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Historien om BG bank’s forvandling

.Jeg kiggede ind af døren jeg havde
ventet at finde BG banks personale,
men de havde skiftet udseende, i stedet
var der nu en masse nydelige unge men-
nesker der larmede. Jeg gik ind. Mit
blik faldt først på et billard bord, hvad
laver sådan en, i en bank? ? ? Jeg gik op
til disken der var blevet rykket helt over
i hjørnet ved bankboksen. Jeg stillede
mig i kø lige ved siden af et ungt men-
neske med sort og hvid farvet hår.
Jeg stod og kiggede mig om i lokalet da
døren gik op, og ind kom en fyr med
skæg, han gik meget målrettet lige hen
til bankboksen og åbnede døren og gik
ind. Jeg var forfærdet et røveri og ingen
sagde noget, jeg blev enig med mig selv
om, at de nok var fuldstændig lammede
af skræk. Jeg havde læst et sted at folk
kan reagere meget underligt hvis de får
et stort chok men dette her var da for
underligt. En grinende fyr der stod bag
disken og drak cola skruede nu op for
musikken og en øredøvende larm fyldte
BG. Alle i, hvad jeg på det tidspunkt
troede var en kø, dansede rundt og sang
med, jeg kiggede forfærdet rundt, var
BG blevet indtagen af en flok BZ'ere ? 
Og så pludselig flyttede en fyr der hav-
de stået omme bag ved disken sig, han
havde også farvet hår, men dette var
dog noget rødligt i det. Næsten alle der
havde stået i køen fulgte efter den
rødhårede fyr, underligt nok var de alle
piger?

Jeg gik op til disken og spurgte pigen,
om jeg ikke kunne få sat mine penge
ind, jeg stak hende 250 kr. og i stedet
for at ville have nummeret på min ban-
kbog så ville hun have mit navn, alder,
adresse og navnene på mine forældre.
Til sidst gav hun mig et orange plastik
kort med mit navn på. På kortet stod der
”ER DU GLAD ELLER SUR SÅ ER
DET KLUBBEN DER DUR” mærke-
ligt…

På vej ud gik jeg forbi et hjørne, hvor
der sad nogle mennesker og røg. Nu har
jeg ikke noget i mod rygning men i en
bank!! Jeg var forfærdet var verden gået
af lave.

Jeg fik pludselig følelsen af at der stod
nogle bag mig, jeg vendte mig langsomt
om og der stod en mand der med et smil
sagde: ”Velkommen i Vejrup Ungdoms-
klub vil du have en rundvisning”.
”Hvad” tænkte jeg, det var dog det
mærkeligste. Men jeg blev hurtig enig
med mig selv om at manden nok var
skør. Så jeg vendte mig om igen og til
min store skræk, så jeg røveren fra før,
han sad nu og røg med et stort smil på
læben. Jeg ser mig selv som en lovlydig
borger, og hvis jeg ikke på dette tids-
punkt var på kanten af sindssyge, så
havde jeg gjort noget. Men i stedet styr-
tede jeg ud af banken og til min rædsel
opdagede jeg, at de i vinduerne havde
hængt et skilt op, hvor der stod Vejrup
Ungdomsklub takker alle sponsorer og
så var der en masse navne. Det var for
meget. At sætte reklame for en ung-
domsklub op i en bank….

Jeg kiggede længere nede ad vinduet og
der var minsandten også programmer
for Vejrup Ungdomsklub. Jeg begyndte
at få en mistanke.

Jeg satte mig hjem i min stue for at tæn-
ke, jo det kunne godt passe. Sponsorer-
ne havde nok skænket møbler og diver-
se ting men til hvad? Og det orange kort
hvad var det?

Det hele tydede på at BG bank nu var
blevet lavet om til VEJRUP UNG-
DOMSKLUB.

Men jeg måtte have beviser. Beviser jeg
kun kunne få ved at tage derop igen.
Da jeg nu kom ind i, ja hvad det nu var
for anden gang, var jeg forberedt på det
værste.

Hjørnet med de rygende var der stadig,
billard bordet var der også og disken.
Hvad jeg ikke havde lagt mærke til, var
et tv der hang i et hjørne med 3 sofaer.
Nå jeg måtte jo til at udforske sagen.
Jeg sneg mig ned af trapperne til kælde-
ren, da jeg kom ned, fandt jeg en plays-
tation med to unge foran, de var travlt
optaget af et bilspil. I et hjørne stod en

flippermaskine, og bagved den en låst
dør, med et skilt hvor der stod toilet på.
Jeg gik ind i et andet rum, her var der et
bordtennisbord og en airhockey maski-
ne. Jeg nærmede mig svaret på gåden,
men jeg måtte have flere oplysninger.
Jeg sneg mig op oven på igen. Jeg måt-
te til det. Jeg holdt mig helt ind til
muren og tog museskridt hele vejen hen
til den store bankboks…..

Da jeg lige skulle til at åbne døren, blev
den smækket op af en hel bande unge,
der kom løbende med de der orange
kort. Mystisk. Jeg gik ind. Det tog et
stykke tid før mine øjne havde vænnet
sig til mørket. I rummet var der 6-10
unge mennesker der var så optaget af at
spille på de 4 computere, at de slet ikke
ænsede, at jeg havde sneget mig ind.
Jeg måtte ud, mine bange anelser var
blevet bekræftet, BG bank var blevet til
en ungdomsklub. Og det orange kort
var et medlemskort, jeg var blevet med-
lem af Vejrup Ungdomsklub.

Vejrup Ungdomsklub takker alle spon-
sorerne. Alle er velkomne til at kigge op
i vores nye lokaler i den gamle BG
bank.

Åbningstider onsdag, torsdag og søn-
dag alle dage fra 19-22.

Klubmedarbejder Julie Hermansen

4% Fonden
HUSK !!!!
Ansøgning til 4 % Puljen 
skal være indsendt 
senest den 1. Maj 2002
til
Metha Holk, Bygaden 38 
Endrup telf 75191373

Fonden kan søges af alle fore-
ninger i Repræsentantskabet  
I Vejrup Endrup Fritidscenter. 
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Maleaften

VEJRUP UNGDOMSKLUB
SIGER TUSIND TAK 
FOR STØTTEN 2002
Tak til alle for hjælpen i forbindelse
med opstart i nye lokaler.
En stor tak til Hanne Madsen fra
Bramming Kommune for godt samar-
bejde.
Fra Vejrup:
Anonym 1
Bygmester T. Kristensen
Jensen Biler
KB træbyg
Klubhusgrillen
Nielaus- Jeki møbler
Olsens Paradis
Stenhugger J.M. Pedersen
Vejrup Elservice
Vejrup Entrepenørforretning
Vejrup Maskincenter
Vejrup Maskinfabrik
Vejrup Skole
Vejrup Undervognscenter
VF Biler
Vognmand Viggo Sørensen
Fra Glejbjerg:
Niels Olesen VVS
Fra Holsted:
Smag & Behag
Fra Gørding:
Anonym 2
BG bank
Den grønne butik
Sydbank

Smede og maskinværkstedet
Tr Rengøring
Trælasten
Fra Bramming:
Malerbutikken
2tal Bramming
Tæppegården
Og sidst tak til Vejrup Skole for den tid
der er gået i kælderen gennem årene.
På klubbens vegne, Per Burkal

HUSK: ER DU
GLAD ELLER
SUR, SÅ ER DET
KLUBBEN DER
DUR.

Disco

Mc træf

Generalforsamling blev afholdt d.
28.02.02 på Vejrup Kro. Marianne
bød velkommen og fremlagde
beretningen. Alle vores arrange-
menter er blevet gennemført på nær
én, som blev aflyst pga. manglende
tilslutning. På Forårsmessen 2001
modtog vi forslag til navneforan-
dring af vores forening. Men på
generalforsamlingen blev det vedta-
get, at vi stadig hedder Vejrup Hus-
holdningsforening. 
På valg var Birthe Holst, Connie
Hermansen, Anette Hunderup,
Birthe modtog ikke genvalg og nyt
medlem af bestyrelsen er Inge
Pedersen. 

Bestyrelsen har efterfølgende kon-
stitueret sig:

Formand: Marianne Madsen. 

Næstformand: Pia Engberg Hansen. 

Kasserer: Connie Hermansen. 

Sekretær: Anette Hunderup

Øvrige medlemmer af bestyrelsen
er Grethe Johannesen, Tut Hansen
og Inge Pedersen. 

I April måned vil vi komme rundt
og sælge medlemskort til 30 kr. 

VEJRUP HUSHOLDNINGSFORENING
Livet er fedt!
I maj får vi besøg af diætisten Anne Katrine
kendt fra fjernsynsprogrammet ”Livet er fedt”
fra Ubberød Højskole. 
Se opslag senere. 

Tag manden med!!
Fredag d. 7. juni tager vi til Bramming og
besøger Kaj Lykkes Golfklub. 
Vi mødes ved Vejrup Kro kl. 18.30 og kører i
private biler til Bramming, der er så en times
instruktion i golfspillets mysterier. Vi slutter af
med kaffe i Kaj Lykkes Cafeteria. 
Pris incl. Instruktion og kaffe: 50,- for med-
lemmer og 70 kr. for ikke medlemmer. 
På Husholdningsforeningens vegne

Anette Hunderup.

Vejrup Ungdomsklub
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Håndbold – Minipiger:
Så er sæsonen 2001/2002 slut. I første
halvdel af sæsonen spillede vi i B-ræk-
ken, men da den nye turnering gik i
gang, kom vi i A-rækken. I denne pulje
var der 2 hold, SGI og Stenderup/Kroa-
ger), som var helt suveræne. Begge
hold tabte vi stort til, men ellers har vi
klaret os godt. Vi fik en flot 3. plads, så
det har bestemt været en god sæson.
Til slut lidt om den kommende som-
mersæson, som starter midt i April

måned. Der hedder vi ikke længere
Minipiger, men derimod Småpiger, og
vi håber på, at der bliver ca. 9-10 spil-
lere til holdet. Og hvis alt går som vi
håber og tror på at det gør, er det
muligt, at vi vil melde holdet til i JHF-
turneringen til vinter, i stedet for DGI.

