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• Næste nummer
udkommer den 26. april 2006
• Sidste indleveringsfrist
er torsdag d. 30. marts 2006

Vejrup/Endrup
Fritidscenter
Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming
Halbestyrer:
Niels Ole Jensen
Telefon:
Privat:

7519 0403
7519 8110

Hallens Fax:

7519 0403

Klubhus Cafeteria tlf.:

7519 0403
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Tilbagetrækning af tilmeldte hold
HAR DU TÆNKT PÅ KONSEKVENSERNE når en Idrætsforening må trække et tilmeldt hold
ud af en turnering???
Som f.eks. pigefodboldholdet - vinter 2005/2006.
NEJ, VEL .............
• Det er irriterende for de resterende tilmeldte hold, da de ikke får det antal kampe de regner med.
• Som klub har vi en træner i overskud - og da det er meget svært at skaffe disse trænere,
så er der brugt mange spildte ressourcer på det.
• Klubben betaler et tilmeldingsgebyr, som naturligvis er tabt, samt en stor bøde for at trække et hold ud.

Derfor vil vi i Vejrup Idrætsforening i nogle tilfælde være nødsaget til at kræve bindende tilmelding fra de unge mennesker, inden
der tilmeldes et hold til en turnering. Derfor vil der blive udfærdiget en blanket, hvor der skal forefindes en underskrift fra de unge
mennesker og deres forældre.
Med venlig hilsen
Vejrup Idrætsforening
Otto Pedersen

Generalforsamling i Vejrup IF/MK. 79
Torsdag den 14. Marts 2006 kl. 19.00
i Vejrup/Endrup Fritidscenter’s mødelokale
Dagsorden iflg. Vedtægter.
Alle er velkomne
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden Otto Pedersen, tlf. 75 191195 i hænde senest d. 6. marts 2006.
Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige, hvor det sociale har første prioritet,
et samlingspunkt for byens borger.
Bestyrelsen Vejrup IF
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Om- og tilbygning i Vejrup Endrup Fritidscenter i 2006
I Vejrup/Endrup Fritidscenter har man i en del år, gået med tanken om en renovering af både omklædningsrum, Cafeteriaet,
mødelokaler og depoter - og ikke mindst mere plads til Skytterne, - der har skydebane og klublokale i kælderen i dag.
Ønske om en sal der kan rumme 200 mennesker til fester - stører
arrangementer gymnastik træning, Idræt om dagen og meget
mere.

Der er sendt et budget til Bramming kommunen - Esbjerg storkommune, med håb om at de vil se med positive øjne, på vores
projekt.
Arkitekt Søren Morns har udfærdiget tegninger, der er forskellige muligheder og de bliver drøftet, med henblik på det helt rigtige og brugervenlige Vejrup/Endrup Fritids og kulturcenter.
Tegningen her er et af eksemplerne.

Selve Klubhuset med omklædningsrummene og toiletterne er fra
1975 Hallen blev bygget i 1986 så selv om man har vedligeholdt
huset, er det ikke nok - på et tidspunkt er det nødvendig at gribe
til skovlen og tænke stort.

Henning Frederiksen
Formand
Mail: hsf@webspeed.dk

Vores Centeret trænger til et kulturelt løft det er der slet ingen
tvivl om, så er det bare om hvor meget der er råd til?

BENZIN
STØTTER SPORTEN I VEJRUP
For at du støtter sporten i VIF gennem køb af
benzin og diesel ved OK tanken i Vejrup,
er det vigtigt at dit kort er lavet rigtigt.
Når du tegner et kort skal det have det rigtige nummer
som fortæller at støtten skal gå til VIF.
Derfor få dit kort lavet ved foderstoffen i Vejrup.
Hvis du vil have at OK skal støtte sporten.
Sponsorudvalget
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Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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Sæsonstart (V.I.F. Senior fodbold)
Så er træningen atter kommet i gang - er den også det for DIG ???????
Ellers er det aldrig for sent at få startet. Find støvlerne frem fra skabet (de behøver ikke at blive pudset af den
grund), giv konen kreditkortet med i byen og mød så selv op til en god gang træning.
Der er ingen undskyldninger. Vi har igen i år fået Flemming Dreier til at “svinge pisken” og for at genvinde
kræfterne, serverer klubben suppe efter hver træning de første 2 uger. (uge 8 & 9)
Vi håber på at se dig.
Vel mødt.
Fodboldudvalget
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Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området
Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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Det nyvalgte lokalråd i Vejrup
Samtidig med kommunalvalget, i november måned 2005, var
der valg til lokalrådet. Tre personer blev valgt, i forvejen var fire
personer udvalgt, så lokalrådet tæller syv medlemmer.
Forud for valg af lokalrådet er der blevet lavet et forarbejde i
Lokalrådsstyregruppen.
Lokalrådsstyregruppen har bl.a. udarbejdet vedtægter for Lokalrådet, hvilket gør det nemmere for det nyvalgte lokalråd at
fortsætte arbejdet.

