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Fastelavnsfest
Søndag d. 23. februar

kl. 14-16
Der slås katten af tønden og der vil være 

underholdning til alle børnene
Indgangen er gratis for alle udklædte, 

men koster 30 kr. for alle over 
konfi rmationsalder og ikke-udklædte.

Fastelavnsboller og kaffe kan købes 
i Fritidscentrets cafeteria

FREDAGSBAR
Kom op og fejr weekenden over en øl eller sodavand sammen med 

din kollega, nabo eller andet godtfolk, i afslappede omgivelser. 
Vi lover billige priser og en god snak i baren.

Hvornår: Fredag d. 20. marts fra Kl. 16-20
Hvor: ”Lille sal” i Fritidscenteret

Pris: Billig 

Weekendhilsner fra Vejrup IF Festudvalg – Janni Jørgensen.

Vejrup Endrup Nyt
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VVEEJJRRUUPP  BBOORRGGEERRFFOORREENNIINNGG  
IINNVVIITTEERREERR  IIGGEENN  TTIILL  FFEESSTT!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VViinndd  mmaasssseerr  aaff  pprrææmmiieerr!!  
Gæt hvem der vinder MGP 2020  

– der trækkes lod blandt de rigtige svar! 

Fællesspisning 18-19:30  
Leg og gymnastik i hallen 18:30-19:30 

Fest i multisalen fra kl. 20 til MGP!  
 

LLøørrddaagg  dd..  2299..  ffeebbrruuaarr  kkll..  1188::0000--2222::0000  
VVeejjrruupp--EEnnddrruupp  ffrriittiiddsscceenntteerr  
Vi opfordrer til, at børn følges med voksne 

1188::0000--1199::3300::  FFæælllleessssppiissnniinngg  
Bestilling på tlf. nr.: 29252915 senest d. 21. februar 

Voksenmenu = 100 kr. 
Børnemenu = 50 kr. 
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Vejrup borgerforening
Traditionen tro blev der udtrykket to vindere til en 
købmandskurv, ved den afholdte generalforsamling 
i torsdags 14/11-2019. Alle der er medlem er med i 
puljen!

Denne gang blev det Lena Hansen og Thorkild Niel-
sen der blev de heldige vindere. Stort tillykke til Lena 
og Thorkild og tak for støtten!

Vi ser gerne fl ere ansigter til vores 
generalforsamling fremadrettet. 
Vi byder på smørrebrød, en god 
snak, en hyggelig aften – og bare 
rolig, vi lokker vi ikke nogen med 
i foreningen, som ikke har lyst. 

Kontingent kan indbetales på:
Konto nr.: 7780–2347417
Beløb: 
Enlige 75 kr. eller husstand 150 kr.
Mobilepay: 30076 
Medlemskab gælder fra 1. juni til 1. 
juni.

*Husk at skrive navn + vejnavn og 
husnummer, så vi kan registrerer 
jeres indbetaling korrekt*.

Modeshow
Torsdag d. 2. april kl. 19 ved Boutique no 9 i Bramming.

Denne aften vil Boutique no 9
og lokale modeller fra Vejrup

fremvise nyt lækkert forårstøj samt give inspiration
til, hvordan vi bliver klar til forårsmoden.

Efter fremvisningen serveres der kaffe og kage.
Vi skal være min. 15 personer ellers 

afl yses arrangementet.

Pris: 50 kr.
Ikke medlemmer: 100 kr.

Vi kører samlet fra hallen kl. 18.30.

Tilmelding senest d. 26. marts til Lissy 40 29 51 89

Vejrup Husholdningsforening
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Vil du være med til at udvikle Vejrup?
Så kom til årsmøde ved Vejrup lokalråd og deltag med dine idéer og forslag til 
hvordan vi sammen udvikler vores by

I forbindelse med vores årsmøde får vi i år besøg af 
Hanne Tanvig fra Københavns universitet, som vil 
komme med et oplæg vi håber vil kunne bruges som 
inspiration og til at skabe debat omkring hvordan vi 
ser Vejrup skal udvikle sig over tid. Den 26. marts 
2020 vil Hanne Tanvig rulle perspektiverne for ny 
udvikling i landsbyerne ud, hvor hun særligt vil kom-
me rundt om træning af landsbyernes egne muskler. 
Hanne Tanvig er landdistriktsforsker ansat ved Insti-
tut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Køben-
havns Universitet. Hun har mange års erfaringer bag 
sig som forsker og fi nder fortsat nye veje til udvikling 
i samarbejde med landsbyer rundt om. Hun har en 
omfattende produktion og erfaring med formidling 
og fungerer desuden som central kilde og rådgiver.

Hanne skriver selv: “ Hvis landsbyen ikke ligger lunt i 
svinget i nærheden af en større by, så lukker og slukker 
sidste mand! Sådan er essensen stort set i budskabet 
om landsbyernes fremtid i mange førende medier, og 
mange centrale beslutningstagere har det samme billede 
i hovedet.

Sagen er til gengæld, at globalisering og IT betyder, at 
udvikling ikke automatisk udgår og styres fra de store 
byer. Den kan ske på steder, hvor det førhen var utæn-
keligt. På den yderste spids af en halvø længst væk fra 
storbyen og for enden af grusvej kan det mest avance-
rede erhverv med tæt samarbejde og forbindelser ud i 
hele verden f.eks. ligge. Og ved siden af ligger der andre 
mikro erhverv - OG - de ligger der, fordi de pågælden-

de erhvervsdrivende og deres familier gerne vil bo lige 
dér pga. naturen, identitet og et spændende nærmiljø, 
og så handlede det ellers bare om en stikkontakt og ad-
gang til bredbånd.

Vi ser masser af eksempler på, at storby livsformen fra-
vælges til fordel for et liv på landet i disse år, og kalder 
det modurbanisering. Mange små samfund i yderområder 
oplever netop større tilfl ytning end frafl ytning, og den 
tendens vil antageligt kunne forstærkes. Potentialet for 
landsbyers udvikling er altså stort, men en væsentlig fak-
tor for forløsningen er, at landsbyerne selv gør noget for at 
indfri det, og det er ikke helt lige meget hvad og hvordan.”

Årsmødet afholdes torsdag d. 26/03-2020, 
kl. 19.00 i Vejrup Endrup fritidscenter

Tilmelding er påkrævet, S.U. senest d. 22. marts til 
tlf. 30 63 81 08 eller på mail til lokalraad@vejrup.dk, 
venligst angiv navn og antal.