Tak for denne sæson og på gensyn!
Anna Marie

Efterlysning!
Sidder du med en lille drøm om, at
blive ”sort” håndbolddommer, har
du her chancen. Håndboldudvalget
mangler folk, som har tid og lyst til
at få dommerkort, og derved repræs-
entere V.I.F i dommerklubben. Pt.
har vi en enkel person, som dømmer
for vores klub, og dette er ikke nok.
Resultatet kan ellers betyde, at vi
bliver pålagt ”Døm selv kampe”,
dvs., at klubben selv skal skaffe
dommere til vores Søndags hjem-
mekampe i JHF. Har dette din inter-
esse kan du henvende dig til Vejrup
IF´s håndboldudvalg.  

HÅNDBOLD VIF

Håndbold – serie 1 damer:
Så sluttede sæsonen - og hvilken sæson!
Som nyoprykkede til serie 1, kan vi vist
kun være stolte over det resultat vi har
opnået. Det har været en meget spænd-
ende sæson, med mange tætte kampe,
hvilket man også kan se ud fra, at vi har
præsteret at spille hele 7 kampe uaf-
gjort. Vi sluttede turneringen med sam-
me antal point som Team Vest, men da
vi var bedre indbyrdes, var det os der
fik 2. pladsen. Dette betød, som I sik-
kert ved, at vi skulle ud at spille om, at
rykke op i Jyllandsserien.
Modstanderne blev Løjt IF, og første
kamp, som var på vores hjemmebane,
endte med en kneben sejr til os på 18-
17. I retur kampen i Løjt gik alt galt for
os allerede fra første fløjt. I pausen var
vi bagud med 7 mål, men heldigvis gik
det lidt bedre for os i 2. halvleg. I sidste
halvdel af 2. halvleg kom vi rigtigt i
gang, og i løbet af ganske kort tid, fik vi
indhentet Løjt´s målscore. Kampen
endte 18-17 til Løjt, hvilket betød, at vi
skulle ud i forlænget spilletid, da begge
hold havde vundet med 1 mål. Her var
det igen Løjt der trak det længste strå,
og vandt 5-3 i den forlængede spilletid.
Men alt i alt kan man sige, at det har
været en flot sæson, som er gået over alt
forventning, og hvis vi nu var rykket op
i Jyllandsserien, kunne vi jo ikke spille
lokalopgør mod Brammings damer – og
det er jo en begivenhed vi ser frem til
hver gang!!
Vi har været utrolig glade for den store
opbakning vi har fået fra vores tilskue

re, hele sæsonen igennem, og vi glæder
os til at se Jer igen i næste sæson. Spe-
cielt en stor Tak til den store ”fanskare”,
som var kørt helt til Løjt for, at heppe på
os - det var rigtig flot, håber I fik lidt
spænding til sidst, trods alt!
Til slut kan jeg fortælle, at Danny Non-
bo fortsætter som træner i den kom-
mende vintersæson, hvorimod Allan
Fogh stopper som holdleder.

På holdets vegne    Susanne

Småpiger.
Tak for en god og spændende sæson, i
har været interesseret i at lære en masse
nye ting og mødt flittig til at møde op til
træning ,og kæmpet godt til kampene .

Piger:
Tak for en god Sæson, hvor I blev
Amtsmester  i Piger ved at spille 4-4 

mod Lindknud i sidste kamp. 
Derefter var i en tur i Kolding for at se
Kolding mod F.I.F. damer

Formanden vil gerne sige tak til alle
Trænere/ledere, dommere, tidtager og
bestyrelseskollegaer for Vintersæsonen 

For Håndboldudvalget 
Otto Pedersen
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Gymnastikopvisning 8/3 2002
Vi havde en rigtig god aften i Vejrup
Endrup Fritidscenter med mange flotte 
opvisninger af vores lokale hold fra
VIF. Det var dejligt at se så mange til-
skuere. Alle holdene havde glædet sig
til at vise forældre/ bedsteforældre hvad
de havde lavet til gymnastik hele vinte-
ren og hvor dygtige de var blevet.

Efter de lokale hold var der opvisning
af Robberton fra Ølgod og Ungpigehol-
det fra Bramming. Der var 70 deltagere
på de 2 hold som viste en flot opvisning
sammen. Aftenen sluttede med kaffe-
bord og hygge til de der havde lyst,
mens børnene kunne tumle sig i alle
redskaberne i hallen.

Rigtig mange tak til alle instruktørerne
og deres hjælpetrænere.

På gensyn til september hvor den nye
sæson starter.

Gymnastik-udvalget
Hanne Holden
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Ved generalforsamlingen i Endrup
Idrætsforening d. 19.02.02, blev der
fremlagt nye vedtægter. Disse blev
endelig godkendt på den ekstraordinære
generalforsamling d. 19.03.02.
Ønsker man at gennemlæse dem og se
ændringerne kan formand Verner Ber-
telsen kontaktes. 

Der blev på generalforsamlingen ytret
ønske om, at børneidræt fortsætter, evt.
i en anden udgave og idrætsforeningen
vil i år forsøge at lave Børnehåndbold
for både drenge og piger. Samtidig vil
man undersøge, om der er basis for, at
de yngre børn kan komme i gang med
lidt boldspil og lege. 

Krocketspillerne er allerede i gang på
banerne på Møllegårdsvej. De har via
kommunen og idrætsforeningen fået
bevilget penge til et skur, som i løbet af
forsommeren vil blive sat op i forbin-
delse med deres baner. 
Krocket er i øjeblikket den største
sportsgren i Endrup. Der er mange spil-
lere og de ser ud til at hygge sig. De har
flere gange udtalt, at der altid er plads
til flere, så skulle du have lyst til at spil-
le, så smut forbi banerne og få en snak
med spillerne.  

Som nævnt har Endrup igen fået vores
eget fodboldhold. Faktisk lykkedes det
rigtig flot at samle et hold med spillere
fra Endrup. Holdlederne oplyser, at de
har en liste med 25 personer at trække
fra, når der skal indkaldes til kamp. Vi

håber så, at Bramming Kommune snart
kan få drænet banerne på Møllegårds-
vej, så vi kan få holdet hjem til Endrup
og spille kampe. Så er vi sikre på, at
også tilskuermængden vil stige betyde-
ligt. 
Endrupholdet har i skrivende stund spil-
let 2 træningskampe og vundet én. 
Det er spændende at se, hvordan de kla-
rer sig, når nu turneringen går i gang for
alvor.

Der vil blive spillet flg. hjemmekampe
om vejr og baner tillader det: 

Lørdag d. 06.04.02 kl. 13.30
Endrup IF mod Ribe BK
Lørdag d. 20.04.02 kl. 13.30
Endrup IF mod Hjerting IF
Lørdag d. 04.05.02 kl. 13.30
Endrup IF mod BK 89 Esbjerg
Lørdag d. 18.05.02 kl. 13.30
Endrup IF mod Gredstedbro B
Lørdag d. 01.06.02 kl. 11.00
Endrup IF mod Holsted FB
Lørdag d. 15.06.02 kl. 13.30
Endrup IF mod Andrup IF

Så mød op på Møllegårdsvej og bak op
om spillerne !!

Sportsfestudvalget for år 2002 er også
samlet. 

Igen i år bliver sportsfesten holdt over
et tema;  og udvalget er blevet enige om
at holde ”Bondebal”. Sidste år var ud-
klædning  lørdag aften en lidt pludselig
idé og derfor er vi ude allerede nu med
temaet, så folk kan få gang i symaski-
nerne og de kreative tanker. I år vil der
udover det sædvanlige program, som vi
ikke ændrer stort på, være ”revy” lørdag
aften og vi har en skattejagt for børn og
forældre i støbeskeen. 

Sportsfesten kommer igen til at ligge i
uge 30, fra d. 24.07.02 til d. 28.07.02 så
sæt endelig kryds i kalenderen.  

Endrup Idrætsforening ønsker alle en
god forsommer. 

Karina Bang

Nyt fra Endrup Idrætsforening

Børneafslutning Vejrup IF
Sted: Vejrup-Endrup fritidscenter d.
22/3-02 kl. 1830

Det var en rigtig god aften. Ca. 180 del-
tagere heraf var 134 børn.Vi startede
med menuen: Pitabrød med skinke og
div. Tilbehør + sodavand.Vi havde kal-
kuleret med ca. 110 personer, men der
var 165 der skulle spise,så Helle måtte
til at trylle lidt,det klarede hun med bra-
vuor ,så alle fik den gode menu.

Derefter var der 4 baner med aktiviteter,
det måtte vi lynhurtig ændre til 5
pågrund af den store fremmøde.

Trænere blev begavet med rigtig flotte
ting og gaver af de forskellige hold.
Man kunne blive helt misundelig og
ønske man stadig var træner.

Så skulle du få lyst ,til dette dejlige og
udfordrende job ,kan du bare henvende
dig, der er altid plads til en til.

Festen sluttede med is til alle børnene,
og fri leg en times tid.

Vejrup IF siger hermed stor tak til alle,
såvel træner/ledere som forældre og
ikke mindst børnene,for sæsonen der er
gået.

På VIFs vegne  Chr. Sørensen

HUSK!    HUSK!    HUSK!    HUSK

At fra  1. januar 2002 har Endrup Idrætsforening indgået sponsoraftale med
DK-Benzin, Endrup. 
Hver gang du tanker en liter benzin eller diesel tilfalder der klubben 5 øre. 