Da vi på flere måder har fælles interesseområde med borgerforeningen, har vi indkaldt til et fælles møde d. 30-1-06. Her vil vi
bl.a. drøfte hvordan vi bedst supplerer hinanden og hvordan gør
vi fælles front i forhold til udviklingen i vores lokalsamfund.
Lokalrådet har meldt sig ind i foreningen LAL, som står for
Landsforeningen af landsbysamfund.
Gennem medlemskabet her håber vi, at kunne holde os orienteret om hvilke tiltag der sættes i værk, rundt omkring i landet, for
at bevare Landsbysamfundene.

Lokalrådsstyregruppen som nu er nedlagt, bestod af: Inge Juhl,
Pia Engberg, Lone Hjort, Preben Lind, Grethe Johannessen og
Niels Peder Regel.

Vi i lokalrådet kunne godt tænke os at få sat gang i en bred debat
om visionerne for Vejrup sogn.

Det nyvalgte lokalråd holdt konstituerende møde d. 1.december
2005.

Hvordan støtter vi bedst op om ting, der er vigtige for lokalsamfundet overlevelse.

Konstitueringen blev således at undertegnede er formand, Preben Lind næstformand, Niels Peder Regel er sekretær og Grethe
Johannesen kasserer. De øvrige medlemmer er Peder Thomsen,
Hans-Jørn Madsen og Svend Erik Gejl Uhd.

Er der idéer eller kommentarer til lokalrådet vil vi gerne kontaktes.
Else Holberg Truelsen.

Vores første egentlige møde i lokalrådet holdt vi d. 4. januar
2006. På dette møde havde vi en bred drøftelse af hvordan vi kan
gøre vores indflydelse gældende med henblik på en positiv
udvikling for Vejrup sogn.

Efterlysning af personer med erfaringer i
videooptagelser med digital videokamera
I Borgerforeningen og i Lokalrådet er vi blevet enige om, at lave en lille film som kan gøre reklame for Vejrup sogn. Vi er en
arbejdsgruppe som har ideer til hvad filmen skal indeholde. Vi efterlyser folk med forstand på det tekniske i at optage og klippe
en film sammen. Findes der nogen der har forstand på det, hører vi meget gerne fra jer. Det er menigen at kort-filmen skal være
at finde på Vejrups hjemmeside.
Arbejdsgruppen består af Peder Hjort, Peder Thomsen, Preben Lind og Else H. Truelsen. Findes der nogen der kan hjælpe os med
det tekniske, hører arbejdsgruppen meget gerne fra jer.
Else H. Truelsen,
lokalrådet.
Tlf. Nr. 76-567010.
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HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
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V.E.M. 2006
Vejrup/Endrup mesterskabet i badminton
Så er det igen blevet tid til at finde ud af, hvem der kan slå hvem - i badminton vel at mærke. Vi afholder
traditionen tro Vejrup/Endrup Mesterskab i badminton, og datoen for i år er

Mandag d. 6. marts 2006 fra kl. 17:00 til 21:00.
Prisen er 25 kr. pr. række, og der dystes i hhv. dame og herre single, dame og herre double samt mix double.
Tilmelding foregår på den ophængte liste på opslagstavlen i hallen.

Sidste tilmelding er fredag d. 24. februar 2006, og allerede mandag d. 27.2 er det muligt at se
spillerlisten med angivelse af cirka tidspunkter.
Vi planlægger arrangementet således, at de yngste spillere får lov at spille først. Bemærk at den almindelige
badminton på denne dato er aflyst til fordel for arrangementet.
Vi håber, at der vil være stor opbakning til arrangementet såvel fra de yngste medlemmer som fra de ældste,
ligesom vi håber, at rigtig mange tilskuere vil møde op, og heppe på de spillerne.
Sidste spilledag i denne sæson
Bemærk venligst, at sidste spilledag i denne sæson for motionister er mandag d. 27. marts
Sommerbadminton
For de, som har lyst til at forlænge sæsonen, er der mulighed for at tilmelde sig sommerbadminton. Sæsonen strækker sig over ti gange, begyndende d. 3. april og sluttende d. 19. juni - så når vi lige at blive færdige, inden sommeren for alvor melder sin ankomst :)
Prisen er 650 kroner pr. bane og der er fem baner til rådighed. Tilmeldingsseddel hænger på opslagstavlen i
hallen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

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

OLIEFYRSMONTØREN
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Kirkebladet