Vejrup Skole 
Julegaven blev rigtig godt taget i mod, en refl eksovertræk til 
skoletasken, den er nem og trække over skoletasken, på vej 
til og fra skole.

Tre erhvervsdrivende i Vejrup, var gået sammen om at 
forære alle eleverne på Vejrup Skole, en neon grøn overtræk 
med refl eksstriber. 

Nu har vi givet dem de bedste forudsætninger for at blive 
set i trafi kken i den mørke tid.

De lokale håndværkere er Entreprenør Ivan A. Jensen og 
Isotech.dk og RH Construction

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Landsbypark
Vi er nu nået så langt 
med landsbyparken, at 
der begynder at tegne 
sig et billede af, hvordan 
det færdige projekt 
kommer til at se ud. 

Depothus: Her er bygningen nu færdig med nye 
døre, vinduer, kælder er fyldt, nyt gulv er lagt  og 
hele bygningen er blevet beklædt med kalmarbræd-
der. Der mangler nu, at ny vandforsyning bliver 
færdiggjort. 
Ud over red-
skabsrum så 
er planen, at 
bygningen 
også skal 
bruges som 
et lille møde-
lokale. Derfor 
er vi på udkig 
efter et lille 
brugt køkken.

Handicap venlig toiletbygning: Toilettet er færdig-
bygget. Vi mangler at få elforsyning indlagt, så der 
kommer belysning i bygningen.  Bygningen er indtil 

videre aflåst, 
da hele toilet-
tanken, som 
er nedgravet 2 
m. under jor-
den, er fyldt 
med vand for 
at holde den 
på plads, ind-
til grundvan-
det begynder 
at sænke sig. 

Shelter: De 2 shelter er færdigbygget og klar til 
brug, så er der ønsker om en overnatning i Landsby-
parken, så er man velkommen. Dog vil der først til 
foråret blive sået græs på tagene. Selve indretningen 

med bålplads og brænde læ  vil også finde sted her 
til foråret.

Bålhytte: Arealet, hvor bålhytten skal placeres, er 
klar til at Shelterbyg kommer og laver fundament. Vi 
skal derefter have lagt fliser både i hytten samt den 
terrasse der bliver foran hytten ned mod søen. Når 
det så er udført, kommer Shelterbyg og opfører selve 
bålhytten. Det forventes at ske her i februar måned.

Inden hele Landsbyparken er klar så skal der opsæt-
tes små pullertlamper fra Kirkediget til bålhytten, 
der skal vandforsyning til bålhytten samt til shelter. 
Derudover elforsyning til bålhytte samt toiletbyg-
ning. Dyreshelter skal renoveres med nyt tag samt 
beklædning med kalmarbrædder. Til sidst skal der 
laves indhegning så vi forhåbentlig kan få glæde af 
dyrehold i Landsbyparken.

Det var en lille opdatering om, hvad der rører sig 
omkring Landsbyparken.

På arbejdsgruppens vegne: Leif Hermansen

Vejrup Endrup Nyt
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 VIF Badminton
Træfstævne i Vejrup 
d 23/11 2019
Der deltog ca. 100 børn ti l det årlige træfstævne, og 
traditi onen tro var en god fl ok fra Vejrup der var med. 
Det resulterede i følgende medaljetagere

Mathias Fyhn vandt Guld i gr.  0 slutspil 1

William Tonnesen ” « « 0 slutspil 2

Adam Hermansen ” Sølv i  « 0 slutspil 2

Anton Christensen ” Guld i  « 3  slutspil 1

Cecilie Christensen ” Guld i  « 5 slutspil 1

Mathias Søndergaard  ” Guld i « 5 slutspil 2

Villas Andersen « Sølv i « 5 slutspil 2

Cecilie Christensen Villads Andersen

Adam Hermansen, Mathias Fyhn og William Tonne-
sen

Mathias Søndergaard Anton Christensen

VIF Badminton

Udtagelsesstævne til 
LM d 18. januar 2020 
Det blev afholdt i Ribe og vi havde 6 deltagere med. 
De klarede sig rigtigt godt, og endnu engang var der 
medaljer med hjem til Vejrup. 

Medaljetagerne var: Signe Nielsen vandt sølv i U-15 
B – Cecilie Christensen vandt guld i U-15 C
Cecilie Søndergaard vandt sølv i U-15 C – Mathias 
Søndergaard vandt guld i både single og double i 
U-13 C – Patrick Christensen vandt sølv i U-17/19 C

Signe Nielsen Mathias Søndergaard

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk8



VIF Badminton

Traditionen tro….
Traditionen tro har Vejrup Badmintonklub igen væ-
ret afsted til det årlige Tønderstævne. Det foregik 
d. 4 og 5. januar. Et kæmpe stævne som Vejrup IF ś 
badminton deltog i.

Der var deltagelse af over 500 børn og unge i DGI 
Sønderjyllands store badmintonstævne. Hallerne i 
Tønder skulle afvikle stævnet med ung- domsspillere 

i alderen fra U9 til U19 Det er et stort stævne, hvor 
spillere kom fra hele landet, også nogle fra Tysk-
land. Der var arrangeret overnatning for spillerne på 
Tønder skole, og så kunne spillerne komme gratis i 
svømmehallen lørdag. Der blev spillet i 10 haller.

Et stævne hvor vi bliver ømme i kroppen af en mas-
se badminton, men et stævne der er det værd fordi 
vi lever højt på godt selskab. Dertil bliver fornøjelsen 
af Vejrups badmintonspillere endnu større, når der 
også kommer lidt metal med hjem til klubben. Ce-
cilie Søndergaard og x-makkeren Lukas Kindel fra 
Tyskland vandt guld i mixdouble i U15 C-rækken, 
og Mathias Søndergaard vandt bronze i single i U13 
C-rækken. 

Samlet set havde vi gode præstationer, som spillerne 
sagtens kan være stolte af. Jeg som træner er i hvert 
fald stolt over at have så dygtige, tålmodige og ikke 
mindst høfl ige spillere på mit hold. Så traditionen 
tro vil jeg endnu en gang sige tusind tak for lån af 
jeres børn, det har været en fornøjelse igen i år. 

På vegne af VIF badminton – CamillaCecilie Søndergaard og 
Cecilie Christensen

Patrick Christensen

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 9



Vejrup Seniorklub
Den 5. december 2019 kl. 14 afholdt Seniorklubben 
julemøde i Fritidscentret. Efter en par sange under-
holdt Pernille Troldborg med sjove historier og anek-
doter. Der er altid liv og glade dage, hvor Pernille er. 
Derefter var der et fi nt kaffebord, og så kom vi til 
det alle vigtigste, nemlig BANKO.