Så støt DK og du støtter os !!
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UDRAG AF GØRDING HERREDS
TINGBOG 1660

De stjal nemlig også dengang, for man-
ge år siden, måske endnu værre end i
dag, der står meget at læse i gamle
bøger, især tingbøger.
Der sker nok ikke noget ved at bruge
folks navne så længe efter det er ”sket”
I Vejrup boede der en mand der hed
Hans Pedersen og han var tiltalt for at
have tyvstjålet en ko fra en mand i
Bække, som hed Eske Pedersen. Som
vidner var to mand fra Bjerndrup og de
har med oprakte fingre og ed givet Hans
Pedersen 8 dages varsel for gennem ret-
ten at få sagen bragt i orden.
Der var også et tidspunkt nogle polak-
ker der spøgte i Lille Darum og omegn.
Vidner har med oprakte fingre og ed,
tilsagt polakken ”og at det skete sig så
den sidste gang polakken lå i Lildarum,
ungefær en tre uger før jul, røvet og

plyndret
fra Søren Lund, nemlig tre køer og 1
stud, som var tilsammen stemplet af den 
højre øre og en kvie i venstre øre, disse
fæ vare ikke udgivne i contribution eller
skat, men frarøvet af forne polakker.
Søren Lund haver de samme 3 køer og
1 stud, selv af kalve ladet opdrage”
Senere blev det opklaret ”at de samme
bæster vare fundet udi Ravnse Præste-
gård” i Vester Nykirke sogn” Hvad man
dog ikke må høre.
Her et lille stykke tekst på original
”tingbogssprog” Christen Lintrup i
Veirup et vinde der forne Christen Lin-
trup stod her i dag for tingdom og tog
dele på disse efterskrevne nemlig Niels
Andersen, Peter Eskesen og Jon Grum-
sen i Veirup og gav dem sag for tvende
stykker byg, som deres heste om natten
har gjort skade på og lod forne Christen
Lintrup samme tvende stykker byg syne
ved Asger Ottesen ved Veirup Kirke og

Peder Pedersen i Lackisgård, da syntes
de at være gjort skade for 1 tønde byg
afhjelmet her i dag for tingdom, Hans
Pedersen i Veirup og Jens Hansen at de
i dag 8 dage gav forne Niels Andersen i
Veirup, Per Eskesen og Jon Grumsen 8
dages varsel for dele på forne Christen
lintrups vegne. At dette så for os er pas-
seret bekræftes med vores indsegl.
Så er der lige den om Eske Thyggesen i
Vejrup, den 10 06 1660 der stod tiltalt
for at have lånt penge af Niels Pedersen
i Vibæk, og desuden lovet eller sagt god
for ”de 7 sletdaler, hvilke Niels Peder-
sen skulle have lånt Eske Thyggesens
datter, nemlig Maren Eskedatter, et år,
ungefær før svensken kom her i landet.”
Dette nægtede han i vidners nærværd
og ”ved sin højeste helligånds ed”.
Han klarede frisag, ”at så i sandhed
gangen er bekræftes med vores indsegl.

Arkivudvalget

De var ikke bedre - Vejrup Sognearkiv

Den 10 februar var der indvielse af de nye graverfaciliteter ved Vester Nykirke. Efter indvielsen og gennemgang af bygnin-
gerne slog børnene katten af tønden i det nye redskabsrum. Det sluttede med Fastelavnsboller og kaffe i kirken.

Indvielse af graverfaciliteter ved Vester Nykirke

En af gaverne bliver her overrakt 
fra Vejrup Menighedsråd.

Åben Hus hvor alle har lejlighed
til at se de nye graverfaciliteter.

Her slås katten af tønden.
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Den 15/11 blev der afholdt klubmester-
skab for ungdom i badminton.
Der var stor tilslutning 28 i alt, der blev
afviklet 37 spændende kampe.
Alle fik diplom for deltagelse i stævnet,
følgende vandt pokaler .

U 13  drenge/piger.
Rikke Frederiksen                 guld
Rasmus Jensen                      guld         
Danny Holm sølv
U 15 D drenge.
Martin Toldshøj guld
Kohei Christensen sølv

U 15 C drenge
Tue Truelsen guld
Bertil Jessen sølv
U 15 D piger
Pernille Jensen guld
Pernille Bolding sølv
90/93 M/K
Sandra Pedersen guld
Daniel Jensen sølv
U 15 C piger
Anne Mette Frederiksen guld
Betina Kristoffersen sølv
U 17 drenge
Lars Mølgård guld
Jean Jensen sølv

U 17 double
Lars Mølgård/Jesper Nissen guld

Badminton udvalget takker for en god
sæson.

Alle baner har i år været besat af mange
aktive motionister.

BADMINTON - V.E.M d. 15/11 2001

Sandra Pedersen - Daniuel Jensen Betina Kristoffersen, Camilla Vedsten, Anne Mette Frederiksen

Generalforsamling Vejrup IF 28/2 2002
Ordstyrer: Henning Frederiksen.
24 fremmødte stemme berettige med-
lemmer.
Formandsberetning: 
Først en tak til alle fremmødte, dernæst
en stor tak til byens borgere, som, er
gode til at bakke op, når der er arange-
menter og lign. Tiltag, tak til alle jer, der
gør et stort arbejde i Vejrup IF.
OK sponsor kroner til VIF kr. 32891,33,
så det var en rigtigt godt, med en tank i
Vejrup, både for byen -VAG og VIF.
MK79 er en rigtig god indtægtskilde så
længe vi bevarer formuen, ca. 1,3 milli-
oner har i 2001 givet et på ca. 95.000,00
kr. Knud Erik Mortensen har været god

til at investere, en særlig tak til ham.
VIF skal bruge ca. 150 000 kr. årligt
ved siden af kontigenterne og tilskud.
Der var i 2001 588 aktive medlemmer,
403 u/25  -185 0/25 år.
Beretninger fra alle udvalg, var positi-
ve.
Valg. Ud gik: Chr.Dunne. Peter Thom-
sen. Charlotte Sørensen. Annette Thorø.
Lise Lotte  Henriksen.
Ind kom: Allan Fogh  Per Møller fod-
bold- Henrik Thomsen badminton 
Jonna Callesen  Søren Callesen  gym-
nastik. Resten modtog genvalg.
Indkomne forslag. Ændring af ved-
tægter: § 6 ønskes ændret mht. Antal

medlemmer og suppleanter.
Ændring vedtaget.
Årets træner/leder pris: Sponsoreret af
Sydbank Gørding. Blev overrakt til
Mona Bojsen for mange års arbejde i
VIF.
På vegne af Vejrup If
Chr. Sørensen

Generalforsamling  MK79- 28/2-02
Ordstyrer: Henning Frederiksen
Regnskabet fremlagt og gennemgået af
K.E.
Regnskabet blev godkendt.
Valg: Alle modtog genvalg.
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Vejrup Borgerforening 

Vejrup sogns Venstreforening

Vejrup borgerforening er dit lokale tale-
rør til de kommunale myndigheder, vi
lægger derfor stor vægt på et godt og
upolitisk samarbejde med disse.

Et afvores mål er at arbejde for lokal-
områdets udvikling, derfor er det vigtigt
at foreningen er sikret et bredt grundlag
i den lokale befolkning.

Det bidrag du yder med dit medlemskab
af foreningen er af stor betydning.

Foreningens økonomiske grundlag er
udelukkende baseret på medlemmernes
kontingent. Foreningen arbejder fortsat
med at udvikle Vejrups hjemmeside,
prøv at klikke jer på

www.veirup.dk.

Foreningens årlige julefrokost 2001 gav
et underskud på 4.000 kr. og på den
baggrund mener vi ikke at der er øko-
nomisk grundlag for at holde traditio-
nen i hævd.

Legestuen er i 2002 blevet en selvstæn-
dig forening. Dette er nødvendigt, da
det ellers ikke er muligt at få kommu-
nalt støtte.

Bømebanko vil stadig blive holdt midt i
november.

Foreningen har i år set sig nødsaget til
at sætte kontingentet op til 100 kr.

Dette er nødvendigt hvis vi skal bibe-
holde julebelysningen og støtte afhol-
delse af kulturelle og selskabelige sam-
menkomster.

Medlemskabet tegnes i år ved at betale
til Pia Gjerlevsen, der har påtaget sig at
køre rundt til samtlige husstande i hele
kommunen.

Vi i bestyrelsen ser frem til, at rigtig
månge vil være medlemmer igen i år.

HAR DU ØNSKER ELLER NYE IDE-
ER, SOM DU SYNES VILLE VÆRE
PASSENDE OPGAVER FOR FORE-
NINGEN, SÅ ER DU MEGET VEL-
KOMMEN TIL AT RETTE HENVEN-
DELSE TIL BESTYRELSEN:

Formand Hans Johnsen 75190015

Næstformand 
Elsebeth Toldshøj 75190410

Kasserer Ulla Bolding 75190276

Sekretær Pia Gjerlevsen 75190277

Bestyrelsesmedlem 
Egon Jessen 75190205

Bestyrelsesmedlem 
Jan Jensen 75190452

Bestyrelsesmedlem 
Per Møller 75190496

Børnepasning
Oprindelig beslutning i byrådet: Per-
sonalenormeringen skal tilpasse bør-
netallet.

Der indføres lokal pasningsgaranti.
Nednormering af pladser i Bramming.
Opnormering af pladser i Gørding –
Vejrup og Hunderup.)

Altså ens service overalt i kommunen.
Hermed etablering af nye pladser i de
3 sidstnævnte byer.

Desuden etablering af børnehave i
Endrupområdet.

Der indføres vippenormering, hvilket
er lig med: høj personalenormering pr.

1. august, hvor det nye store hold
begynder. Lav personalenormering i
Juli hvor børnenes hverdag er tilpasset
hverdagen i børnehaven.

Ovennævnte beslutning er i overens-
stemmelse med den lokale målsæt-
ning.

” Det skal være ligeværdigt at være
borger i Bramming kommune, uanset
hvor man bor.”

Forhåbentlig lykkes det for kulturud-
valget at gennemføre beslutningerne.

S.F.O. bygningen.
For 2 år siden var lagt op til forbedrin-
ger i S.F.O i Vejrup, pris kr. 68.000,-

Efter lang debat, med god støtte af
Skoledirektør Henning Josefsen, blev
afsat et millionbeløb til ombygning/
udvidelse af S.F.O. Trods store forsin-
kelser er bygningen nu taget i brug, og
har skabt gode rammer for disse akti-
viteter.

På vegne af
Vejrup sogns Venstreforening

Rud Nielsen  Drosselvej 11 Vejrup.

Borgernyt 2002
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Det er sommetider når noget er gået i
hårdknude, eller der er så meget man
skal tage hensyn til, så kan det blive
sagt sådan: 

”Enten er det synd eller også så feder
det!”

Den ene dag går med en anden og der
er det samme slid dag ud, dag ind, der
er ikke den store forskel.

