vi installeret et nyt stort gasfyr. Det er et
ret moderne fyr, som giver en besparel-
se på gasforbruget på ca. 25 %.

Priser for leje af lokaler på kroen er for
2003 fastsat til: Hele kroen incl. inven-
tar, anretterkøkken  og service m.v.
1600,- + moms. Lille sal incl. inventar,
anretterkøkken og service m.v. 800,- +
moms.

Når man lejer lokaler på Endrup Mølle-
kro kan man vælge at stå for alt selv,
arrangere sig med en leverandør af mad,
eller selv levere. Man kan selv stå for
køb af vin, øl, vand m.v. og selv serve-
re og gøre rent efter sig. Vi kan også til-
byde at være behjælpelig med alt eller
noget af ovennævnte.   

Mange, også udenfor dette blads udgi-
velsesområde, har fået øje på de gode
og hyggelige faciliteter på Endrup Møl-
lekro, så bestil i god tid på tlf.
20961779.

Hvis du har gode ideer eller evt. kritik
så kontakt os, eller kom til generalfor-
samling som afholdes i april. Tidspunkt
offentliggøres senere. 

Støtteforeningen:
Søndag den 1/12 afholdt vi jule hyg-
ge/klippedag sammen med 34 julestem-
te børn og voksne i havestuen. Havestu-
en er et oplagt lokale til dette formål,
først og fremmest fordi gulvet kan tåle
lidt af hvert, men også fordi brændeov-
nen kan hjælpe med at skabe den rigti-
ge julestemning og en dejlig tør varme,
når dørene ofte skal åbnes. Det viste sig
også at, være rigtig “smart” at kunne
stille et serveringsbord op ved anretter-
køkkenet, hvor vi havde ovn og komfur
i gang med gløgg og æbleskiver. Dagen
gav et underskud på 500,-, men så hav-
de vi også kroen flot pyntet op med bl.a.
to juletræer i salene og to udenfor ved
midterdøren.   

Ved vores hidtil største arrangement,
julefrokosten den 7/12, omsatte vi for
over 63.000,- og fik et særdeles pænt
overskud. Overordnet var det et vellyk-
ket arrangement, men der var også vis-
se fodfejl fra vores side, som vi helt sik-
kert ikke gentager. F.eks. var under-
holdningen under spisningen en stor

fejl, folk kan tydeligvis godt underhol-
de sig selv til en julefrokost, uden at vi
behøver at blande os!  

Til investeringer på kroen har Den Sel-
vejende Institution søgt om, og fået
overført 30.000,- fra os. Vi har stadig-
væk en god likvidbeholdning, så vi kan
håndtere de to sidste store arrangemen-
ter i denne sæson. 

Kroaften med Bjørn & Okay vil være
afholdt fredag den 7/2.  156 mennesker
har forhåbentlig haft en forrygende
aften.

Samlingsstedet Endrup Møllekro

Michael Christensen og Preben Jahreis
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Vester Nykirke Sognearkiv

Formandsberetning: Niels Erik Junk.

Efter sidste generalforsamling, og på
vores første møde derefter, bestemte vi,
at vi vil gøre os mere synlige bl.a. til
pressen. Hartvig refererer til
Vejrup/Endrup nyt.
Medlemskort skal så vidt muligt sælges
før 1. april.
Vi snakkede om at sætte tekst på vores
Endrupholm film. 

Vi fik brev fra Vejrup Sognearkiv, de
har ingen steder at være, og nu havde de
fået et tilbud om lokale i kælderen på
Vejrup/Endrup Fritidscenter til en
husleje på 1000 kr. pr. mdr., og da de
bad os andre arkiver om hjælp til det
første år, da det var for sent at søge
kommunen. De fik afslag på tillægsbe-
villing så det kostede os 1000 kr.

Vi havde arrangeret en udflugt til
“Karensminde” i Morsbøl ved Grind-
sted, og havde inviteret Vejrup Sognear-
kiv med. Desværre var der for få der
ville med, så det blev aflyst.

Vi har været til fællesmøde alle arkiv-
bestyrelser i Gørding.
Vi har givet en gave til SamlingsStedet.
Det bestod af 3 gamle billeder fra End-
rup, som er affotograferet og forstørret
op, og beregnet til ophæng.
Alle arkivbestyrelser i kommunen var
inviteret til Vejrup Sognearkiv, en væl-
dig god aften.