Der var i år indkøbt mange fi ne gevinster, og som 
sædvanlig var der næsten en gevinst til alle.
En rigtig fi n dag, hvor halvdelen af vore medlemmer 
var mødt op 75 personer.

Generalforsamling Torsdag den 9. januar 2020 
kl.14. Dagsorden ifølge vedtægterne.

1) Valg af dirigent 
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab ved Kasseren
5) Indkomne forslag: Nedlæggelse af Seniorklub-

ben!
6) Forslag og valg til bestyrelsen. På valg var, - In-

gen af dem ville modtage genvalg 
Tove Hermansen, Doris Christensen, Aage Henrik-
sen, 

 Der var ingen valg af Suppleanter og revisorer. Valg 
til Fritidscenter foregår i bestyrelsen.

Til dirigent blev Tommy Hunderup, til stemmetælle-
re blev Hans Fogh og Ejvind Christensen valgt.
De nyvalgte til bestyrelsen blev: Lene Thorø, Gurli 
Sørensen og Jens Christian Jermiin
Formanden omtalte de møder og udfl ugter, man hav-
de haft i årets løb, men med for lille tilslutning. Regn-
skabet balancerede fi nt, med et overskud. Der var en 
kassebeholdning på 425 kr. Indestående på drift konto 
på 21. 592 kr. og på halvårskontoen står der 25.135 kr.

Næste punkt på dagsor-
denen var forslag om ned-
læggelse af Seniorklubben. 
Det medførte en rigtig god 
debat om fremtiden for Se-
niorklubben, hvor man blev 
klar over, at hvis man ikke 
mødte op til de forskellige 
tiltag i klubben, så var der 
ingen Seniorklub.

Man foretog en skriftlig afstemning blandt de 37 
medlemmer, der var mødt op. Det viste 34 stemmer 
for at bevare Seniorklubben, 2 stemte for at nedlæg-
ge den, og 1 blank.

Aage Henriksen

 Seniorklubbens bestyrelsen har konstitueret sig så-
ledes: 
Formand: Tommy Hunderup
Kasserer: Ida Fogh
Sekretær / næstformand: Lene Thorø Uhd
Menige medlemmer: Jens Christian Jermiin og 
Gurli Sørensen

Årets program er ved at blive udarbejdet og vil 
blandt andet blive beskrevet i næste Vejrup Endrup 
Nyt. Bestyrelsen sælger medlemskort til den billige 
pris af 50 kr. pr. person, og vi håber rigtig mange 
har lyst til at være medlem af Seniorklubben, så der 
kan laves nogle gode arrangementer til gavn for alle 
medlemmerne. 

Har du nogen ideer til klubben, er du altid velkom-
men til at kontakte en af os i bestyrelsen. 

På bestyrelsens vegne Lene Thorø Uhd

niorklubben, hvor man blev 

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Seniorklub
Hvad betyder god hørelse

for vores livskvalitet og helbred.

Hører du ikke selv optimalt eller kender du en, der har problemer med at høre, så 
er dette foredrag lige noget for dig.

Torsdag den 20. februar kl. 14.00.

Har Seniorklubben lavet aftale med firmaet Audika om at 
komme og fortælle om vigtigheden af at høre godt. De vil også 
snakke om, hvad der sker med helbredet, når vi ikke hører 
godt, og om konsekvenserne af et ubehandlet høretab.  
Der vil også være gode råd til, hvad man skal være  
opmærksom på, når man er sammen med folk med  
nedsat hørelse. 

– Altså et emne, der er aktuel for os alle. 

Alle er velkomne til arrangementet, 
der foregår i Mødelokalet i Fritidscenteret.
Der serveres kaffe med brød – Pris 50 kr.

ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Dagsorden i henhold til Centrets vedtægter

Vejrup Endrup Fritidscenter

Vejrup Endrup Nyt
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Gørding-Vejrup Skyttekreds

Vi har vendt endnu et kalen-
derblad i Gørding-Vejrup 
Skyttekreds, og nu da året 
er skiftet, er vi atter til at 
finde i skytteforeningen un-
der VE-Fritidscenter 3 gange 
i ugen: mandage kl. 14:00 
– 16:00 for seniorer, samt 
tirsdage og torsdage kl. 18:30 
– 21:00 for alle. 

Vi fik sluttet det gamle år af på 
ganske vanelig vis med en hyg-
gelig juleskydning. Her skød vi 
på sjove juleskiver, præmierne, 
der blev skudt om, var små poser 
med julechokolade, og for at ud-
holde spændingen om, hvem der 
vandt, blev der serveret æbleski-
ver, gløgg og sodavand. 
På aftenen var der 35 der deltog i 
skydningen – både medlemmer 
og ikke-medlemmer i form af 
forældre, søskende, bedstefor-
ældre og venner. Herudover var 
hjælpere og bestyrelse troppet 
op, så der var godt fyldt op i 

Familiedag 2019

Nye luftpistoler til foreningen

Et fyldt opholdslokale til juleskydning

Vejrup Endrup Nyt
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vores opholdslokale, og det er vi i bestyrelsen rigtig 
glade for. 
Juleskydningen var afslutningen på endnu et godt år. 
Et år hvor vi havde travlt på den gode måde i skyt-
teforeningen med: At tage imod nye som tidligere 
medlemmer, et år hvor vi igen holdt familiedag i 

starten af oktober, vi deltog i årets Skole DM i Skyd-
ning, vi fik lavet ting og sager i vores opholdslokale 
og på selve skydebanen, vi fik fondsmidler til nye 
luftrifler og –pistoler, vi deltog i stævner og turne-
ringer, og en masse andre ting. 

Ved årsskiftet er vi halvvejs i sæsonen, men det 
betyder ikke, at det er for sent for dig at komme 
ned og besøge os og prøve at skyde, hvis du har 
lyst til det. Vi skyder indtil slutningen af marts/

starten af april, og har stadig masser af aktivitet i 
foreningen de næste par måneder

Vores egen pokalskydning, et kursus for hjælpere, 
stævner i Helle, Rødding, Bramming og 3. Hoved-
kreds, generalforsamling og ikke mindst almindelig 
træning hver tirsdag og torsdag kl. 18:30 – 21:00 
for alle skytter og interesserede, samt træning hver 
mandag kl. 14:00 – 16:00 for seniorer. 