Det er ligesom med Sisyfosmyten.
Sisyfos havde forsyndet sig imod
guderne og som straf skulle han rulle
en kæmpestor sten op af en lang bakke
eller bjergskråning, og lige når han så
med møje og besvær havde fået den
lige op til kanten, ja så gik det hver
gang sådan, at den rullede tilbage igen.
Han havde ikke flere kræfter lige til
sidst og den stakkels Sisyfos var dømt
til hele tiden at forsøge at få den derop,
men det ville aldrig lykkes for ham.
Det var gudernes straf til ham.

”Enten er det synd eller også feder
det”.  Det  er ikke de store variationer,
det samme hver dag,  arbejde og spise,
arbejde og spise og vel at mærke spise
magert.

Men man skal selvfølgelig være glad
for at man kan arbejde og røre sig. Når
man først blev syg, så ville det se
anderledes ud, så vil man få andet at
tænke på, bare man blev rask.

Så skal man ikke forlange mere.
Og sådan var det vel gået for Martha
og Marie, de havde levet den ene dag
efter den anden, og der var ikke de sto-
re nyheder, bortset fra når Jesus kom,

selvfølgelig, det var en oplevelse, men
ellers. Men så var deres broder Lazar-
us blevet syg, og de havde forgæves
ventet på, at den store læge, Jesus,
skulle komme, men nej, han var så
underlig langsom til at komme, og så
blev det for sent. Lazarus døde. ” Hav-
de du bare været her så var det ikke
sket”, som en af søstrene sagde til
Jesus, da han endelig kom.

Men Jesus opvækkede ham som
bekendt fra de døde, intet mindre. 
Det må siges at være en oplevelse af de
sjældne.

Næste gang Jesus kom på besøg, havde
han virkelig fortjent en god middag,
må man nok sige, og søstrene gik i
gang, særlig Martha stod for maden.

Og efter et stykke tid kom Maria med
en meget kostbar olie, nardusolie, som
kostede det hvide ud af øjnene, men
det var også kvalitet.

Hun åbnede krukken eller forseglingen
eller måske slog noget af krukken i
stykker og hældte en stor del af salven
ud over Jesu fødder.

Og hele huset duftede af den vellugten-
de salve. Se, det var et udslag af
taknemlighed og kærlighed til Jesus.

Men det var da ikke så sært at folk
undrede sig og ikke mindst disciplene.
Sådan en dyr salve, og så så meget på
en gang. Det var dog utroligt! Det var
mere end vin til 8000 kr. flasken.

Meget mindre havde da kunnet gøre
det, og så havde man kunne give noget

til de fattige i stedet for at ødsle sådan
med det, det var bare for meget, når
man tænker på de fattige i verden, som
ofte næsten ikke engang har til det dag-
lige brød.

Hvad er det for en brug og smid væk
mentalitet, som her kommer til udtryk?
Jesus, sig dog noget! Gør dog noget!
Men Jesus tager hende i forsvar. Ja
ikke blot det, han roser hende for at
have gjort en god gerning.

Kirkebladet
Nr. 2: 2002

PALMESØNDAG 2002 Tekster: Fil 2,5 og Johs. 12,1-16

Kirkelige handlinger
21/1-22/3 2002

Døbte:

Vejrup kirke
Oline Aalund Holst

(Anja Aalund Holst og
Frank Holst)

Nanna Sofie Utoft Nielsen
(Heidi Britt Clausen og
Claus Flemming Utoft Nielsen)

Vester Nykirke
Karoline Gerlis Schultz Klavsen

(Jane Højberg Klavsen og
Klaus Schultz)

Begravede:

Vejrup kirkegård
Grethe Kirstine Jørgensen, 
f. Andersen
Viggo Kjærsig
Mary Kathrine Jørgensen, 
f. Lambertsen
Lilly Sigrid Lauridsen, f. Mathisen
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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
Lene Frederiksen
Lykkesgaardsvej 10, tlf. 75 190113

Ulveledere:
Hardy Ravn Andersen
Vejrupvej 11, tlf. 75 19 03 77
Peder Hjort
Kirkegade 4 a, tlf. 75 19 03 88
Peter Bertelsen
Kirkegade 6, tlf. 75 19 01 23
Lykke Meden
Engdraget 43, tlf. 75 19 02 10

Juniorledere:
Kassan Frederiksen
Lykkesgaardsvej 10, tlf. 75 190113
Gunnar Vedsted
Gl. Hovedvej 10, tlf. 75 190430
Inge Pedersen
Grisbækvej 1, tlf. 75 19 11 96

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): 
Mandag kl. 18.30-20.30

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

”De fattige har I jo altid hos jer.
Men mig har I ikke altid”.

Sådan oplever vi det jo også. De gamle
i familien, vi synes, vi har dem altid,
men lige pludselig en dag, så er de beg-
ge to væk, og så er det for sent at være
god ved dem og overraske dem med et
besøg eller noget andet.

Vi kan kun stå lidt ved deres grav og
sige tak for den tid, der har været og
bede om, at de må have det godt hos
Gud.

Og det er jo ikke blot de gamle, der dør.
Det kan jo også være nogen, som ikke
er så gamle.

Så man skal være god ved sine nærme-
ste, mens man har dem.

Ikke noget med, at enten er det synd
eller også feder det.

De fattige har I jo altid hos jer.
Og det er jo sandt, men verdens tilstand
er jo ikke god. Hvorfor er der terrori-
ster? Det er vel den manglende forde-
ling af midlerne, bl.a. når en rådgiver
for den nuværende regering i Italien
bliver myrdet, når der er uro i Palæsti-
na, så er det vel også en strid om det
daglige brød, om livsvilkår på lige fod.
Hvis vi ønsker fred i verden, så må vi
have en retfærdig fordeling af goderne,
og så duer det ikke at vi kun tænker på
vores nærmeste familier, og at vi har
det bedste af alting, før vi kan hjælpe
andre.

Men kærligheden er opfindsom og
Jesus roser Maria for hendes gerning.
Det skal fortælles vidt og bredt i verden
og det bliver det så i dag, palmesøndag.
Palmesøndag, hvor Jesu red ind til
Jerusalem og begyndte på sin egentli-
ge gerning: At frelse verden fra dens
synder.

Og her hos Johannes fortælles det så,
at Jesu salves før han drager ind til
Jerusalem og ikke hans hoved, men
hans fødder.

Men når fødderne er salvet, så er vel
hele hans legeme salvet.

På palmesøndag blev Jesus hyldet for
de mange år siden. De tog palmegrene
og viftede med dem og sang eller råb-
te: ”Hosianna, velsignet være han, som
kommer i Herrens navn”.
Og føjede de til: ”Israels konge”.

Og Jesus fik fat på et æsel, og så red
han på det.

Men det var først efter hans død, at den
dybe symbolbetydning her gik op for
disciplene.
Nemlig at Jesus skulle være en freds-
konge og ikke en befrielseskæmper el-
ler politisk messias.

Jesus nedgørelse, hans fornedrelse på
korset var i virkeligheden hans ophø-
jelse.

Maria fik Jesus salvet, og det at han
blev nedbøjet på korset, det var i virke-
ligheden det modsatte af fornedrelse,
det var ophøjelse.
Maria salvede hans legeme med olie til
den død han skulle lide, men også til
det, som skulle komme, at han virkelig
skulle være konge og ikke bare en jor-
disk konge, men konge af hjertet.
Og hvor Jesus er konge, da er det ikke
bare sådan at enten er det synd eller
også feder det. Da er livet en gave, og i
bøn til Gud må vi få vejledning i hvor-
dan vi bedst bruger vore gaver, vores
salve og vores penge til gavn og glæde
for andre.
Og det vigtigste er at vi må tro på at
Jesus virkelig led døden, men kun for at
gå igennem den ud på den anden side,
og at hans kærlighed har det sidste ord.
Vi skal ikke behøve at være nervøse for,
om vi nu også får noget ud af det. For
kærlighed bærer lønnen i sig selv.

Jesus vej er ikke let, og dog er den let.
Den er svær, fordi man skal sige nej til
først at tænke på sig selv, men den er
let, fordi man ikke skal bære rundt på
sin skyld, og den er let, fordi man må
lade Guds ånd være det afgørende og
lede en dag for dag.

Sc. Nicolaitjenesten
Nogen at tale med.

tlf. 70 120110
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Torsdag d. 2. maj:
Kredsmøde 
i Stenderup Missionshus.
Nærmere program senere.

Onsdag d. 15. maj:
Samtalemøde
Tekst: 
Apostlenes gerninger kap. 10

Onsdag d. 29. maj:
Samtalemøde 
Tekst: 
Apostlenes gerninger kap. 11

Onsdag d. 12. juni:
Samtalemøde 
Tekst: 
Apostlenes gerninger kap. 12

D. 22.-28. juni:
Sommermøder 
på Sydvestjyllands efterskole
Nærmere program senere.

Møder
Indremission 

GUDSTJENESTER Vejrup           Vester Nykirke

21. apr. (3.søn.e.påske) (konfirmation) 11.00 09.30

26.apr. (Bededag) 09.00 10.30

28.apr. (4.søn.e.påske) 10.30 MK ingen

05.maj (5.søn.e.påske) 09.00 10.30

09.maj (Kristi Himmelfartsdag) 10.30 09.00

12.maj (6.søn.e.påske) 09.00 10.30

19.maj (Pinsedag) 10.30 09.00

20.maj (2.pinsedag) 10.30 ingen

26.maj (Trinitatissøndag) 09.00 10.30

02.juni (1.søn.e.trinitatis) 10.30 09.00

09.juni (2.søn.e.trinitatis) 09.00 10.30

16.juni (3.søn.e.trinitatis) ingen 09.00 MK

23.juni (4.søn.e.trinitatis) 09.00 10.30

30.juni (5.søn.e.trin) 10.30MK ingen
MK: Mai-Britt Josephsen Knudsen
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr. 

Kærlighed er et underligt spil,
hvortil  man vist aldrig så mage.
Jo mere forbruget tager til,
des mere har man tilbage.

Hellere få en smule med rette
end et stort udbytte med urette.