Nr. 1 2006

DET TIENDE BUD
Du må ikke begære din næstes hustru,
karl, pige kvæg eller hvad der er hans.
Hvad vil det sige? Vi skal frygte og elske
Gud, så vi ikke lokker, tvinger eller tager
kone, tjenestefolk eller kvæg fra vor
næste, men tilskynder dem til at blive,
hvor de er og gøre, hvad de skal.
(Luther)
Ordret hedder det i 2 Mos 20,17b: Du må
ikke begære din næstes hustru, hans træl
eller trælkvinde, hans okse eller æsel
eller noget som helst af din næstes ejendom.
Nu er vi så kommet til det tiende og sidste bud.
Der er ikke så mange der har æsler eller
trælkvinder herhjemme, så det tiende
bud er måske ikke så relevant? Jo, det er
det i hvert fald, for der er en passage om
ikke at begære sin næstes hustru og ejendom. Det har vi store problemer med i
Danmark. Skilsmisser på 40 % og dertil
de forholdsvis faste forhold, hvor der er
børn, hvor man går fra hinanden. Når
man har levet sammen i 3 år, så er det at
regne for et ægteskab, ifølge Jyske lov
fra 1241. Tager vi det med, så er skilsmisseprocenten rigtig høj, så der er stor
brug for det 10. bud. Eller den del af
budet, som taler om næstens ejendom.
Der er mange tyverier fra arbejdspladsen, begæret efter næstens ejendom fejler
ikke noget. Oven i købet fra arbejdsvognen ved privatboligen bliver der fjernet
værktøj.
Det tiende bud er aktuelt.
Mere vil have mere. Vi kan aldrig få nok.
Den eneste måde, man kan sige, det tiende bud er overflødigt, er ved at pege på,
at hor og tyveri allerede er nævnt i det
sjette og syvende bud.
Men det er vel for at påpege, at vi allerede i planlægningsfasen skal slå det ud af
hovedet. Ikke noget med at lægge an på

en andens kone eller lægge planer for at
nuppe et eller andet på arbejdspladsen,
det skal simpelthen slås ud af hovedet
lige med det samme. Kæler man for
meget med begæret, så avler det handling, før man ved af det.
"Man kan ikke forhindre fuglene i at flyve hen over ens hoved, men nok at de
bygger rede i ens hår", som Martin
Luther sagde det.
Det tiende bud vender sig mod begæret,
før det er blevet til handling. Men det er
sværere at efterleve end som så.
Forleden var der i Kristeligt Dagblad et
interview med en af de mange nye asatroende. Det er dem, som tror på Odin og
Thor. "Det er dejligt nu at være fri for de
ti bud", mente han.
Jeg må tilstå, at jeg ikke tror på, at tilværelsen bliver lettere uden de ti bud,
tværtimod.
I det lange løb, vil de andres frihed til at
stjæle og tage min elskede jo gå ud over
mig selv.
Det vil give mig selv fuld frihed i første
omgang til at tage fra andre, men det vil
ikke blive noget rart samfund uden de ti
bud.
Hvis man benytter friheden til at skade
andre, så vil man hurtigt blive ufri . Man
vil blive slave af sit eget forbrug af
andre, en Don Juan, der aldrig finder ro.
Selv om man ikke tror på de ti bud, så er
de der alligevel. Konsekvenserne af at
overtræde dem vil alligevel være der.
Gud straffer indtil tredje og fjerde led,
som det hedder. Det vil bare sige, at en
forbrydelse rammer alle de generationer,
som lever på den tid, som den bliver
begået. Derimod de gode gerninger bringer velsignelser med sig i 1000 slægtled.
Når jeg har taget de ti bud op her i kirkebladet, hænger det sammen med, at det er
i den indre diskussion med sig selv, man
møder Gud. Gud ude i verdensrummet
kan være lidt fjern og uvirkelig, men det

Kirkelige handlinger
27/11 2005 - 3/2 2006

Dåb:
Vejrup Kirke:
Cecilie Slot Søndergaard
(Karina Slot og
Jan Søndergaard)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Villy Christian Hansen
Svend Aage Rasmussen
Tage Iver Mathisen
er i samtalen med sig selv, hvor tankerne
gensidigt anklager hinanden, at vi møder
Gud. Her kan vi ikke bare slippe uden
om og sige, at Gud eksisterer slet ikke og
derfor kan jeg gøre, hvad jeg vil. Sådan
spiller klaveret ikke.
I virkeligheden er der kun et bud: Du må
ikke have andre guder.
De øvrige 9 bud er kun afledninger. Det
er derfor Martin Luther altid indleder
sine forklaringer til de enkelte bud med:
Vi skal frygte og elske Gud så vi ikke ditten eller datten.
Vi skal respektere og elske Gud, så kommer det andet af sig selv, når det gælder
de enkelte forhold. Hvis vi virkelig holdt
af Gud af hele vort hjerte, så ville vi ikke
gøre nogen af hans skabninger fortræd
og vi ville heller ikke blive for store i
egne tanker. Der ville være harmoni og
kærlighed i blandt os.
"Hvad er det største bud i loven?" blev
Jesus spurgt om og han svarede det første
bud og føjede næstekærlighedsbudet til:
Du skal elske din næste som dig selv. Det
ligner det første bud, vel fordi man ser
Guds ansigt i sin næstes ansigt. Det er de
to bud, som alle andre bud må rettes ind
efter.
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Den lutherske tælling af de ti bud følger
den katolske, der siden Augustins tid er
sprunget over budet mod billeddyrkelse
og regner det med til det første bud. For
at opnå at tælle til ti bud er begæringsbudet delt op i to til bud nr. 9 og 10.
Den reformerte kirke følger den gamle
optælling og har billedforbudet som nr. 2
bud. Det er en af grundene til, at de reformerte kirkers kirkerum ikke har billeder.
Her er der ikke noget, der kan distrahere
menneskers tanker under gudstjenesten.
Det er måske en fejl, vi ikke har billedforbudet som nr. 2 bud i dag. I så fald ville vi bedre have forstået muslimernes
modstand mod at afbilde Muhammed.
I den første tid i ørkenen kendte jøderne
slet ikke til billeder, så det var snarere
gudestatuer, forbudet gjaldt. Men hvad
enten det er statuer eller regulære billeder, løber man den risiko, at det er statuen selv eller billedet selv, man tilbeder,
og det er jo noget af en reduktion. Eller
med et billede begrænses Guds sjæl så at
sige til billedet. Der sættes nøje grænser
for, hvordan og hvem Gud er.
Derfor er der meget, der taler for et billedforbud, idet vi med billedet begrænser
Gud, og det er ikke godt for os selv.
Men om vi virkelig tager det første bud
alvorligt, om ikke at have afguder, er billedforbudet unødvendigt
Asger Ehmsen