Husk du kan altid finde mere info om os på vores 
hjemmeside www.skytteklubben.dk eller på vores 
Facebook-side Gørding-Vejrup Skyttekreds.

Her er der  

plads til  

din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokaler til mange formål.
Tlf. 51 71 94 03

mail@ve-fritidscenter.dk

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

Træning for nye børneskytter sluttes af med lidt godt til 
ganen

Vejrup Endrup Nyt
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 35 ton

2060 9620
vsv@mail.dk

Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL
Såsæd, majsfrø, gødning, 
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Find mig på Facebook 
eller

på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres 

nybyg, tilbyg - støbe arb. 
facade - badeværelse 

Mobil: 9380 0703

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 1 • 2020

Fastelavn i 
Vester Nykirke
Gudstjeneste og katten af tønden – 
d. 26. februar, kl. 10.00 – børne- og 
familiegudstjeneste i kirken, efterføl-
gende tøndeslagning i graverhuset. 
Alle skal være hjertelig velkomne – 
fra begge sogne – til en anderledes 
formiddag i kirken.

Uffe Vestergaard

Nye toner 
Som de fl este sikkert har bemær-
ket, har vi i kirkerne i Vejrup og 
Vester Nykirke fået nye kirkesange-
re, nemlig Vibeke Madsen og Vicki 
Thykær, to dygtige og dejlige piger, 
begge fra Bramming, som fremover 
vil lede salmesangen i kirkerne - og 
mere til. Vi har ændret på de hidtidi-
ge stillingsstrukturer, dog således at 
Vibeke som udgangspunkt primært 
er knyttet til Vester Nykirke, mens 
Vicki primært er tilknyttet Vejrup 
Kirke. I praksis fordeler de dog selv 
tjenesterne, søn- og helligdagene, 
kirkerne hinanden imellem. På den 
måde kan vi få glæde af dem begge, 
og mulighed for at møde dem i både 
den ene og den anden kirke. Der er 
tale om et generationsskifte. Des-
uden har tanken været - på den ene 
side fremtidssikring, på den anden 

side effektiv rådighedsdækning på 
hverdage. 

Vicki og Vibeke har nu været i 
gang siden 1. januar, og er lynhur-
tigt kommet efter, hvordan gangen 
er i det hele, og er desuden kommet 
med gode idéer til at justere og fri-
ske lidt op på tingene. Det er der altid 
behov for. Det er Martin Luther, som 
tilskrives ordene: - ecclesia semper 
reformanda est - at kirken altid skal 
reformeres. Tanken er at kirken altid 

skal tilbage til kilderne, til det rene 
og uforfalskede evangelium. Og selv-
følgelig kan det alene lade sig gøre 
ved så vidt muligt at benytte et sprog 
og en form, som kan begribes af den 
tid, som vi selv lever i.

Fra menighedsrådene og underteg-
nede skal der lyde en stor velkomst 
til Vibeke og Vicki. Vi ser frem til 
samarbejdet mange år ud i fremtiden. 

Uffe Vestergaard
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Adresseliste:

Sognepræst 
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og 
uvp@km.dk

• Ingen faste træffetider. Man 
er velkommen til at kontakte 
præsten, når der er brug for det.

Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14 
Tlf. 29 43 73 92

Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28 
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:

Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13

Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl, 
6740 Bramming
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708

www.vesternykirke.dk

Her kan kirkebladet også ses.

Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550

Nye ord
Som antydet oven for: - nye ideer til 
at friske op på tingene. Så efter inspi-
ration fra de nye kirkesangere, så er 
vi i kirkerne begyndt at benytte nog-
le af de nyere indgangs- og udgangs-
bønner, der fi ndes. Ikke for at ændre 
på ordenes betydning, men for at gøre 
meningen mere nærværende. 

Og hvad angår det nærværende, så 
har jeg ændret på kirkesangerens pla-
cering i kirkerummet, når der synges 
- fra at stå i skjul nede ved orglet, til 
at befi nde sig oppe midt i kirken, for-
an menigheden, for på den måde at 
skabe varme og nærvær i forhold til 
at synge i fællesskab, frem for bare 
at synge i den samme retning, og for 
med kirkesangerens mimik mv. også 
at kunne understøtte menighedens 

sang og engagement. Desuden er tan-
ken at binde kirkerummet sammen - 
fra menighedens placering, som ofte 
er langt nede i kirken, mens præsten 
har sin plads oppe ved altret. På den 
måde skabes der en sammenhæng i 
det fysiske rum. Ja, både sammen-
hæng, og fællesskab med præsten 
oppe i den ’anden’ ende. 

Nu er det selvfølgelig ikke fordi, 
når vi fejrer gudstjeneste, at Hellig-
ånden ikke skulle være nær ved alle 
tilstedeværendes hjerter, uanset. Men 
fænomenet ånd - i det hele taget - har 
mange udtryk, herunder: - at binde 
sammen, og: - at synge. - Så på den 
måde altså også en teologisk tanke 
bag omrokeringen, udover det rent 
formålstjenlige, praktiske. 

Uffe Vestergaard

Minikonfi rmander
Vi begynder torsdag, d. 23/4, kl. 14.00 i konfi rmandstuen i Præste-
gården, Engdraget 5, Vejrup, og så fortsætter vi 4 gange mere, nem-
lig: - 30/4 – 7/5 – 14/5 – 22/5, disse gange også kl. 14.00 – og endelig 
rundes hele forløbet af med en udendørs gudstjeneste (hvis ikke det 
regner), søndag d. 24/5, kl. 10.00: - udendørsgudstjeneste på plænen 
bag kirkegården, og hvor vi runder af med pølser og sodavand – lidt 
hyggemusik – og der skal nok desuden være mulighed for en kop kaffe 
eller en øl til de voksne. 

Jeg regner med, at vi bruger 1-1½ time hver gang. Hvis der er foræl-
dre, der vil assistere, så skal I være mere end velkomne. 

De minikonfi rmander, som blev snydt - 4. og 5. klasserne. Vi laver 
en hel dag, lørdag, d. 13/6, hvor vi begynder med rundstykker, synger, 
snakker om kirke og kristendom, ser fi lm, måske tager på udfl ugt, øver 
på at være med i gudstjenesten om søndagen og runder af med at lave 
pølser og snobrød. - Det skal på én gang være både sjovt, skægt, hyg-
geligt og lærerigt. Så jeg håber at I er med på den - og meget gerne med 
assistance fra nogle af forældrene. 