Vi havde en ekstra møde i sommerferi-
en, mejeriet skulle bruge den ene af de
rum vi havde på mejeriet, og herefter
må vi kun være på mejeriet i mejeriets
arbejdstid på grund af, at der skulle
installeres overvågning. Åbningstiden
blev således ændret til den 1.tirsdag i
mdr. kl. 13-14.30. Dette synes vi ikke
var tilfredsstillende, så vi begyndte at se
os om efter andre lokaler.
Vi har haft nogle dejlige år på mejeriet,
tak for det.

Vi er nu flyttet over gaden, hvor biblio-
teket har til huse. Der var 2 rum som de
ikke brugte. Vi har så fælles køkken og
toilet med biblioteket. De 2 rum og

gang skulle vi så selv gøre i stand, og
det synes vi faktisk at det er blevet helt
dejligt , især når vi får det hele på plads,
og det skulle være tilendebragt  inden
den 5. marts, hvor vi har tænkt os at hol-
de en reception i de nye lokaler.

Vi har tænkt at vi ville deltage sammen
med de andre foreninger i Endrup til
forårsmesse i Vejrup den 22-23 marts.
Hartvig Vind Jensen gennemgik regn-
skabet. Det var ikke så ringe endda.
Else Marie Christensen fortalte lidt om
årets gang i arkivet. Der var ikke leve-
ret ret meget ind til arkivet i løbet af
året. Vi håber det bliver bedre i år 2003.  

Valg til bestyrelsen: På valg   Niels
Erik Junk, Else Marie Christensen og
Solveig  Paasch Schmidt. 
Alle var genvalg.   
Suppleant:Otto Christoffersen  genvalg.  
Revisor:  Lis Hansson  genvalg.   
Revisorsuppleant: Ulla Ipsen  genvalg. 

Hartvig Vind Jensen

Arkivet er flyttet over på
adressen Vibækvej 2, ejen-
dommen overfor mejeriet,
som også rummer bibliote-
ket.

Arkivet har fået stillet de nye lokaler til
rådighed af Bramming kommune, da
biblioteket ikke vil benytte alle rum.
Det vi får stillet til rådighed er 2 gode
rum som kan opfylde vores behov på
nuværende tidspunkt.

Arkivbestyrelsen har været i gang med
maling af vægge, loft og døre overalt i
de rum, vi har fået stillet til rådighed.
Der er lagt nyt gulvtæppe i alle rum.

Arkivet har haft lokaler på Endrup
Andelsmejeri i nogle år, men desværre
må vi flytte ud nu, da mejeriet selv skal

bruge lokalerne. Arkivet har ellers
været godt tilfreds med lokalerne på
mejeriet.
Vester Nykirke Sognearkiv vil samtidig
benytte lejligheden til at sige mange tak
til Endrup Andelsmejeri for de år arki-
vet har været der. Tak for den imøde-
kommenhed mejeriet viste arkivet, da
den stod i akut lokalemangel for år til-
bage.

Arkivudvalget håber at borgerne vil
tage godt imod de nye lokaler, og vil
benytte dem og arkivet fremover.

Åbningstiden bliver fremo-
ver 1. onsdag i måneden kl.
16-17 eller efter aftale.

Biblioteket har også åben samme dag
kl. 15.30-17.30, men i hver uge.

Den 5. marts holder arkivet
reception i de nye lokaler
kl.15-17.
Alle er velkommen til at kikke indenfor.
Det vil også blive annonceret i Ugeavi-
sen i uge 9, husk at se Ugeavisen.

Arkivudvalget vil gøre opmærksom på
at arkivet er til stede ved forårsmessen i
Vejrup/Endrup Fritidscenter.    

Lørdag/søndag den. 22og23. marts. Vi
er at finde på en stand sammen med de
øvrige foreninger fra Endrup by/Vester
Nykirke Sogn. Kom og besøg os.

I er så hjertelig velkommen, vi vil så
gerne se jer.

På udvalgets vegne
Hartvig Vind Jensen

Vester Nykirke Sognearkiv har skiftet adresse .....

Referat fra Generalforsamling d. 30.1. 2003
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Køb, Salg og Biludlejning

Storegade 80 C,
Vejrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 19 04 52
www.jensenbiler.dk

-igen en bil fra...
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Krocket i Endrup

Fodbold i Endrup

Endrup Borgerforening

Så er der igen kaffe og rundstykker til alle, som vil være med til at spille krocket i Endrup. 
Vi glæder os til at se de gamle spillere og håber meget, at  nye vil komme til og opleve, at det er sjovt og sundt at være
med. 