Se, hvor stor en kærlighed har Fade-
ren vist os, at vi må kaldes Guds
børn. Og vi er det!
Johs. 1.brev , 3,1

Amen.
Lad os bede:
Lov og tak og evig ære være dig vor
Gud , Fader, Søn og Helligånd, du som
var er og bliver, én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse nu, og
altid.
Kære Gud vi sige dig tak for, at hos dig
er livet. Tak for at du har skabt os til at
leve ikke et kedeligt liv, men et liv med
at elske vor næste som os selv, og så er
der altid noget at gøre.

Men vi erkender, at livet også er fuldt af
fristelser og vi beder om lys over vejen,
så vi kan se, hvad der er bedst og godt,
og handle derefter.
Vi beder om, at din ånd må virke i os og
så beder vi om, at vi ikke må være til
hindring for det.
Vi beder for dem, som har det svært,
som plages med sygdom, at du vil give
dem godt helbred igen, men ske ikke
vor vilje, men din vilje.
Tak for at du giver os mere, end vi
beder om.
Vi beder for dem, som har mistet, at du
vil skænke dem din trøst. Vi beder for
alle, som har magt og myndighed, at du
vil give dem gode råd i sinde og kraft til
at føre det ud i livet.
Vi beder om fred i Jerusalem og i Isra-
el i det hele taget. Om fred og forståel-
se og lige vilkår, så alle har lige mulig-
hed for at komme til læge og at få arbej-
de.
Vi beder for vores dronning Margrethe
og hendes familie og vi beder også for
vores egen familie, at vi må blive beva-
ret fra det onde midt i denne verden.
Amen
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Statistik for 2001: (Tallene i parentes er for 2000)

Vejrup Vester Nykirke

Døbte 16 (15) 12 (11)
Fødte 16 (18) 14 (11)
Navngivne 0  (2) 0  (1)
Konfirmerede 18 (16) 7  (7)
Viede 3  (0) 1  (2)
Døde 12 (10) 6  (2)
Begravede 16 (16) 13 (3)
Udmeldte 0  (0) 0 (3)
Altergæster 426 (642)      367 (307)

Konfirmationsdatoer
3. søn e. påske i Nykirke og 

4. søn. e. påske i Vejrup  
2003-2006

Vejrup Vester
Nykirke

2003 18. maj 11. maj
2004 09. maj 02. maj
2005 24. april 17. apr.
2006 14. maj 07. maj

Kollektregnskab i Vejrup kirke i 2001:
01.01.01:  Det danske Bibelselskab 500,00
21.01.01: Danmission 400,00
15.04.01: KFUM&K 605,00
24.05.01: Folkekirkens Mission 621,00
Pinsen 2001:
03.06.01: Folkekirkens Nødhjælp 400,00
04.06.01: Folkekirkens Nødhjælp 110,00 510,00
23.09.01: Høstoffer: 

Kirkens Korshær 637,00
Danmisssion 637,00
Folkekirkens Nødhjælp 637,00

04.11.01: Alle Helgens søndag: 
Dansk Kirke i Udlandet: 300,00

24.12.01: Julen 2001:
Julekalender, Danmission: 483,50

I alt i 2001:        5330,50

Kollektregnskab i Vester Nykirke i 2001:
28.01.01: Danmission 269,50
24.05.01: Folkekirkens Mission 60,00
03.06.01: Folkekirkens Nødhjælp   60,00
23.09.01: Høstoffer:

Folkekirkens Nødhjælp 200,00
Kirkens Korshær 200,00
Danmission 200,00

04.11.01: Alle Helgens dag:
Dansk Kirke i Udlandet 150,00 

24.12.01: Juleaften og juledag:
SOS-Børnebyerne 380,00

I alt i 2001:                                                        1.519,50

Sogneaften om Leif Panduro
Sogneaften om Leif Panduro blev en spændende aften. Der
er mere at sige om ham, end man regner med. Først gik
Ingerlise Wenzel ind på hans livshistorie, og den er egentlig
ret bevægende. På en måde blev han forældreløs allerede i
1-årsalderen. Moderen blev sindssyg efter fødslen og fade-
ren havde fundet en anden, han hellere ville giftes med. Lil-
le Leif måtte derfor på børnehjem.

Men tiden på børnehjem var egentlig den bedste, for i over-
lægehjemmet hos morbroderen, hvor han blev adopteret, var
der ikke så meget hjerterum. Det drejede sig mere om poli-
tik og at holde selskaber for byens kendte. 

Når således Panduro skrev om underlige forstenede perso-
ner, der ikke rigtig forstår hinanden, så skriver han om sit
eget liv. Han havde selv prøvet at føle sig til overs. 

Panduros biologiske far støttede nazisterne og blev skudt
ned af modstandsbevægelsen. Selv var Panduro med i mod-
standsbevægelsen, uden dog at den gruppe han var med i,
gjorde den store indsats.

Panduro måtte hele sit liv kæmpe med de følelsessvigt, han
havde oplevet i barndommen, hvor han forsøgte at overleve
ved at spille den sjove.

Hans psykoanalytiker rådede ham til at skrive, idet han
mente, at det ville være en hjælp for ham.
Og det blev så til gavn for os andre.
Og viser at barndommens tid er meget vigtig.

Panduro har en stor produktion bag sig ikke blot af Tv-spil
men også af bøger.

Som bekendt var han egentlig uddannet tandlæge, og nogle
år virkede han i Esbjerg. Han døde  allerede i 1977,  53 år
gammel, men fik i den korte tid mere skrevet end de fleste.

Hvor synderens forladelse er, 
er der liv og salighed.

Martin Luther
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Nørregade 90a  ·  6690 GørdingTlf. 75 17 83 77  ·  Fax 75 17 88 74

HVAD KAN V I  GØRE  FOR  D IG!

I Sydbank Gørding er vi seks mennesker med lige

så mange forskellige drømme og ønsker.  

Går du også med en drøm, der kræver lidt

”kapital” Så kig ind og snak med os om den –

uanset hvad drømmen drejer sig om. Så skal vi

gøre vores bedste for, at også din drøm bliver til

virkelighed.  

Er det noget helt andet og mere ”jordnært”,

du er optaget af – jamen, så er du også meget

velkommen til at kigge ind med det. Vi er specia-

lister i alt, hvad der har med penge at gøre. 

N.B.!
Sydbanks kunder kan hæve
kontanter ganske gratis ipengeautomaten alle ugens

dage fra kl. 06 til 01. 

Vores åbningstider er: mandag til fredag fra kl. 9.30 til 16, torsdag dog fra kl. 9.30 til 17.30.

Anette og Tommy Hunderup 
samt børnene Henrik og Karina fra Vejrup
Gør som os! – vi er allerede skiftet til Sydbank i Gør-
ding. Ved skiftet oplevede vi en usædvanlig kompe-
tence samt en letforståelig og imødekommende betje-
ning. Og at vi så samtidig tjente flere tusind kroner,
gjorde jo bare det hele endnu mere perfekt.
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Vejrup Legestue
Torsdag d 14.03.02 blev der afholdt
generalforsamling i Vejrup legestue.
VI- bestyrelsen - siger TAK for det sto-
re fremmøde. Vi var 4 pers.
Så vi vil gerne give et referat fra mødet.
Vejrup legestue blev en selvstændig for-
ening d. 24-10-01 og har en
Bestyrelse bestående af:
Formand: Jonna Callesen
Kasserer: Karen Sørensen
Sekretær: Tina Nielsen
Revisor: Jan Jensen
Supl.: Helle Jensen
Legestuen forsætter som tidligere med
Else-Marie som leder og Asta som hjæl-
per. Vi har modtaget et engangsbeløb
fra Vejrup Borgerforening som” startka-
pital” Det siger vi TAK for. Derudover
har vi faet tilskud fra Bramming Kom-

mune, som er et beløb man kan søge
om. det afhænger af hvor mange børn
der er tilmeldt legestuen fra Bramming
Kommune.
Legestuen er slut for i år, derfor vil vi
håbe at flere forælder vil bakke op om
næste års legestue, da det ellers kan gå

hen og blive sidste år Vejrup Legestue
vil eksisterer, der vil komme opslag op
om ny start efter sommerferien i Børne-
haven, hos Købmanden og i Døgnkio-
sken. Bestyrelsen siger tak for i år og
håber på en god tilslutning igen til
næste år.

Oprindeligt er det uddrag af Historiske
efterretninger 1872, men det gør det jo
ikke ringere, for det er lidt sjovt at luske
rundt i fortiden, man bliver overrasket
den ene gang efter den anden.
Vejrup sogn, nævnes første gang i 1290
hvor der læstes sjælemesse i Ribe dom-
kirke, det var for en Jakob Pop.
Vejrup hed omkring 1340 Wythorp, Wy
(Vi) er udledt af ”et helligt sted” et
hedensk offersted og torp, en udflytter-
by. Offerstedet er der ingen der ved
hvor er, men mon ikke kirken er bygget
på stedet. Ikke langt derfra er der steder
der betegnes Borre, mest Grisbækborre,
det er udflyttere fra Grisbæk.
Måske også Vibæk har navn efter det
nærliggende offersted.
Omkring 1800 var området ren hede,
man var begyndt at opdyrke jorden og
omkring 1850 gik det fremad, ”idet der
år for år ”afvindes” betydelige stykker
af den” Nørre Vejrup bestod 1683 af 6
halve gårde og 3 langgildehuse.
Sønder Vejrup siges 1651 at bestå af 3
gårde med 11 indbyggere.
Navne på gårde som Bækmark, Bjerre-
gård og Lille Endrup dukker op. Lille
Endrup blev i mange år kaldt for Ting-
huset, idet der helt frem til 1811 lå et
tinghus på stedet.