Dagen efter, den 14/6, kl. 10.00: - udendørsgudstjeneste sammen med 
minikonfi rmanderne - på plænen bag kirkegården (hvis ikke det reg-
ner), og hvorefter der sikkert er en sodavand - kaffe/øl til de voksne. 
– Men I skal nok høre nærmere. 

Uffe Vestergaard

Menighedsrådenes konstituering:
Menighedsrådene har forinden 1. søndag i advent konstitueret sig til 
det kommende kirkeår: - Vejrup: Else Holberg Truelsen, formand. 
Niels Peder Regel, næstformand. – Vester Nykirke: Henrik Christen-
sen, formand. Hardy Lauridsen, næstformand. 

Vejrup Endrup Nyt
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Foredrag og fi lm - C.S. Lewis
Jeg har for en årrække siden arbej-
det med den engelske forfatter, C.S. 
Lewis (1898-1963) - og har i den for-
bindelse også været på studieophold i 
Oxford, hvor han i sin tid huserede på 
Magdalene College.

C.S. Lewis er i Danmark mest kendt 
for sine børnebøger, Narnia-bøgerne 
– Løven, heksen og garderobeskabet, 
fremragende fi lmatiseret af Disney 
i 2005. – Lewis har gennem årene 
solgt mere end 100 millioner af sine 
børnebøger. – Men foruden at skrive 
børnebøger, og foruden at være Don 
på Oxford University – med specia-
le i middelalder- og renæssancelit-
teratur mv. – så har Lewis desuden 
skrevet en række teologiske værker, 
religiøse bøger, som også har solgt 
langt over 100 millioner eksemplarer 
– alt sammen med afsæt i, at Lewis 
under 2. verdenskrig holdt en ræk-
ke religiøse radioforedrag på BBC 
– md henblik på opbyggelse og mod 
i forbindelse med krigen, og med så 
stor succes, at Churchill efter krigen 

udtalte, at det som de brave solda-
ter vandt på udefronten, det vandt 
Lewis på hjemmefronten. Lewis var 
tilsvarende engageret med at holde 
foredrag rundt omkring på Royal Air 
Force’s baser, for med sin forkyndel-
se at bibringe piloterne det mod, der 
skulle til i forbindelse med kampene 
mod tyskerne.

En fascinerende personlighed, 
denne C.S. Lewis, som desuden var 
gode venner med sin Oxford kollega, 
J.R.R. Tolkien (1892-1973), forfatte-
ren bag Ringenes Herre. – En livsny-
der af format, den gode Lewis, som 
hver onsdag mødtes med Tolkien og 
fl ere andre forfattere på pubben The 
Eagle and Child, for at drikke øl og 
for at indbyrdes at diskutere hinan-
dens forfatterskaber. Lewis var op-
rindelig ateist, men omvendte sig i 
1931 til kristendommen, og hvor han 
udviklede sig til en litterær strids-
mand af et sjældent format.

Der er så meget mere at fortælle 
om Lewis. Og det vil jeg gøre – ikke 

udfyldende, for det kan ikke lade sig 
gøre med et enkelt foredrag – men 
for at give et indblik i en spændende 
personlighed, den 3. marts 2020, kl. 
19.00 i konfi rmandstuen på Præste-
gården, Engdraget 5, Vejrup. – Der 
skal nok være kaffe og kage.

For at følge op, hvis nogen skul-
le have yderligere interesse for C.S. 
Lewis, så laver vi desuden en fi lm-af-
ten, hvor vi viser hhv. Løven, Heksen 
og garderobeskabet – fra 2005. – Det 
er en børnefi lm. Men den er fyldt med 
så mange voksenelementer og teolo-
giske refl eksioner, at det betyder ikke 
noget. - Jeg skal nok lave en introduk-
tion til fi lmen. – Den anden fi lm drejer 
sig om den, der hedder Shadowlands
– fra 1993, en biografi sk fremstilling 
af Lewis’ liv – med Anthony Hopkins 
i hovedrollen. – Begge Filmene vises 
d. 10. marts i konfi rmandstuen på 
Præstegården. Der vil blive serveret 
snacks mv. - Begge fi lm præsenteres 
af undertegnede.

Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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PT - sognepræst Pernille Troldborg, Gørding
* - fastelavnsgudstjeneste - tøndeslagning
** - aftensang

Gudstjenester Vejrup - Vester Nykirke

Vejrup V. Nykirke

16/2 Seksagesima ingen 9.15 (PT)

23/2 Fastelavn ingen 10.00*

1/3 1. s. i fasten 9.15 10.30

8/3 2. s. i fasten 19.00** ingen

15/3 3. s. i fasten ingen 19.00**

22/3 Midfaste ingen 9.15 (PT)

29/3 Mariæ Bebudelse 10.30 9.15

5/4 Palmesøndag 10.30 ingen

9/4 Skætorsdag ingen 19.00

10/4 Langfredag 9.15 10.30

12/4 Påskedag 10.30 9.15

13/4 2. påskedag ingen ingen

19/4 1. s. e. påske 10.30 ingen

26/4 2. s. e. påske ingen 9.15 (PT)

Sangaftener
Den 27. februar, kl. 19.00 bydes der 
til sangaften i Klubhuset, Endrup – 
sang, snak og fortælling, v. organist 
Ingrid Sand Simonsen og sognepræst 
Uffe Vestergaard. Alle skal være hjer-
telig velkomne. Der er kaffe og kage.

Og tilsvarende bydes der til sang-ef-
termiddag, d. 28. april, kl. 14.00 i 
Konfi rmandstuen på Præstegården 
i Vejrup – sang, snak og fortælling, 
v. organist Ingrid Sand Simonsen og 
sognepræst Uffe Vestergaard. Alle 
skal være hjertelig velkomne. Der er 
kaffe og kage.

Aftensang i kirkerne
Aftengudstjenester i kirkerne, d. 8/3, 
Vejrup Kirke, kl. 19.00 – d. 15/3, Ve-
ster Nykirke, kl. 19.00 – under titlen: 
”Aftensang – med sang og fortælling 
på baggrund af søndagens læsning-
er”. – Efterfølgende kaffe og kage. 
Alle skal være hjertelig velkomne.

Uffe Vestergaard 

Soldater 
Venne-stævne
Tirsdag, d. 28/4, kl. 19.30 indby-
des der til Soldater Venne-stævne i 
Vejrup – i Konfi rmandstuen på Præ-

stegården, Engdraget 5. Aftenens ta-
ler er Christian Nielsen, Nr. Nissum.