Vi ses i klubhuset, Søndag den 16. marts kl. 09.30.

Udvalget.

Vi har startet fodboldtræning på stadion i Endrup den 8. april 2003 og fremover er der træning hver
lørdag kl. 14.00 indtil 1. april 2003. 

Tilmeldte hold: 11 mands - serie 5 - 7-mands

Mød frem og vær med eller for yderligere information kontakt 
træner Frank Christensen  75191811 / 61387904 
eller fodboldformand Jan Jepsen 75191740/ 28870144

Med venlig hilsen
Endrup Idrætsforening.

Juletræsfest.

Med godt 90 deltagere er flytningen af
juletræsfesten blevet en dobbelt succes.
Vi har i mange år afholdt det i klubhu-
set, men vi må sige rammerne i Sam-
lingsStedet Endrup Møllekro er de rig-
tige. Her behøver vi ikke at være bange
for ikke at kunne rumme gæsterne, i
klubhuset var pladsen kun til ca. 40. 

Aftenen startede med fælles spisning
klokken 17.30, en gammel tradition,
som vi mente ville  give et godt fælles-
skab. Herefter blev der danset om julet-
ræet, julemanden med sjov og poser sat-
te kulør på aftenen og fængslede de 42
børn i et par timer, selv forældrene måt-
te op af stolene. Aftenen sluttede med
amerikansk lotteri.

Endrup Borgerforening vil gerne sige
tak til sponsorer, som støttede juletræs-
festen med gaver, det er: Blangstedgård,

Grimstrup Andelskasse, Allison of Den-
mark, DK Benzin, Endrup Andelsmeje-
ri, Endrup Møllegrill, Monique Cli-
nique, Klinikmassage, zoneterapi &
akupunktur, Salon Søkilde, Bramming
Boghandel og Legeshoppen.

Tak til de fremmødte, vi håber alle har
haft en god aften, og at vi ses til  julet-
ræsfesten i 2003 - samme sted - samme
dato - men vi har rykket det en halv
time frem til klokken 17.00 efter ønske
fra deltagere.

Byggegrunde på Mølle-
gårdsvej.

Endrup Borgerforening afholdte for to
år siden  et borgermøde for at fremme
udviklingen i Endrup. Her blev vi, af
politikkerne, opfordret til at pege på et

område, hvor vi mente det ville være
attraktivt at bygge. Valget faldt på Møl-
legårdsvej. På byrådsmødet mandag
den 20. januar i år blev lokalplanen for
Møllegårdsvej vedtaget, dog med en
begyndelse på to parceller. De er dog
ikke klar til at bygge på endnu, Bram-
ming kommune skal først i forhandling
med ejeren af jorden.

Endrup Borgerforening
Kirsten Jensen
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Dilettant 
Lørdag den 15/3 kl. 19.00, 

Generalprøve samme dag kl. 15.00

Stykket er: Bro bro pille.

“I bagbuttiken i landsbyens købmandsbutik holder en gruppe af byens herrer yderst fortrolige møder.
Alle med forskellige interesser i opførelse af en bro over åen. Mændenes hemmelige møder og koner-

nes mistro får tingene til at udvikle sig. Faktisk bliver situationen temmelig penibel”.

Musik leveres af vores populære lokale musiker Theodor Schmidt.

Anretning levers af Endrup Mølle Grill & Smørrebrød.

Prisen er kun 140,- pr. person

BILLETTER kan bestilles hos Maibritt Søkilde på tlf. 75191227 
eller hos Michael Christensen på tlf. 40209227. 
Du kan også henvende dig hos Salon Søkilde.

Kom til dilettant lørdag den 15/3 og få en god oplevelse, 
samtidig med at du bakker op om  vore lokale amatørskuespillere.

V. Nykirke Venstreforening
afholder 

Generalforsamling 
Mandag den 24/2 2003 

kl. 19.30 på
Endrup Møllekro

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Efter kaffen vil Thyge Nielsen fortælle om
arbejdet i Ribe Amt.

V. Nykirke Venstreforening.

Vidste du det ???

Venstre findes også i Vejrup
få indflydelse, meld dig ind.

Klip——————————————————

Navn: ______________________________

Adresse: ____________________________ 

Sendes til Aksel Sørensen Storegade 13
Vejrup 6740 Bramming.