Lykkesgård var 1651 et bol,(et sted med
fast ophold) 1683 en gård som blev
afmærket med sten i de nærliggende
bække rundt omkring, den har været af
betydelig størrelse.
Sønder Grisbæk var 1651 1 gård, Nørre
Grisbæk 1 gård. Suderkrog var 1/2
gård.
Revelsig har navn af Revl, småkrat og
sumpområde, hed også Pylhysted med
1 gård.
Så lidt om Vejrup Kirke.
”Den er en af de uanseligste i landet,
uden tårn og med tegl på taget. Den har
ingen vinduer mod nord til landevejen
og klokken hænger udenpå den vestre
endevæg.”
Kirken må på et tidspunkt have set
forfærdeligt ud, ”den ligner mest
af alt noget der engang er falden
ned”.
Det fortælles også, ”at køerne er
set vandre rundt inde i kirken mel-
lem nedfaldne bjælker, helt oppe i
koret”
I en fortegnelse i Ribe Stift, “Ribe
Oldemoder” fra 1340 er tilføjet:
desolata som betyder, forladt.
Det tyder på at befolkningen er
uddød i forbindelse med den sorte
pest og at kirken i en lang periode

ikke har været brugt. Det er måske i den
forbindelse den har været næsten styrtet
sammen, da den ikke er vedligeholdt.
Kirken var også fattig, den fik tiende fra
én gård.   
Til billedet hører også at man må fore-
stille sig kirken bygget på helt åben
mark, hvor den har tronet i ensom maje-
stæt.
Der kan læses meget mere om ”Wyt-
horp” i Oluf Nielsens bog “Gørding
Herred” og de omkringliggende sogne. 

Arkivudvalget

Vejrup 1650 - Vejrup Sognearkiv
Lånt af Oluf Nielsen 1978

Mindestenen over Oluf Nielsen står ved indkørslen til
Endrupholm, idet han var født her 1838.

Børn i Legestuen 2002
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Endrup Borgerforening
Udvikling eller afvikling af Endrup.
På grund af, at vi i Jydske Vestkysten
kunne læse at byrådet vil lægge Endrup
på is, har Endrup Borgerforening, støt-
teforening for Endrup daginstitution
2001 og udvalget for attraktive bygge-
grunde sendt dette brev til Bramming
kommune.

Gennem det sidste 1 1/2 år har Endrup
Borgerforening, støtteforening for End-
rup daginstitution 2001 og udvalget for
attraktive byggegrunde arbejdet på at
fremme udviklingen i Endrup. Med
politikernes positive tilkendegivelser,
visioner, undersøgelsen på børnepas-
ningsområdet forår 2001, vedtagelsen
af en børnehavefilial i Endrup af byrå-
det, samt 1. prioritet til udstykning på
Møllegårdsvej i kommuneplanen, har vi
i god tro ikke forventet, at blive lagt på
is af byrådet, som vi kunne læse i Jyd-
ske Vestkysten den 20.februar 2002.
Spørgsmålet fra os er, vil byrådet udvik-
ling eller afvikling af Endrup, hvor er
respekten, dialogen og samarbejdet,
hvad er jeres visioner for Endrup. Vi
forventer et ærligt svar, dialog og sam-
arbejde fra byrådet.

1. Visioner for Endrup området.
2. Byggrunde på Møllegårdsvej. 

Lokalplan, køb, byggemodning 
og markedsføring.

3. Lokalpasningsgaranti. Dagpleje, 
børnehavefilial og SFO.

• August 2000 Endrup Borgerforenings
bestyrelse drøfter den manglende
udvikling i Endrup området, og beslut-
ter, at en daginstitution og attraktive
byggegrunde vil kunne fremme udvik-
lingen. Vi spørger vores medlemmer,
som er positivt stemt for initiativet. Vi
beslutter at afholde  et borgermøde.
• 2.11.2000 Endrup Borgerforening
afholder Borgermøde med temaet
”Hvordan fremmer vi udviklingen i
Endrup området”. Politikerne positive i
forhold til vores ønsker om en daginsti-
tution og attraktive byggegrunde. De
opfordrede os til samarbejde, at nedsæt-
te udvalg og indsende vores

forslag/projekt til Bramming kommu-
nen. 
• 21.11.2000 Bramming kommune
afholder borgermøde i Endrup angåen-
de kommuneplanen. Politikerne stadig
positive i forhold til ovennævnte
ønsker, en undersøgelse om evt. lokal-
pasningsgaranti i kommunen, opfor-
dring til samarbejde både fra politikker-
ne og forvaltning, samt indsende skrift-
lig projekt først i det nye år, for at få det
med på budgettet.
• 5.12.2000 Vores forslag/indsigelser til
kommuneplanen var attraktive bygge-
grunde på Møllegårdsvej, sløjfe Vester-
led og en daginstitution. 
• Januar 2001 arbejdsgruppen for dagin-
stitution i Endrup indsender projekt til
Bramming kommune og Børne- og kul-
turudvalget, med 3 forskellige forslag
til placering men med natur som gen-
nemgående ønske, skema over optalte
børn og optællingsområde. Arbejds-
gruppen ønsker dialog med forvaltning
og udvalg hurtigst muligt.
• Februar 2001 ingen respons/tilbage-
melding på projektet, derfor kontakter
vi forvaltningen og Børne- og kulturud-
valget, som meddeler, at de har beslut-
tet at undersøge hele børnepasningsom-
rådet i kommunen. Hvor er behovet?
det faldende børnetal , det personale-
mæssige og evt. en lokalpasnings-
garanti. Undersøgelsen skal ligge klar
til byrådsmødet i august. Lokalområder,
forældre og personale ville blive hørt i
maj/juni måned. Endrup ikke hørt.
• 14.3.2001 arbejdsgruppen danner støt-
teforeningen for Endrup daginstitution
2001, som har 109 medlemmer.
• Juli 2001 indkalder Børne- og kultur-
udvalget støtteforeningen til at mødes i
Vibækskov. En bjælkehytte i Vibæks-
kov er det forslag, som har deres høje-
ste prioritet. Udvalget ser positivt på
forslaget. 
• 27.8.2001 bliver en børnehavefilial i
Endrup vedtaget af byrådet.
• 15.11.2001 politisk borgermøde i End-
rup. Ordene var ”en børnehavefilial har
i fået i Endrup”, visionerne er 6 til 8
huse på Møllegårdsvej indenfor de
næste 4 år.
• 17.12.2001 blev kommuneplanen ved-

taget i byrådet, hvor byggegrunde på
Møllegårdsvej fik 1. Prioritet.
• 12.2.2002 kontaktes Borgmesteren og
teknisk direktør for at få indsigt i det
videre forløb med lokalplan, køb, byg-
gemodning og PR for udstykningsom-
rådet Møllegårdsvej. Ingen svar på
nuværende tidspunkt, vi ville få tilbage-
melding senere. Vi gav udtryk for, at vi
er klar til et samarbejde.
• 14.2.2002 sender støtteforeningen for
en daginstitution i Endrup et brev til det
nye Børne- og kulturudvalg om dialog
og samarbejde i forhold til børnehave-
filialen i Endrup.
• 20.2.2002 kunne Endrup Borgerfore-
ning, støtteforening og arbejdsgruppe
læse i Jydske Vestkysten, at Børne- og
kulturudvalget var i tvivl om grundlaget
for en børnehavefilial i Endrup, de ville
lave en ny undersøgelse. I forbindelse
med hele debatten på børnehaveområ-
det, er Endrup ikke blevet hørt.

Endrup tørlagt.
De store vandproblemer borgere i
Bygaden og Vesterled har haft igennem
mange år, har Bramming kommune løst
ved grøft og forsinkelsesbassin, samt
nye- og udbedringer af drænledninger
på Vesterled og legepladsen. Efter en
regnfuld vinter er det dejligt, at Endrup
borgere kan melde om tørre haver og en
legeplads uden soppebassin, derfor
roser til Teknisk udvalg, Bramming
kommune.

Forårsfest.
Fredag den 24. Maj kl. 18.00 afholder
Endrup Borgerforening forårsfest på
legepladsen. Som de foregående år vil
der være opstillet grill, borde og bænke.
Der kan købes øl, vin og vand. Med-
bring selv madkurv og grillmad, samt
godt humør og tøj, som passer til vejret.
Det er aflyst i tilfælde af regn.

Endrup Borgerforening
Kirsten Jensen
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Vejrup Andels Grovvareselskab og OK
holdt den 14. og 15. februar 2002  1 års
fødselsdagsfest, for åbningen af tanken. 
Begge dage var der en god tilstrømning
af GRATULANTER, der også selv fik
noget ud af dagen, idet der var vin til
gæsterne den 14. februar, og den 15.
februar var der gratis pølser til alle. 

Vejrup IF har en sponsoraftale med Vej-
rup Andels Grovvareselskab og OK, der

kort går ud på at der tilfalder Vejrup IF
et ørebeløb hver gang der købes OK
benzin på OK-Tankanlægget. Aftalen
har nu løbet 1 år, og der er i årets løb
tanket en del benzin, så meget, at der
tilfaldt Vejrup IF et pænt stort beløb, kr.
32.891,33 for det første år. 

Aftalen er en 3 årig aftale, så der skal
hermed opfordres til at tanke meget OK
benzin fremover, og har du/i på

nuværende ikke et OK benzinkort, kan
du/i få det GRATIS ved henvendelse til
Vejrup Andels Grovvareselskab. 

Vejrup IF, sponsorafdelingen, siger
TAK til Vejrup Andels Grovvareselskab
og OK, til alle kunderne der har bidra-
get  med køb af benzin, for samarbejdet
i det første år, og ser frem til et nyt år,
hvor der vil blive flere arrangementer
på OK Tanken. 