Johannes Christensen

Personalia

Døbt, Vejrup Kirke:
Oliver Jahreis Jørgensen, 
Vejrup

Døde, bisatte og 
begravede, Vejrup:
Evald Christiansen, Esbjerg
Henry Madsen, Vejrup

Vejrup Endrup Nyt
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Dokken 10 · 6700 Esbjerg · 88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

Gert har overskud til 
dig og din virksomhed
 I Middelfart Sparekasse i Esbjerg får du en personlig erhvervs-
rådgiver, som altid er tilgængelig og har omfa� ende lokalkendskab.

Vi har korte beslutningsveje, og vi tror på, 
at et indgående kendskab og involvering i 
din virksomhed giver de bedste resultater 
for både dig og os.

Læs mere om hvad Gert og kollegerne 
kan tilbyde dig på midspar.dk/esbjerg

Gert Andersen
Erhvervsrådgiver
88 20 85 52
ga@midspar.dk
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Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

Følg Grillen på facebook, hvor 
bl.a. åbningstider fremgår.

  

Vejrup præmiespil
  November 2019 Præmie
 321 Harriet Johannesen 200
 73 Birthe Degn 150
 380 Linda Jepsen 150
 438 Johannes Christensen 100
 55 Poul Erik Andersen 100
 57 Marianne Jensen 100
 14 Nora og Bent Pedersen 50
 421 Bjarne Hansen 50
 41 Elsebeth Nielsen 50
 30 Michael Sørensen 50
 29 Mona Bojsen 50
 58 Søren Andersen 50
 340 Jørgen Hansen 50
 382 Maiken Donslund 50
 317 Niels Krogh 50
 286 Mikkel Hermansen 50
 6 Flemming Jensen 50
 475 Pia Engbjerg Hansen 50

 337 Thor Lillebæk Truelsen 50
 247 Tove Nielsen 50
 257 Leif Hermansen 50
 194 Susan Jensen 50
 484 Jens Jensen 50
 295 Melisa Mikkelsen 50
 378 Lotte Laumann 50
 347 Susanne Henriksen 50

  December 2019 Præmie
 381 Gry Hejn 200
 329 Per Damkær 150
 3 Birger Henriksen 150
 505 Karen Olsen 100
 394 Malene L. Petersen 100
 34 Doris Christensen 100
 466 Mads Møller 50

 494 Oda Grønning 50
 38 Johannes Holm 50
 450 Kenneth Møller 50
 157 Jesper Stenager 50
 496 H + P Sundrup 50
 44 Solveig Barkholt 50
 539 Jari L. Jensen 50
 293 Inge Lise Hansen 50
 330 Inger Andersen 50
 63 Margit Gissel 50
 278 Hanne Holden 50
 219 Wendy Mikkelsen 50
 13 Hans Callesen 50
 5 Emma Sørensen 50
 540 Hans Erik Madsen 50
 46 Jens Bojsen 50
 295 Melisa Mikkelsen 50
 364 Rosa Laumann 50
 282 Erling Nissen 50

Glarmester

FICH RASMUSSEN
Nørregade 7 · Bramming

Tlf. 75 17 30 49 · Biltlf. 23 41 20 49
glarmester@fi ch-rasmussen.dk

ÅBEN:
Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Antenneforening Informerer
Vejrup Antenneforening har nu hvert år i 4 år fået 650 kr. i rabat på vores tv pakke. Denne rabat er 
nu ophørt og YouSee har lov til at opkræve listepriser på deres tv pakker. 
YouSee har følgende listepriser i 2020 pr. måned: GP: 299 kr.  MP: 459 kr.  FP: 589 kr.  Bestyrel-
sen har erfaret at der er forskellige priser på tv pakkerne. Så nogle husstande får lidt rabat. Nogle 
husstande fi k deres regning for første kvartal 2020 i november 2019 og andre har ikke fået regning 
endnu.  
Bestyrelsen har ikke nogen indfl ydelse på prissætningen af tv pakkerne. Har man mistet nogle af 
de programmer man ikke vil undvære kan man med fordel skifte til Stofa og det er ganske nemt at 
koble tvkabel fra Stofa’s fi berbox og til sit tv anlæg i huset. Herefter kan man lave en ny søgning på 
sit tv og har herefter den valgte tv pakke på sit tv. 
 Fordelen herved er at man kun skal bruge en fjernbetjening. Husk at efter 23 januar 2020 skal der 
muligvis laves en ny kanalsøgning da der bliver lagt kanaler om i tv pakkerne. 

Venlig hilsen Vejrup Antenneforening Bestyrelsen 

Vejrup Antenneforening 
afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 24. marts 2020  kl. 19.00 i Vejrup- Endrup fritidscenter

Dagsorden ifl g. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Afl æggelse af regnskab. Herunder fastsættelse af evt. udlodning.

4. Indkomne forslag.  

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal med navns underskrift  tilstilles foreningens formand Erik 
Stenager, Stationsvej 18 Vejrup erik@stenager5.dk 
Senest Søndag  den 8 marts. 2020. - Hilsen Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode  
til en hyggelig aften med en flaske vin. 

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

 vin til særdeles fordelagtige priser,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en 
hyggelig aften sammen med os. 

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag fra 07.00 til 19.00

Min købmand tænker lokalt
Besøg os på vores Facebook side

Siden er tilegnet vores kunder. - Der vil løbende komme information, tilbud og konkurrencer 
fra jeres lokale købmand. – www.facebook.com minkobmandvejrup

Vi er her for fællesskabet
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Frisørsalonen Hot’n Tot 
Lørdag den 15. januar 2020 kunne Helle Oster fejre hendes 20 års jubilæum som 
selvstændig Frisør Storegade 19 A i Vejrup 

Helle er altid god for en kvik bemærkning, et godt råd, 
eller tips til frisuren

Det har været 20 dejlige år med faste kunder, nye 
kunder, kunder der lige skal prøve nyt, kunder der 
har deres faste frisure med deres farve og der ved 
Helle lige hvad kunden vil hà og lige hvilke farve skal 
være, hun går ikke på kompromis når det gælder 
hvad der klæ ŕ kunden.

Der er blevet klippet mange kg. hår i løbet at de 20 
år Helle har haft frisørsalonen, Hot̀n Tot, der er ble-
vet krøllet og klippet, kvinder og mænd der er blevet 
vaskes og farvet – børn og unge hvor moden/frisu-
ren skal 
holdes ved 
lige, eller 
dem hvor 
håret bare 
gror.