✂ ✂



Onsdag d: 05.03 Vester Nykirke Sognearkiv kl.15.00 Reception på Vibækvej 2

Torsdag d: 06.03 Vejrup Seniorklub kl. 14.00 Dilletante for pensionister på Vejrup Kro

Torsdag d: 06.03 Vejrup Husholdningsforening kl. 19.30 Generalforsamling på Vejrup Kro.

Torsdag d: 06.03 Vejrup I.F. og M.K.79 kl. 19.00 Generalforsamling i Vejrup Endrup Fritidscenter.

Tirsdag d:11.03 Vejrup Antenneforening kl.19.00 Generalforsamling på Vejrup Kro.

Lørdag d:15.03 Vejrup I.F  Gymnastikopvisning kl. 14.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Lørdag d:15.03 Samlingsstedet kl. 19.00 Dilettant Generalprøve kl. 15.00 

Mandag d:17.03   Vejrup Seniorklub kl. 9.00 Cykeltur afgang fra Vejrup Kro.

Lørdag d: 22.03 Vejrup Endrup Fritidscenter Forårsmesse.

Søndag d: 23.03 Vejrup Endrup Fritidscenter Forårsmesse
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ARRANGEMENTER :

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

FEBRUAR 2003

Torsdag d:10.04 Vejrup Seniorklub kl.14.00 Lysbilleder v Johannes Holm på Vejrup Kro

Tirsdag d:18.02 Vejrup Ungdomsklub kl. 19.00 Generalforsamling.

Lørdag d: 22.02 Spejderne Vejrup kl. 14.15 Generalforsamling i Græstotten

Mandag d:24.02 V. Nykirke Venstreforening 19.30 Generalforsamling på Samlingstedet

MARTS 2003 

APRIL 2003

EjendomsRingen • Rosenkilde - Bolig & Erhverv

Telefon 75 10 22 11
Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MEL • Storegade 37 • 6740 Bramming

ÅBNINGSTIDER:
VESTER NYKIRKE SOGNEARKIV

1. onsdag i hver måned fra kl. 16.00-17.000
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden på tlf. 75 170107 Niels Erik Junk

VEJRUP SOGNEARKIV
1. tirsdag i hver måned fra kl. 14.00-15.00 og 3. tirsdag kl. 19.00-20.30.

Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden tlf. 75190 335



Firmanavn By Telefon
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Apotek Gørding 7517 8009
Apotek Bramming 7517 3044
Begravelsesforre. Bramming 7517 3051
BG Bank Vejrup 7519 0344
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Brian Dahl Gørding 7517 7025
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
DK Benzin Endrup 7519 1122
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
Egon Ebner Vejrup 7519 0341
Egon Nielsen TV Gørding 7517 8284
Erling Egert Gørding 7517 8612
Expert Bramming 7510 2166
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Ejendomsk. Agerbæk 7519 6333
Helle Taxi Årre 7519 2291
Home Bramming 7510 1555
Hot’n tot Vejrup 7519 0777
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
Idé & Miljøgården Bramming 7510 1600
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
KB Træbyg Vejrup 7519 0521
K.C. Radio Bramming 7517 2082
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Klubhusgrillen Vejrup 7519 0403
Kwik Spar Købmand Grimstrup 7519 1032
Køkkengrej Bramming 7510 1510
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lillian Kokholm Vejrup 7545 4090
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nilaus Møbler Vejrup 7519 0433
Nis P. Christensen Endrup 7519 1205
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Rosenkilde Bramming 7510 2211
Roxy Bageriet Bramming 7517 3188
Rud Christensen Endrup 7519 1161
Salon Søkilde Endrup 7519 1240

Firmanavn By Telefon
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Smykkehuset Bramming 7517 4717
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
Sejstrup Taxi Sejstrup 7517 0444
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Sydbank Gørding 7517 8377
Sørens Farve 
og Tapet                 Bramming 7517 4396
Tina Frisørsaksen    Gørding 7517 8663
Tommys Taxi Vejrup 7517 8212

Firmanavn By Telefon
Torkilds Tæpper Bramming 7517 3248
Uffe Nissen Gørding 7517 8223
V. A. G. Vejrup 7519 0054
V. F. Sol Vejrup 7519 0300
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup El - Service Vejrup 7519 0350
Vejrup Kro Vejrup 7519 0006
Vejrup Maskincenter Vejrup 7519 0122
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978