Konfirmandlejr.
Lørdag, og søndag d. 28-29 var der konfirmand-lejr ude i Terp. Det blev en dejlig
weekend, hvor vejret var med os og vi
prøvede mange forskellige ting, som konfirmanderne syntes var underholdende,
især natløbet.
I kirken opførte de Jesu og Peters vandring på søen, og det gjorde de meget
fint.

Torsdag den 23. februar:
parterapeut Martin Østergaard:
Den lille forskel.
Vejrup skole kl. 19.30
Torsdag den 2. marts kl. 19.30 kommer
et Gospelkor fra Esbjerg til Vejrup kirke
West Coast Gospel under ledelse af Jakob
Asmussen. De synger hovedsagelig
moderne amerikansk Gospel.
Det er sjovt at synge gospel, og man
kommer i god stemning. Musikken er
fyldt med energi. Efter koncerten er alle

velkommen til en kop kaffe i præstegården, hvor vi også vil lytte til koret og synge sammen.
Hjertestartskursus
Tirsdag den 14. marts kommer sygeplejerske Charlotte Munkholm fra Hjerteforeningen og instruerer os i, hvordan vi
bedst muligt hjælper, når nogen får hjertestop. Der vil være en dukke med, så vi
kan prøve i praksis.
Jo flere der kan give hjertemassage, jo
bedre. Vi er meget bagefter de andre nordiske lande på dette område, men de har
jo også større afstande deroppe, og
responstiden må være større inden ambulancen kommer. Men alligevel, det er en
stor hjælp at kunne give hjertemassage i
tide også herhjemme. Det kan nemt blive
for sent.
Sidste gang, vi prøvede at arrangere en
aften om emnet, blev det is- og sneglat og
vi måtte aflyse. Måske er vejret bedre
denne gang.

Adresser

Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10 , tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside: www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside: www.endrup-by.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Forårsmøde i Sudanmissionen
Mandag den 3. april kl. 19.30 er der møde
i Hjerting Kirkes menighedslokaler,
Hjerting Byvej 13, Hjerting.
Taler vil være Thore Eklund, der er kendt
for sin omfattende kendskab til området i
Nigeria, Cameroun og Sierra Leone, hvor
Sudanmissionen arbejder.
28. februar får konfirmanderne i øvrigt
besøg af en gæst fra Sierra Leone, og hun
vil bl.a. berette om de vanskelige forhold
under borgerkrigen.

Danmission
Tirsdag den 7. marts afholder Danmission møde i præstegården kl. 19.30. Petra
Lauridsen, Fanø, taler.

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Den første søndag i marts plejer der at
være husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. I Vejrup foregår det hvert
andet år. Menighedsrådet står for indsamlingen, men vi er glade for, hvis andre vil
hjælpe til. Tilmelding til kirkesanger Jørgen Bent Jensen, tlf. 75 190024.
Her i 2006 går de indsamlede midler til
Den stille sult i Indien og Afrika.

Bæverledere:
Kirsten B. Hansen, Lykkesgaardsvej 3,
tlf. 75190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1
tlf. 75101195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530
Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Bernhardt Nissen, Kærvej 6, tlf. 30244627
Lykke Meden, Engdraget 43, tlf. 75190210
Juniorledere:
Niels Jespersen, Lykkesgaardsvej 3,
tlf. 75190459
Lene Frederiksen, Lykkesgaardsvej 10,
tlf. 75190113
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10,
tlf. 75190430
Spejderledere:
Simon Kristensen, Vesterport 7A, Varde,
tlf. 40379561
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 2530 2914
Gruppeleder:
Anna Schultz, Dannesvej 2, tlf. 75190115
Grupperådsformand
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
Seniortroppen:
Birgitte Appel, Åglimt 9C 1, Skjern
tlf. 40531413
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 2530 2914
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 7.kl.):
Torsdag kl. 18.30-20.30
Seniortroppen (8.kl og opad) Første fredag i
måneden
Kl. 18.30-19.30.
Alle møder afholdes i spejderhytten
“Græstotten” Gl. Hovedvej 6B
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Pagtens ark
Den schweiziske teolog Karl Barth har sagt noget vigtigt
om de ti bud: Vi må ikke glemme, at de ti bud lå i pagtens
ark.
Pagtens ark var en kasse med de to lovtaler med de ti bud.
Gud havde truffet en aftale, en pagt med det jødiske folk,
havde udvalgt det.
Låget af guld på arken havde en særlig betydning. Det var
her blodet af offerdyret blev stænket. Og for folket betød
det tilgivelse og nåde. Pagtens ark betød, at Gud var nådig.
Udvælgelsen og pagten og tilgivelsen er det første, derefter opgaven og kravet om, at folket som et ekko af dette
forhold lever efter Guds vilje, som det er nedfældet i de ti
bud.
Asger Ehmsen