Som Helle 
fortæller, 
fl yver tiden 
afsted, det 
er ikke til at 

forstå at jeg nu 
har fejret 20 års 
fødselsdag. Når 
jeg ser tilbage, 
ja så har jeg mi-
stet mange kun-
der i tidens løb, 
mange af en 
naturlig grund, 
alderdom ... osv, 
men jeg har 
så også rigtig 
mange trofaste 
kunder som er 
kommet hos mig 
i mange år, det er vild dejligt at se tilbage på. 

Jeg elsker mit fag, og kører altid glad på arbejde. Så alt 
i alt er det bare en fornøjelse, og stadig er at kan svinge 
saksen, trods mine skavanker.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK til 
dem der gav sig tid til at kikke forbi butikken til 
min reception den 18. januar, jeg havde en så dej-
lig dag med overvældende mange gaver og hilsner

Helle B.

Vejrup/Gørding 4H
Opstart den 24. februar fra kl. 16.00-18.00.
og du fi nder os på Gl. Hovedvej 6B (4H hytten) 

Kom og se om det er noget for dig.

Vi har mange gode tilbud, f.eks.:
Kreative aktiviteter, sløjdhold, udfl ugter, bonde-
gårdsbesøg, overnatning i hytten, sommerlejr, 
dyrskue og mange andre spændende ting som leder-
ne har i støbeskeen.

Det koster kun 300 kr. om året at være medlem. 
(Lejre betaler man selv for).
Men så er du også medlem af Vejrup/ Gørding 4H 
og 4H på landsplan og modtager spændende invita-
tioner til aktiviteter og medlemsblade.

Både børn og forældre er vel-
kommen den 24. februar, så 
kan I høre mere om 4H og 
møde de lokale 4H’ere.

Hvis du ikke kan komme, men vil vide noget mere 
om 4H, så kan du i stedet ringe til Lone, som er 
formand i Vejrup/Gørding 4H - tlf.: 40765805

Generalforsamling Vejrup/Gørding 4H
Mandag den 24. februar kl. 18.00
i 4H hytten, Gl. Hovedvej 6B, Vejrup 
Dagsorden ifl g. vedtægter. 
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VIF Gymnastik
Januar kan være trist og grå..

Men ikke for Vejrups gymnastik børn, for der byder 
januar nemlig på årets gymnastiklejre.
Gymnastikforeningen har i år haft fornøjelsen af at 
sende 7 drenge og 20 piger i alderen 0 – 6. klasse og 
deres instruktører på gymnastiklejr i Vejen. 

Først sendte vi drengene afsted i starten af januar til 
en weekend med fart over feltet. Derefter tog piger-
ne afsted i midten af januar til en weekend med sjov 
og hygge. 

Weekenderne har både, for drengene og pigerne 
budt på nye spændende aktiviteter, læring og udvik-
ling inden for gymnastik, sjov og spas, nye venska-

ber, aftenspring, adrenalin boost, sved på panden og 
trætte børn/ instruktører. 

Udover at få mulighed, for at arbejde med og lære 
nye redskaber at kende, såsom kreative serier med 
plastikposer, drenge rytme, stortrampolin osv. Har 
der også været mulighed for at afprøve sine evner 
inden for mountainbike, folkedans, yoga, svømning 
og meget mere. 

Alle instruktører takker for et par fantastiske week-
ender og melder klar til næste år. 

På vegne af gymnastikforeningen, Tina Grønning
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Gymnastikopvisning 2020
Gymnastikudvalget og Instruktører inviterer alle til 

årets gymnastikopvisning i Vejrup IF

Lørdag d. 14. marts kl. 15.00 
I kan i år nyde at se hele 6 børnehold fra foreningen, samt et par andre hold som vi vil løfte sløret 
for når programmet er fastlagt, så hold øje med facebook, vejrup.dk eller opslag hos Min Købman-
den.

Vi glæder os til at se jer, til et par hyggelige timer i gymnastikkens tegn!
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VIF Håndbold damer 
OPRYKNING TIL SERIE 1 
Vores seje serie 2 Damer kunne søndag den 1. december spille sig i serie 1. 
Dette klarede pigerne med bravur og sluttede på en klar 1 plads med 18 point foran 
nummer 2 Blåbjerg med 13 point. 

Tirsdag den 7. januar spiller pigerne første hjemmekamp i serie 1 mod Tønder, 
stillingen blev uafgjort 19 – 19.

Kom op og støt pigerne. 

OBS: Pga. skader mangler pigerne fl ere spillere. 
Så er du håndboldinteresseret eller har du tidligere 

spillet håndbold, så kig op i Vejrup Fritidscenter
 og vær med til træningen - tirsdag fra 19:30 - 21:00

De hygger sig helt vild!! :) 

Stort tillykke til pigerne - hilsen håndboldudvalget.  Charlotte Brix Tobiasen
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Tjek lige det her ud

Lene Beier  
kommer til Vejrup  
den 23. april kl. 19.00 
Vejrup Borgerforening GLÆDER sig 

Så sæt allerede nu KRYDS i kalenderen,  

for dette foredrag, vil du bare  

ikke gå glip af.

VIF Fodbold opstart
Foråret nærmer sig, og vi glæder os i fodbold udvalget, til at tilbyde byens børn og voksne at spille fodbold 
igen i år, hvor vi håber på lige så stor tilslutning på alle hold, som der plejer at være.

Hold Opstart Trænings tidspunkt Trænere

Små Fødder 3-5 år Torsdag D 2/4 Torsdage 16.45-17.30 Tue Truelsen 

Førskole - 0. kl - 1. kl Torsdag D 2/4 Torsdage 16.45-17.30 Danny Holm

2. kl - 3. kl Torsdag D 19/3 Torsdage 17.40-18.40 Ronni Fyhn

4. kl - 5. kl Tirsdag D 17/3 Tirsdage 17.30-18.30 Mangler træner

6. kl - 7. kl Tirsdag D 3/3 Tirsdage 17.30-18.30 Kristian Fredriksen

Senior: Serie 3 og 5 Lørdag D 8/2 Mandage 19.00-20.30 
i Gørding.
Torsdage 19.00-20.30
i Vejrup

Niels Henrik Poulsen.
Også kaldet ”Filler”

Vi kunne stadig godt bruge lidt ekstra hænder til alle holdene, til diverse opgaver. Som hjælper til træning, 
holdleder for et hold, eller koordinerings opgaver som køreplaner, kamp planer mm. 
Så tag endelig fat i en træner, hvis i har lidt ekstra overskud, så børnene kan få en super sæson. Vi er klar på 
en ny sæson, er i?