Vejrup Andels Grovvareselskab og OK

En fremtid med en ny regering??
Jeg bor i Grimstrup. Om eftermiddagen
passer jeg køer i Størsbøl. Men hver
morgen tager jeg bussen til en lærende
skoledag, på Næsbjerg Skole. Mandag
d. 4 marts, tog jeg ikke med den norma-
le bus til Næsbjerg. Jeg tog en bus til
Esbjerg. Jeg og en af mine venner, Kim
Poulsen, havde tre aftaler. Vi havde
skaffet aftaler med tre byrådspolitikere i
Esbjerg, vi ville gerne høre om deres
holdning til, hvordan fremtiden ser ud
for det danske samfund.
De tre politikere var følgende:
Johnny Søtrup, borgmester i Esbjerg
kommune,
Jimmy Fruergaard, byrådsmedlem i
Esbjerg Kommune,
Freddie H. Madsen, boligformand i
Esbjerg Kommune.
Da de tre politikere kommer fra tre for-

skellige partier, har de selvfølgelig hver
deres holdning til fremtidsspørgsmålet.
Efter at have snakket med byrådsmed-
lemmerne, er jeg kommet frem til den-
ne konklusion:
Den nye VK-regering lægger stor vægt
på udlændingepolitikken. Det er nød-
vendigt, da det er den parlamentariske
grundlag for regeringen.  Dansk Folke-
parti, har stor indflydelse på, hvad der
skal ske i folketinget fremover, og de
lægger stor vægt på netop dette punkt.
Den nye udlændingelov, som bliver
debatteret i folketinget, får store følger.
Bl.a. bliver det meget sværere at få gen-
nemført en familiesammenføring, og
der bliver stillet større krav til de
udlændinge som søger asyl i Danmark.
En helt ny ting er ”Green-card” ordnin-
gen, den betyder, at der vil komme fle-
re højt uddannede udlændinge til Dan-

mark. Da meningen er, at asylansøgere
skal i arbejde, har regeringen valgt at
sænke forsørgelsesbidragene til 50-70
procent af, hvad de var før.
Et andet område er sundhedsområdet,
her vil der være mulighed for, at en dan-
sker kan få betalt en operation i F.eks.
udlandet eller på et 
privathospital. Ventelisterne skal ned-
bringes på de danske sygehuse, derfor
har regeringen, i finanslovsudspillet,
afsat 1,5 milliard ekstra til sygehusene.
Dette er den rette udvikling for det dan-
ske samfund. Ikke at vi har en VK-rege-
ring, men at der bliver taget initiativ til
at ændre omdiskuterede områder. Der-
for går vi en sikker fremtid i møde.
Skrevet af Andreas K. Christensen
Med venlig hilsen
Vester Nykirke Venstreforening
Johannes Schmidt

Vester Nykirke Venstreforening

Det nye OK-anlæg Her overrækkes sponsorchecken til Vejrup IF



Generalforsamling i Vester Nykirke
Sognearkivforening blev afholdt tirsdag
den 29. januar 2002 kl. 19.30 i arkivet
Bygaden 43 Endrup. Desværre var der
meget dårlig tilslutning. Som ordstyrer
blev valgt Kurt Christensen. Forman-
den Niels Erik Junk var forhindret i at
være til stede, i stedet var det Else
Marie Christensen der fortalte lidt om
årets gang i arkivforeningen.
Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder i
løbet af året. Arkivet udstillede til
forårsmessen i Vejrup-Endrup fritids-
center 2001, hvor der var god interesse
for vores stand. Sommerudflugten gik i
2001 til Tørring Mølle, der  var nogen-
lunde god tilslutning, vejret kunne have
været bedre til den smukke natur.
En Poul Jørgensen, fra Sakskøbing,
som tidligere har boet her på egnen, har
ringet Else Marie op, han havde et bil-
lede fra en dilitantforestilling i Ålbæk
1940, han ville gerne have oplysninger
om de personer, som var med. Vi fik bil-
ledet i Bramming ugeavis, og der fik vi
alle navne på nær en person.
Ellen og Jørgen Sørensen Bygaden 45,
har indleveret et billede som lå i hulmu-
ren, det er af en ung pige, vi vil prøve at
finde ud af hvem det er. 
Der er også blevet rettet henvendelse
om arkivet skulle have et billede af
Mary Jørgensens hus Bygaden 49, det
har vi desværre ikke.
Hartvig Vind Jensen oplæste regnska-
bet, det lyder meget godt, der er en god
overskud til næste års regnskab.
Valg til bestyrelse: På valg var Irene
Keller og Hartvig Vind Jensen, begge
blev genvalgt.
Valg af suppleant: På valg Søren Ipsen,
valgt blev Otto Christoffersen.
Ved konstitueringen den 11.02 2002
blev alle genvalgt.
Formand: Niels Erik Junk
Sekretær: Solveig Smidt
Kasserer: Hartvig Vind Jensen
Arkivleder: Else Marie Christensen
Referent til Vejrup-Endrup nyt: 
Hartvig Vind Jensen
Sommerudflugt.
Søndag den 26 maj tager Vester Nykir-
ke Sognearkiv på sommerudflugt til

museumsgården  ’Karensminde’ Gård-
en ligger ved Grindsted.
Afgang fra tidligere S.E. marked kl.
12.45. Kl. 13.30 er der rundvisning  på
gården. Efter rundvisningen serveres
der kaffe med hjemmebag. Derefter er
dagen til fri disposition til frit selv, eller
med andre, at  gå rundt på gården og
markerne omkring den.
Vejrup Sognearkiv er inviteret med på
turen.
Tilmelding senest den 17. maj på tlf.
75191384, 75191210 og 75191165. Det
gælder både for Vester Nykirke, Endrup
og Vejrup. 
Pris 65 kr. inklusiv entre, rundvisning
og kaffe. 
Kørsel foregår i private biler, og der
deles om udgifterne. Har nogle proble-
mer med kørsel, kontakt en af over-
nævnte telefon numre.
Museumsgården Karensminde er et
levende museum, der drives som et tra-
ditionelt landbrug i perioden ca. 1920-
1940 Her er køer, får , heste, grise, høns
og andre dyr af de gamle husdyrracer,
der ikke længere ses i  moderne land-
brug. Tidens arbejdsmetoder og maski-
ner anvendes på gården, som har 50
tønder land jord, der er fordelt således:
eng 23, ager 17 og hedeplantage 10 tdr.
land. Engvandingsanlægget fra 1869 er
retableret. Vandrestier findes i store
dele af området. Stuehuset er delvis
møbleret og indeholder en lille udstil-
ling om Karensminde og vestjysk land-
brug ca. 1600-1940. Her er prydhave og
en demonstrationsmark med mange
gamle planter og urter.                
Igennem næsten 300 år har 8 generatio-
ner af en slægt boet på gården - fra 1698
til 1981. Fæstebonden Jens Ebbesen
blev i 1773 viet til Karen Lasdatter, og
siden har hver generation haft sin egen
nye Karen. Navnet Karensminde tingly-
stes i 1914. Tre af gårdens ejere var sog-
nefogeder, og derfor har den en tid også
været kendt som Sognefogedgården.
Den sidste sognefoged var Jens Ander-
sen Jensen, der ejede Karensminde
1913-1958. Han havde flere andre til-
lidsposter, fx i bestyrelsen for mergels-
elskabet.

Karensmindes historie kan følges tilba-
ge til midt i 1600-tallet, hvor den var
fæstegård under Horsens Hospital.
Omkring 1775 købte Karensmindes-
lægten gården til selveje. Karensminde
lå oprindelig sammen med andre gårde
ved gadekæret i landsbyen Morsbøl.
Gadekæret ses stadig men det gik
slægten så godt, at den opkøbte alle
øvrige gårde i landsbyen, som nu er
borte. I dag ligger Karensminde alene
som en firelænget slægtsgård med byg-
ninger, der stammer fra 1800-tallet. Den
er bygget om flere gange, og museet
arbejder løbende på at føre bygningerne
tilbage til 1920-1940. Det ældste mur-
værk er fra 1830’erne, hvor teglsten
begyndte at afløse bindingsværk her på
egnen.  Stuehuset har bevaret den oprin-
delige rumopdeling, de gamle døre og
mange af de gamle møbler. Det lille
maskinhus på gårdspladsen er bygget i
1916 til en petroleumsmotor, der via en
aksel ind i laden og et remtræk drev
gårdens maskiner indtil elektricitet blev
indlagt i 1938. Det store hønsehus er
genopført vest for gården, og på østsi-
den er opført en kopi af smedjen fra
landsbyen Kærbæk.      
Frem til sidste halvdel af 1800-tallet var
landbruget på heden i Vestjylland meget
anderledes end i Østdanmark. Engen
var gårdens vigtigste jord. Bønderne
levede af græsdykning til kvægopdræt
samt af bierhverv, fx fremstilling af
jydepotter. Den store hede leverede vig-
tige produkter som tørv til  brændsel og
lyng til vinterfoder. Korn dyrkedes kun
til eget forbrug.-Sidste halvdel af 1800-
tallet var en tid med forandringer for de
gamle gårde. Med engvandingsanlæg
øgedes græsudbyttet, men samtidig
solgtes store arealer hede til de nye
hedeopdyrkere. Alle gårde blev ’moder-
ne’ landbrug med alsidigt dyrehold og
øget satsning på ageren. Det var muligt
ved hjælp af mergel og kreaturgødning.
Dette blandede Landbrug opfattes i dag
som traditionelt landbrug. Karensminde
fulgte denne udvikling fra fortidens
storhed i engen.            
Vester Nykirke Sognearkiv
Hartvig Vind Jensen
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Vester Nykirke Sognearkiv
En lille historie fra det virkelige liv fortalt af Johannes Holm
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Samlingsstedet Endrup Møllekro

Efter det forrige byråds beslutning om
at vi skal have en børnehave, har vi i
mellemtiden oplevet et stort tilbageslag,
idet det nuværende Børne- & Kulturud-
valg har været i tvivl om, hvorvidt der
var basis for en institution i Endrup.
Efter mødet mellem Børne- & Kultur-
udvalget og forældrene, ser det imidler-
tid ud til, at vi alligevel får en børneha-
ve, idet Finn Lambek efter mødet udtal-
te til JydskeVestkysten, at han nu finder
det  bekræftet, at der er børn nok i
området. Så nu er vi igen optimistiske.
Da der går nogen tid inden bladet er på
gaden, og man måske i mellemtiden kan

læse meget i JydskeVestkysten, vil jeg
afholde mig fra at skrive nærmere. Dog
er det bekræftet, at Børne- & Kulturfor-
valtningen sammen med Børne- & Kul-
turudvalget, arbejder på en løsning i
Endrup.
Søndag den 10. marts kl. 15.00 afholdt
støtteforeningen til Endrup Daginstitu-
tion generalforsamling i klubhuset. Der
deltog 23 voksne og  25 – 30  børn, som
vi havde lejet hoppeborg til. Endvidere
var der gratis pølser, brød, sodavand,
saft og kaffe til alle.
Foreningen har nu 108 husstande som
medlemmer, og en pæn økonomi.