Ræk du mig, Herre, din stærke hånd
og giv mig mod til at bede,
at sende du vil din Helligånd
din ringe tjener at lede
Ja, ræk mig, fader, din gode hånd
og giv mig tro til at tale,
om dog en flig af dit klædebon
det undtes dit barn at male.
Kaj Munk

GUDSTJENESTER

Man kan ikke ændre den menneskelige natur, men man kan ændre
den menneskelige adfærd.
Jean Monnet

Vejrup

Vester Nykirke

11. dec. (3. søn. i advent)
11.00
26. feb. (Fastelavnssøndag
19.30
05. mar. (1.søn.i fasten)
19.30
(indsamling i Vejrup sogn)
12. mar. (2.søn.i fasten)
ingen
19. mar. (3.søn.i fasten)
11.00
26. mar. (Midfaste)
09.30
(Sommertid)
02. apr. (Mariæ Bebudelse)
11.00
09. apr. (Palmesøndag)
09.30
13. apr. (Skærtorsdag)
10.30
14. apr. (Langfredag)
09.00
16. apr. (Påskedag)
10.30
17. apr. (2.påskedag)
09.00
23. apr. (1.søn. e. påske)
10.30
(Konfirmandaltergang i Vejrup)
30. apr. (2.søn.e.påske)
09.00
(konfirmandaltergang i Vester Nykirke)
07. maj. 3.søn.e.påske)
(konfirmation i Vester Nykirke) ingen
12. maj (Bededag)
10.30
14. maj. (4.søn.e.påske)
10.00
(konfirmation i Vejrup)
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr.

09.30
10.00
10.00
11.00
09.30
11.00
09.30
11.00
19.30
10.30
09.00
ingen
09.00
10.30
10.00
09.30
ingen

Møder
Indremission
Onsdag den 9. marts:
Bibelkursus i Starup
Onsdag den 15. marts:
Samtalemøde
Romerbrevet kap. 9.
Onsdag den 22. marts:
Soldatervennestævne
v/ Landssekretær
Bent Ingemann Jensen
Onsdag den 5. april:
Samtalemøde
Romerbrevet kap. 10
Onsdag den 26. april:
Samtalemøde
Romerbrevet kap. 11.
Onsdag den 10.maj:
Samtalemøde
Romerbrevet kap. 12
Torsdag den 18. maj:
Kredsmøde i Agerbæk
Møderne begynder kl.19.30
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Hilsen
I en menneskealder - 36år - var Arne de Place skoleinspektør
her i Vejrup. I nogle af årene kirkesangerafløser og kirkesanger
ved Vejrup kirke. Den 27. januar var der mindehøjtidelighed i
Vejrup kirke ved Ellen de Place med efterfølgende jordfæstelse
på Ballum kirkegård. Vi har fået følgende hilsen:
Hjertelig tak
Hvor gerne jeg end ville, er det mig helt uoverkommeligt personligt at takke hver enkelt for den enestående opbakning ved
Arnes begravelse.
Tusind tak for de smukke kranse, den store pengegave, dekorationer og buketter samt pyntning i kirken. Tak, at så mange tog
del i vores store sorg.
Da vi først var i Vejrup kirke, var Margit, Lars og jeg overbeviste om, at det var det rigtige sted at tage afsked med Arne. Vejrup stod hans hjerte nær.
På familiens vegne vil jeg gerne udtrykke min dybfølte tak.
Med venlig hilsen
Ellen de Place

Ord til eftertanke
'Den sejr over hadet, som korset repræsenterer, er en opgave for
den kristne hele livet igennem. Og for at få del i den, er det ikke
nok blot med munden at bekende Kristus og påberåbe sig medlemskab af hans kirke... En sådan kærlighed kan kun være en
frugt af Nåden; den Nåde, vi må søge efter, og som koster alt...
En sådan Nåde...er dyr, fordi den koster et menneske livet; og
den er Nåde, fordi den giver mennesket det eneste, sande liv."