Venlig hilsen fodbold udvalget: Danny, Kristian og Ronni
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Endrup/
vester Nykirke 
Lokalhistorisk 

arkiv
Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. marts kl. 19.30
Klubhuset, Møllegårdsvej 1, Endrup

Dagsorden ifølge vedtægter.
Dorte Arbjerg fra Endrup kro 

kommer og fortæller lidt om deres 
foreløbige planer med kroen.

Bestyrelsen

Endrup Lokalråd 
Årsmøde2020

Endrup Lokalråd holder årsmøde
Torsdag den 26. marts kl. 19.00 

i Klubhuset.

Efter indlæg fra de forskellige 
Foreninger serveres der kaffen.

Herefter skulle vi gerne have en
snak om Endrup/Endrupholm.

Mvh. Johannes

Endrup 
Idrætsforening

Afholder ordinær Generalforsamling

Onsdag den 11. marts kl. 18.30

Klubhuset i Endrup

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Hilsen Bestyrelsen 

Aktiv Fredag
Vejrup IF i Fritidscenteret

Eller 20 kr. pr. gang
Mobile Pay på 37092

Er for alle dem, der er friske 
på at give den gas !
Fra kl. 19.00 - 21.00

21. februar 
6. marts og 27. marts

Niels Ole holder åben i cafeteriaet

Æ ndret dato

Vejrup Idrætsforening &
Støtteforeningen MK. 79

Afholder Generalforsamling
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00

Dagsorden ifl g. Vedtægterne
- Eventuelle forslag skal fremsendes

skriftlig til formanden –
Senest en uge før - den 25. februar

Har du interesse eller bar lyst til at give
foreningsarbejdet en chance,

kontakt da formanden

Otto Pedersen
Mobil: 23 71 48 25

Alle er velkommen

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk28



Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

VVS - Blikarbejde
Olie- og gasservice
Jordvarme
Luft/vand varmepumper
Olie- og gaskedler

Tillid og tryghed er det vi bygger på

Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

Skov Madsens Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Vi tilbyder Elysium 
Begravelsesopsparing 
som gør det muligt, 
selv at spare op til 
egen begravelse eller 
bisættelse.

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på

w
w

w
.sk

o
v
m

a
d

se
n

.d
k

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

Strandby Kirkevej 270 • 6700 Esbjerg • Tlf. 76 109 110 • www.gte.dk

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED ]

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 

2945 4615
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

 

SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 –  Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen
Dir. tlf. 23 30 81 14 · lis.hoejland@signconcept.dk

 

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 
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Arrangementer 2020 
Februar 
Torsdag D. 20.02  Seniorklubben fi rmaet Audika ”god hørelse” kl. 14.00 i Fritidscenter

Fredag D. 21.02  VIF Aktiv fredag fra kl. 19.00/21.00 i Fritidscenter

Søndag D. 23.02  VIF Fastelavnsfest for børn fra kl. 14.00/16.00 i Fritidscenter

Mandag D. 24.02  Vejrup/Gørding 4H Opstart i 4H hytten kl. 16.00-18.00

Lørdag D. 29.02  Vejrup Borgerforening afholder MGP Fest kl.18.00 i Fritidscenter

Marts 
Fredag D. 06.03  VIF Aktiv fredag fra kl. 19.00/21.00 i Fritidscenter

Tirsdag  D. 10.03  VIF Generalforsamling kl.19.00 i Fritidscenter

Onsdag  D. 11.03  Endrup IF Afholder ordinær Generalforsamling Klubhuset i Endrup kl. 18.30

Lørdag  D. 14.03  Vejrup IF afholder Årets Gymnastikopvisning fra kl. 15.00

Mandag  D. 16.03  ÅBEN Skole morgensang Britt Pedersen fortæller ”dyrepasser i Afrika”

Torsdag  D. 19.03  Endrup Lokalhistorisk arkiv generalforsamling Klubhuset kl. 19.30

Fredag  D. 20.03  FREDAGSBAR fra kl. 1600/2000 ”Lille Sal” i Fritidscenter

Tirsdag  D. 24.03  Vejrup Antenneforening afholder generalforsamling kl. 19.00 Fritidscenter

Torsdag  D. 26.03  Vejrup Lokalråd afholder Årsmøde kl.19.00 i Fritidscenter

Torsdag  D. 26.03  Endrup Lokalråd afholder Årsmøde kl. 19:00 i Klubhuset

Fredag  D. 27.03  VIF Aktiv fredag fra kl. 19.00/21.00 i Fritidscenter

April
Torsdag  D. 02.04  Vejrup Endrup Fritidscenter afholder Ordinær Repræsentantskabsmøde kl.19.00 

Torsdag  D. 02.04  Vejrup Husholdfor. Modeshow kl. 19 v. Boutique no 9 fra Fritidscenter 18.30

Fredag  D. 17.04  ÅBEN Skole morgensang Chris Gjerlevsen fortællerom stærk mand.

Torsdag  D. 23.04  Vejrup Borgerforening foredrag med Lene Beier Biletter købes ved Købmanden

Maj
Tirsdag  D. 12.05 ÅBEN Skole morgensang alle er velkomne

Juni
Torsdag  D.18.06  Seniorklubbens udfl ugt til Grænselandet, Genforeningen i 1920.

Banko og Præmiewhist i Fritidscentret 

 - Hver ONSDAG kl. 19.00
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Glarmester Flich Bramming 7517 3049
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter  Vejrup/Endrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kenneth Madsen Gørding 2971 3899
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Ronni Fyhn Vejrup 9380 0703
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup  Vejrup 7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

hver onsdag kl. 19.00!
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
 200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

Sidegevinster, Superbanko, S-blad,
Puljenr., 1 Lykkenr. pr. halvleg.
Max. 5000 kr.!

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23  6690 G

ørding
75 17 89 99

www.kj-el.dk

D
in fagm

andNYHED HOS EL SALG GØRDING
Sony 50” LED Sm

art TV 
Full HD • Sm

art Plug &
 Play

5499,-
M

ulighed for TV installation
v	

Levering
tilaftalttid

v	
U
dpakning/tilslutning

v	
M
ontering

afTV
v	

Indstilling
afTV

K
nud Jørgensen EL ApS

Forhandling
affjernsyn

Sharp 32” HD Ready LED TV
Harm

an Kardon Sound
3XHDM

I • 2XU
SB

1999,-

Vejrup Endrup Nyt