Generalforsamlingen genvalgte besty-
relsen, som derfor stadig består af:
Juhl Bøndergaard
Aidia Ellingsgaard
Karina Bang
Kirsten Jensen 
Sammy Mattulat
Annette Bertelsen
Preben Jahreis

Bestyrelsen konstituerer sig snarest.
Støtteforeningen for Endrup Daginstitu-
tion 2001

Preben Jahreis

Så er vi kørende
Gennem et år har en bestyrelse arbejdet
på at få købt kroen, og den 2 april 2002
blev det på den ekstraordinære general-
forsamling givet grønt lys fra Samlings-
stedets medlemmer til, at vi kunne købe
kroen. Købet vil være en realitet inden
den 15 april 2002.
Først skal der lyde en stor tak til de
mange, som har bakket os op gennem
det forløbne år, det være sig med positi-
ve udtalelser, flaskecontainer o.s.v. Der-
udover skal der også lyde en tak til
kommunen, fordi de troede på at pro-
jektet kan lykkes.
Det har til tider være en noget sej kamp,
og vejen har været fyldt med forhin-
dringer. Vi har dog i bestyrelsen haft en
evne til at trække hinanden op ved
hårrødderne og få fat i det positive.
Målet har vi dog aldrig tabt af øje, og vi
er mere en lykkelige for, at det lykkedes
for os.
Inden købet blev en realitet, var der
allerede nogle, der gerne ville bestille
arrangementer, og vi har det første den
8 maj. For at det kan lykkes, skal vi
allerede nu i gang med renoveringen.
Den 6 april vil den første sten blive lagt
for at få genoprettet korsgangen. Vi
håber og tror på, at vi stadig kan regne
med områdets opbakning m.h.t. renove-

ring. For at vi kan nå at blive færdige,
skal der sættes turbo på. Vi er taknemlig
for hver lille ting/arbejdskraft, der kan
bidrages med. En lille malerslat eller
gamle brædder alt er velkomment.
Hovedansvaret for renoveringen vil
Michael Christensen have, og vil man
give en hjælpende hånd, kan han kon-
taktes på telefonnummer: 75 19 12 27 /
40 20 92 27
Hvis der skulle være nogen, der ikke er
blevet kontaktet m.h.t. medlemskab,
hvilket vi beklager meget, kan man
kontakte Susanne Jessen på telefon-
nummer:75 19 10 63
Den 26 april 2002 åbner Marie Nissen
Endrup Mølle Grill/Smørrebrød. Vi
håber, at områdets borgere vil støtte op
omkring hende. I starten vil hun have
åbent:
Fredagkl. 17.00-22.00
Lørdag kl.  12.00-22.00
Søn- og Helligdage kl. 12.00-22.00
Der vil være mulighed for at spise på
kroen, men man kan også tage mad med
ud af huset.
Telefonnummeret til kroen efter 1 maj
er: 75 10 20 30
Marie vil også komme til at stå for boo-
king af arrangementer, så uden for
åbningstid kan hun kontaktes privat på

telefon: 75 19 05 06

Inventar har vi også været i gang med at
skaffe, takket være Idrætsforeningens
bidrag på 100.000 kr. til køb af netop
dette. 
Udover renovering vil der i den kom-
mende tid blive arbejdet på at få startet
Støtteforeningen op. Der vil blive ned-
sat et udvalg, der skal få lavet et sæt
vedtægter til Støtteforeningen, som den
kan stiftes og arbejde ud fra. Støttefore-
ningens hovedopgave vil være at få
gang i en masse aktiviteter på kroen, og
derved skaffe penge til den løbende
renovering.
Den kommende bestyrelse, som konsti-
tuerer sig den 8 april 2002, vil se lidt
anderledes ud, idet Charlotte Christen-
sen har valgt at trække sig, da hun føler
sig inhabil, da hun også står som lejer af
lejligheden. Jan Jepsen har valgt at
trække sig som suppleant, da han har et
stort arbejdspres, og ikke mener han
kan deltage nok. Bill Schmidt er derfor
blevet nyt medlem i bestyrelsen, og der
blev på generalforsamlingen valgt to
nye suppleanter disse er: 
Edel Dall Nielsen 1 suppleant
Preben Jahreis 2 suppleant

Børnehaven i Endrup
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Gørding-Vejrup Skyttekreds har af-
holdt pokal og afslutningsskydning på
15 meter banen i Vejrup-Endrup fri-
tidscenter.
Følgende resultater blev opnået ved
skydningen:
Afslutningsskydning 2001/2002
Børneklasse 2
1.ThorbjørnRavn               192/4
Pokal
Børneklasse 3.
1.  Torben Madsen 192/7
Pokal
2.  Jeppe Bertelsen 191/4
3.  Thomas Præst 191/5
4.  Ivan Thomsen 189/5
5.  Danny Jørgensen 188/1
6.  Asger Ravn 188
7.  Mikkel Knudsen 185/3
8.  Mike Pedersen 185/2
9.  Rolf Nørskov 184
10.  Dennis Madsen 183
11.  Michael Christensen 182/1

Børneklasse 4.
1.  Erik Thomsen 187/3
Pokal
2.  Marlene Præst 186/4
3.  Morten Kejser Bahn 186
4.  Klaus Fyhn Jacobsen 184/2
5.  Allan Thomsen 178/1
6.  Morten Andersen 174/1
7.  Kim Nissen    163
Junior
1.  David Pedersen 174
Pokal
2.  Jannik Jensen 173/2
2. Mark Jørgensen                        167
Senior klasse 1-3
1.  Verner Fogh 177/2
Pokal
2.  Villy Fogh 177/0
Seniorklasse 4 
3.  Knud Jørgensen 168/0
Pokal

Veteran
1.  Chr. Fogh 189/3
Pokal
2.  Hans Clausen Fogh 168/1
Senior Pistol
1.  Jesper Blok 259
Pokal
2.  Villy Fogh 246
3.  Knud Jørgensen    246
4.  Karsten G. Sørensen 225

Senior klub  (mandag)
1. Frode S. Hansen 190/3
Pokal
2. Møller Sørensen 190/3
3. Vanda Christensen 185/2
4. Bent Pedersen 185/1
5. Knud Christensen 183/4
6. Knud Hansen 183
7. Erna Hansen 182
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Gørding-Vejrup Skyttekreds

Pokallvindere af Børneklasse 4: Erik Thomsen
og Vinder af seniorklubbens Pokal:   Frode S. Hansen

De nye pokaler er sonseret af:
Sydbank Gørdingog Murerfirmaet Hansen og Kruse Gørding

Vi siger til til vore sponsorer for de nye pokaler.

Sølv
Thorbjørn Ravn
Dennis Madsen
Ivan Thomsen
Mikkel Knudsen
David Pedersen

Bronze
Rolf Nørskov
Michael Christensen
Claus Jacobsen
Palle Sørensen
Allan Thomsem
Chris Gjerlevsen

SOVEPOSESTÆVNE 
I VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER

FREDAG D.18-01 TIL D.19-01

VI SKULLE VÆRE HER KL.19,15 OG SÅ SKULLE VI
VARME OP TIL AEROBIC MED KAREN OLSEN.
BAGEFTER BLEV VI DELT OP I HOLD 1-2-3. 
1`ERNE SKULLE STARTE MED AT SKYDE I SKYD-
NINGS LOKALET. 
2`ERNE SKULLE STARTE MED AT SPILLE HOCKEY
OG
3`ERNE SKULLE STARTE MED AT SPILLE HÅNDBOLD
MED EN FRIZBEE.
DA VI VAR FÆRDIGE  MED DET, SKULLE VI SPILLE  
AMRIKANSK BOLD, DEREFTER FIK VI NATMAD.
DEREFTER MÅTTE VI GØRE HVAD VI VILLE “GOD-
NAT”.
LØRDAG MORGEN SKULLE VI OP KL.6,45 OG SÅ FIK
VI MORGEN MAD.
DEN FØRSTE KAMP SPILLEDE VI KL.8 IMOD 
RIBE-HK OG DEN NÆSTE KAMP SPILLEDE VI
KL.10,20 IMOD ASKOV-MALT, OG SÅ MÅTTE VI GÅ
HJEM.

P.S. DET VAR RIGTIG SJOVT SLUT.
ANN SØRENSEN,BODIL JØREGENSEN,
RIKKE FREDERIKSEN OG THERESA PEDERSEN

Følgende skytter opnåede resultater til at få
sølv og bronze skyttenåle i 2001/2002:
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Fredag. d: 24.05 Endrup Legeplads kl. 18.00 Forårsfest   Endrup Borgerforening

Søndag. d:26.05 Vester Nykirke Sognearkiv.Ved tidliger S.E.Marked kl 12.45

Fredag. d: 07.06 Vejrup Husholdningsforening .Instruktion i Golf kl. 18.30

Mandag. d: 10.06  Spejderhytten kl. 18.00 Grillaften  Vejrup Spejdere.
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ARRANGEMENTER :

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

APRIL 2002

Mandag. d: 12.08 Spejderhytten  Vejrup Spejder. Oprykning.

Fredag. d: 23.08 Spejderhytten Vejrup Spejdere.Spejder for en dag.

Torsdag. d: 18.04 Vejrup Kro kl. 14.00 Vejrup Seniorclub.Underholdning V.Magny og Otto 
Knudsen fra Starup Tofterup.

Tirsdag. d: 23.04 V.E.F. kl 19.30 Repræsentantskabsmøde. 

MAJ 2002

JUNI 2002

AUGUST 2002

Vejrup- Endrup Fritidscenter
Afholder Ordinær Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 23 April kl 19.30 i Fritidscenteret. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle er velkommen 

Bestyrelsen

EjendomsRingen • Rosenkilde - Bolig & Erhverv

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



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
Gørding blomster Gørding 7517 8885
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
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
Opus 9 Bramming 7517 3052
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
S.E. Marked Endrup 7519 1003

Firmanavn By Telefon
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Sydbank Gørding 7517 8377
Sørens Farve 
og Tapet                 Bramming 7517 4396
Tina Frisørsaksen    Gørding 7517 8663
Tommy´s 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