Menighedsrådsmøde
torsdag den 24. november 2005 kl. 9-11:
1. Valg af Formand og næstformand: Laurids Kristensen blev
genvalgt til formand og Ejvind Andersen nyvalgt som næst
formand.
Fra udvalgene.
Nu er der lys på kirkegården!
Forstærkning af spær over koret med et kryds er blevet
foretaget.
Klokkerne er flyttet og rebet følger.
Der er planlagt møde den 23. februar i samarbejde med for
eningerne i Vejrup.
Foredragsholderen er parterapeut Martin Østergaard.
Gospelkoncert forventes afholdt i løbet af foråret (2/3)
samt et Påskearrangement.
2. Økonomi:
Den kører
3. Kirkegårdsvedtægter og kirkegårdstakster.
Vi følger de nye fælles forslag til fælles takster i
Bramming kommune.
4. Folkekirkens Dåbshilsen til døbte.
Foreløbig bestilles et antal på 9
5. Orienteringssager:
Sagen omkring anskaffelse af teleslynge til Sognegården
tages op med Vester Nykirke.
6. Budgetmøde sammen med Vester Nykirke
torsdag den 23. marts kl. 19.00

Dietrich Bonhoeffer født 4. februar 1906

Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og
druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse,
men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det
kødelige, så det vækker begær.
Rom 13,13-14
Hvad hjalp det, om alle skabte væsener var mig nådig, så bort fra
min synd og eftergav den, men Gud lagde mærke til den og tog
den alvorligt? Og hvad skadede det, om endog alle skabte væsener stadig regnede med min synd, når Gud tilgav den og så bort
fra den.
Martin Luther

KALENDER:
Torsdag
Søndag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag

D. 23. febr.
D. 26. febr.
D. 2. marts:
D. 07. marts:
D. 14. marts

Foredragsaften på Vejrup skole med journalist Martin Østergaard
Fastelavn i Vester Nykirke kl. 10.00
Gospelkor i Vejrup kirke kl. 19.30
Danmission. Petra Lauridsen
Hjertestartskursus

Laurids Kristensen
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Velkommen i Sydbank Gørding
6ELKOMMEN¬I¬3YDBANK¬'RDING
- egnens bank gennem 80 år
n¬EGNENS¬BANK¬GENNEM¬¬ÍR

Nørregade 90A · 6690 Gørding · Telefon 75 17 83 77
Åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 10 til 16, torsdag til kl. 17.30
.RREGADE¬!¬¬q¬¬¬'RDING¬¬q¬¬4ELEFON¬¬¬¬¬¬q¬SYDBANKDK
±BNINGSTIDER¬-ANDAG¬TIL¬FREDAG¬FRA¬KL¬¬TIL¬ ¬TORSDAG¬TIL¬KL¬

www.sydbank.dk

Vejrup Idrætsforening afholder

Fastelavnsfest
i Fritidscenteret
Søndag den 26. februar kl. 14.00
Musik - sangleje og tønder der skal slås i stykker
- det bliver bare skægt
Kom udklædt så er der gratis entre og masser af karameller.
Idrætsforenings Festudvalg
Kirsten Kristensen
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BRAMMING KØRESKOLE
Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

V/ Kristian Nissen
Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

Præstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre
Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509
vagn@madsen.tdcadsl.dk

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

Fagudlært personale altid til Deres tjeneste!
Åben: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.00
Se også udvalget i Vejrup døgnkiosk!
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V.I.F. Gynmastikopvisning

VIF Gymnastikopvisning
I Fritidscenteret er
fredag den 10. marts kl. 18.30
Vejrup Idrætsforeningens Gymnastikhold har følgende hold:
Piger fra BH.kl.- 2 klasse ved Mette og Pernille
Rytmepiger ved Mai-Britt
Puslingepiger ved Kirsten, Helle, Annie og Katrine Killerich
2 Springhold ved Anja - Tanja og Daniel
Friske Damer ved Sonja
Der deltager Juniortræningsholdet fra område 5
Mød op og oplev en flot opvisning med en masse dejlige børn og unge
mennesker.
På gensyn
Gymnastikudvalget
Helle Burkal.
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Vejrup Endrup Fritidscenter Repræsentantskabsmøde
Vejrup Endrup Fritidscenter
Den selvejende institution
Skolevænget 5 Vejrup

Ordinær Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 25. april 2006 kl. 19.30
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af sekretær og 2 stemmetællere
2. Valg af ordstyrer
3. Årsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse.
6. Valg af formand - Henning Frederiksen.
7. Valg af bestyrelse - på valg er: Verner Bertelsen og Carsten Grønning
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisorer
10. Indkomne forslag, forslag fra bestyrelsen om udvidelse af Centeret
11. Eventuelt - Hans Johnsen vil informere om mulighederne med et Lokalråd ved kommunesammenlægningen.
12. Husk at kun suppleant med fuldmagt har stemmeret
Med venlig hilsen
Vejrup/Endrup Fritidscenter
Henning Frederiksen
Formand

Vejrup Husholdningsforening
Onsdag den 15. marts afholdes der Generalforsamling på Vejrup Kro kl. 20.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Krocket i Endrup
Er alle klar igen?
Vi begynder den nye sæson søndag den 19 marts 2006 kl. 9:30 i klubhuset, som sædvanligt med kaffe og rundstykker.
Der dækkes også op til nye deltagere som kunne tænke sig at være med til nogle fornøjelige timer i sommerens løb.
Hilsen
Frede Rasmussen
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Vejrup Senior Club
Program for foråret 2006
Torsdag den 9. Marts kl. 14,00 på Kroen
Paul Willadsen, Journalist ved Jyske Vestkysten fortæller om det at være journalist
Torsdag den 6. april kl. 14,00 på Kroen
Landsbystrygerne fra Skovlund kommer og underholder, de vil synge og spille for os,
det er tilladt at synge med.
Torsdag den 8. Juni Udflugt
Sæt kryds i kalenderen datoen er fastsat, program kommer senere.
På bestyrelsens vegne
Christine Sørensen - Formand
Gunnar Nielsen - Næstformand
Knud Christensen - Kasser
Ejvin Andersen
Åse Holm

Vejrup Senior Club takker for sponsor gaver til vores julemøde banko.
Hans Johnsen. Vejrup Gartneri. Vejrup Døgnkiosk. Vejrup Smedeforretning. Vejrup Foderstof. Vejrup El Kjeld Haugaard.
Hot en -tot. Endrup Andelsmejeri. Jens Søndergård. Jensen Biler. Vejrup Maskincenter. Vejrup Kro. V.F. Biler.
Den Grønne Butik Gørding. Orla Jørgensen og Knud Fogh.

Deadlines 2006 i Vejrup/Endrup Nyt
Deadline Vejrup /Endrup Nyt
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

DATO
26. Januar
30. Marts
25. Maj
1. August
28. September
16. November

Ændringer af deadline kan forekomme men tjek side 2 i bladet
UDGIVELSE
UDGIVELSE
UDGIVELSE
UDGIVELSE
UDGIVELSE
UDGIVELSE

22. Februar
26. April
21. Juni
23. August
25. Oktober
13. December

Aflevering af stof
Til bladet SKAL ligge i min postkasse den dato der deadline !
Det vil sige den sidste TORSDAG Januar - Marts - Maj - Juli - September - November
Diskette plus et udskrift af det materiale der skal i bladet, skal ligge i min postkasse Engdraget 54 Vejrup
Eller afleveres via e-mail adressen er PerBurkal@Webspeed.dk
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Kæmpe udvalg i hvidevarer også 2. sorterings- og demomodeller.
Ring inden kl. 12 og vi udfører service samme dag.
Vi har reservedele med i bilen og reparerer på stedet.
Husk stort udvalg i gaver til store og små.

OLES
KØRESKOLE
Darumvej 9
6740 Bramming

Tlf. 75 17 44 46

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

Vi har limosine bøffer med
tilbehør til en hyggelig aften
•
•
•
•

Frugt/grønt og kød • Brugskunst
Gavekurve
Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
Levering af frugt/grønt
til private og virksomheder

Åbningstider:
Hverdage 10:30-17:30
Lørdage 9:30-13:00
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Vejrup Antenneforening
ER DER GODE BILLEDER PÅ DIT TV???
VIL DU GERNE HAVE INTERNET ???
Til medlemmer af Vejrup Antenneforening

God nyhed til din Antenneinstallation
Er dit TV ikke skarpt i billedet, er der sne på skærmen, har du gamle TV-R stik, som tager for meget dæmpning af tv signalet.?
Så kan jeg hjælpe med måling af signalet ind i huset samt i dine TV-R stik. Det er vigtigt at det er de rigtige fordeler og stik der
sidder i husets anlæg.
Det samme gælder hvis du vil ha WEBSPEED INTERNET ind gennem dit antennekabel.
Så har jeg det rigtige udstyr og fordeler, der skal bruges hertil.
Henvendelse alle hverdage efter kl.18.30 hvis du mangler hjælp til dit TV anlæg, eller til WEBSPEED INTERNET.
Erik Stenager
Hegnet 5 Vejrup Tlf: 75190168

VEJRUP ANTENNEFORENING afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 9. marts 2006 kl. 19.30 på Vejrup Kro.
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 01. Marts 2006.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening
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Bramming - Gørding - Holsted - Brørup

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

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

Trælasten Gørding
Vestergade 21 a • 6690 Gørding
Tlf. 75 17 82 22 • Fax 75 17 17 71

Grimstrup

Tlf. 75 19 10 32
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30
Lørdag
8.00-14.00
Søndag
8.00-12.00

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

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

7517 8369/2162 4676

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

v/ Sanne
tlf. 75 19 15 00
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Dilettant i Endrup
Nu er vi i gang med dilettant i Endrup, som bliver opført den 4. marts kl. 19.00.
Vi har i år valgt at spille “Hukommelsestab og kommunale kontroverser”
Et godt stykke med gode roller og gode aktører fra Omme, Endrup, Raunsø og Vejrup.
Aktørerne er:
Esben som Børge Nielsen - Landmand og Viseborgmester
Anne Marie som hans kone Beate
Merete som datteren Mette
Malene som frk. Olsen Beates sygeplejerske
Otto som Severinsen medhjælper på gården
Esben Bøg som Borgmesteren
Elinora som Bodil
Frank som små svindleren Jarl Erik von Kruk
Hardy som Dyrlæge
Dorthe som sufflør
Hanna som Instruktør
Der bliver afholdt Generalprøve lørdag den 4. marts kl.14,30
Billetterne koster 30,00,
Børn under 12 år har gratis adgang.
Der vil være mulighed for at købe øl - vand og kaffe.
Om aftenen starter stykket kl. 19,00 .
Billetterne koster 60,00 kr. inklusive dans, som leveres af Henning Junker.
Der er mulighed for at bestille smørebrød 20 kr. pr. stk. ved Susanne på Tlf. 75 19 15 00 senest den 1.
marts.
Så kridt skoene - mød op og få nogle hyggelige timer med lokal underholdning - det bliver sku’ ikke
bedrer. VI SES.
Hanna.

26

HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING
Edel Bruun’s Eftf. v/Niels Knudsen
Vestergade 1, Holsted
Hovedgaden 43, Gesten
Tlf. 75 39 15 50

Alt ordnes vedrørende begravelser og bisættelse

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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ARRANGEMENTER :
FEBRUAR

FEBRUAR 2006

Torsdag

D. 23.02 Vejrup - Fælles arrangement på Vejrup Skole kl. 19.30
Den lille forskel - i hjemmet og på arbejde ved Martin Østergaard

Fredag

D. 24.04 V.I.F. Rulledisco/udklædning/karoke kl. 19.30-21.00

Lørdag

D. 25.02 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 13.00

Søndag

D. 26.02 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 11.00

Søndag

D. 26.02 Vejrup IF Fastelavnsfest i Hallen

MARTS 2006
Lørdag

D. 4.03

Endrup Møllekro Delitant kl. 14.30 og kl. 19.00

Mandag

D. 6.03

Vejrup/Endrup mesterskaber i badmintonfra kl.17.00 til kl. 21.00
Tilmelding senest 24 februar.

Torsdag

D. 9.03

Vejrup Senior Club Foredrag på Kroen kl.14.00

Torsdag

D. 9.03

Vejrup Anrenneforening generalforsamling Kroen kl. 19.30

Fredag

D. 10.03 Vejrup IF Gymnastik Opvisning i Hallen

Søndag

D. 12.03 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 13.00

Tirsdag

D. 14.03 Vejrup IF Afholder ordinær Generalforsamling kl. 19.00

Onsdag

D. 15.03 Vejrup Husholdningsforening Generalforsamling på Kroen kl.19.30

Søndag

D. 19.03 Ny sæson i Krocket i Endrup kl. 09.30 i klubhuset

Fredag

D. 24.03 VIF Børneafslutning i Hallen kl. 18.30

APRIL 2006

APRIL
Torsdag

D. 9.03 Vejrup Senior Club Underholdning på Kroen kl.14.00

Tirsdag

D. 25.03 Repræsentantskabsmøde i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.30

Idræt om dagen: Tirsdag kl. 9.30 til 11.30 i samarbejde med Vejrup Idrætsforening, - stopper den 1 april
Leder: Søren Callesen og Preben Lind
Kortspil:
Torsdag kl. 14.00 til 17.00 undtagen de torsdage, hvor der er arrangementer og udflugter.
Bowling: Onsdag i ULIGE uger kl. 16.00 til 17.00 fra og tilmelding på tlf. 75190094 eller 75190095
Cykling: Mandag kl. 9.00 fra Kroen

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

ÅBNINGSTIDER:
ENDRUP/V. NYKIRKE LOKALHISTORISK ARKIV
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
Hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00 - Velkommen også til en kop kaffe
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden tlf. 75190 335 og 75 190 316

Annoncøroversigt

- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Bramming
BG Bank
Vejrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf. Bramming
Bramming Taxi
Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Den Grønne Butik Gørding
Dyrlægerne Univet Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Egon Nielsen TV
Gørding
Ellegaard Revision Vejrup
Endrup Byggemontage
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesforretning
Holsted
Ivan A. Jensen
Vejrup
Jens Søndergård Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Kwik Spar Købmand Grimstrup
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lillian Kokholm
Vejrup
Lourup V.V.S.
Gørding
Musik til festlige formål
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren Glejbjerg
Ole’s Køreskole
Bramming
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup
Per Hansen
Vejrup
Revisionskontoret Bramming

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

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

7519
7517
7517
7517
7519
7517
7517

1500
8090
2770
8131
0015
8080
8369

7539 1550
7519 0230
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7519 0496
7519 8448
7519 0433
7519 8493
7517 4446
7517 3311
7519 0123
7519 0238
7510 1100

Fimanavn

By

Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet
Torkilds Tæpper

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

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

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

Fimanavn

By

Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Kro
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Bramming 7517 4396
Bramming 7517 3248

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Telefon
7517
7517
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

8222
8223
0054
0200
0054
0238
0350
0006
0122

7519 1509
7519 0381

