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Trænerne ved Årets Gymnastik opvisning i Vejrup kom på hårdt arbejde, der skulle sejles for fulde sejl, der var ”puslinge pirater” i farvandet.
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Vejrup Bymidte
I forbindelse med opførelse af byens nye 
købmandsbutik, og forlængelse af den lands-
byplan der foreligger, så er vi nu kommet i 
mål med Vejrup bymidte og herunder det 
flotte bytorv.

Når bundforhold og vejr tillader det, skal der 
lægges rullegræs, hvor juletræet skal stå. Her 
kommer nye bænke og en skulptur der skal 
pynte på pladsen. På det lille torv vil der blive 
placeret borde og bænke, så man får mulig-
hed for at tage sig et hvil. Der vil blive opsat 
belysning, som skal dække både torv samt 
cykelskure, dette har der været behov for længe. 
Som man kunne se i december måned, var det ikke 
kun juletræet der skabte lys på torvet, men også de 
lamper vi har fået opsat under lindetræerne. I den 
forbindelse arbejdes der på, at denne belysning kan 
blive permanent i nattetimerne året rundt og ikke 
kun når julebelysningen er tændt.

I forbindelse med rejsegildet på bygningen, blev der 
fra byen givet en gave på 5.825,00 kr., som var øre-
mærket til bytorvet. Vi har for dette beløb anskaffet 
elinstallation til hele bytorvet, herunder belysning 
under lindetræerne samt installation til juletræet.

Vi har nu gjort vores til at få et flot bytorv, så nu er 
det kommunen der skal finde penge til renovering af 
fortovet mod Vejrup Storegade. Her håber vi på, at 
kantstenene kommer op i højde, så vi undgår at få 
biler ind over bytorvet, det er det ikke beregnet til. 
Der er også kommet yderligere skiltning der tydelig-

gør, at der er ensrettet færdsel omkring købmands-
butikken. Der var, desværre for mange der overså 
”indkørsel forbudt” skiltet til parkerings-pladsen fra 
Møllevej.

Hele projektet omkring bytorvet, har ikke kunnet 
lade sig gøre uden økonomisk hjælp fra fonde, spon-
sorer samt fra kommunen, og ikke mindst den store 
hjælp fra frivillige der har været med til at få tinge-
ne til at lykkes. Der skal lyde en kæmpe tak til alle 
hjælpere, for uden jeres hjælp var vi ikke kommet i 
mål til købmandsbutikkens åbning den 6. december 
2015. 

Når vi har de sidste ting på plads, vil vi her til foråret 
afholde en officiel indvielse af bytorvet, nærmere 
dato vil følge. - Til sidst en tak til udvalget for sam-
arbejdet.

På udvalget vegne - Leif Hermansen

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Januar 2016
 Nr. Navn Kr
 194 Ella Pedersen ............................................................ 200
 285 Kennet Møller .......................................................... 100 
 103 Jørn Mortensen ....................................................... 100
 284 Gitte Hansen ............................................................ 100
 195 Berit Andersen ......................................................... 100
 181 Jane Hansen .............................................................. 100
 14 Mogens Præst .......................................................... 100
 29 Vinnie Hansen ..........................................................   50
 92 Knud E. Mortensen .................................................   50
 97 Merete Christensen.................................................   50
 53 Carsten Mølgård ......................................................   50
 266 Åse Sørensen ............................................................   50
 292 Jan Pedersen .............................................................   50

Februar 2015
 Nr. Navn Kr.
 216 Christina Jensen ...................................................... 200
 72 Jørn Mortensen ....................................................... 100
 95 Hans Gjerlevsen ....................................................... 100
 101 Åse Sommerlund ..................................................... 100
 65 Peter Vad ................................................................... 100
 200 Edith Ladefoged ...................................................... 100
 39 Bodil Vejrup .............................................................. 100
 191 Birthe & Anders Andersen .....................................   50
 109 Asta Lauridsen .........................................................   50
 114 Birte Søgård ..............................................................   50
 176 Sisse Mortensen .......................................................   50
 120 Silke Sørensen ..........................................................   50
 94 Inger Schmidt ...........................................................   50
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FODBOLD
”Små fødder – 3-6 år”

Hej alle piger og drenge i alderen 3-6 år.

Torsdag d. 28. april kl. 16.40 starter fodboldtrænin-
gen op for de små børn i Vejrup IF i alderen 3-6 år.

Anders Ebener og Ronni Fyhn vil igen forsøge at give 
børnene en let tilgang til fodbold gennem leg sam-

men med forældrene (eller bedsteforældre/søskende 
etc.). 

Der vil være træning en gang om ugen (torsdag kl. 
16.40–17.30), og der kan forventes et begrænset antal 
kampe i løbet af sæsonen. Alle kan være med, og der 
stilles ikke krav til udstyr. Det forventes, at forældre-
ne (eller bedsteforældre/søskende etc.) er aktive med-
hjælpere under nogle af aktiviteterne med børnene. 

Kontingentet ligger på 125 kr. hvilket inkluderer en 
fodbold til hvert barn, som barnet kan øve sig med 
hjemme i haven. Fodbolden skal derefter medbrin-
ges til hver træning. 

Vi håber at se rigtig mange til første træning!
Anders Ebener (28558783) - Ronni Fyhn (51523546)

VIF Fastelavn 2016
Søndag d. 7. februar blev Vejrup Endrup fritidscenter 
fyldt med udklædte børn, klar til fastelavn. Vi star-
tede ud kl 14 med Poul Oslo som var at underholde 
alle børnene. 

Dernæst blev der slået katten af tønden, hvor vi fik 
kronet nogle dygtige kattekonger og – dronninger. Der 
var rigtig mange flotte og forskellige udklædninger; 
både prinsesser, læger, superhelte, politi er, klovne osv. 

Dagen blev afsluttet med leg, som nogle friske unge 
mennesker fra gymnastik stod for. Det var en helt 
igennem hyggelig eftermiddag, med underholdning, 

slå katten af tønden og leg. Vi vil gerne sige tak til 
alle som var med, samt alle der gav en hånd med. 
Håber at se jer alle igen til næste år A
På festudvalgets vegne Janni Jørgensen

PS: For at vi kan blive ved med at havde optog til 
byfest, bliver vi nødt til at have nogle flere med.  
Så begynd derfor allerede nu at tænke over det. 

Det er jo en rigtig god tradition, som vi alle er gla-
de for, men der skal jo også være noget at se på ;) 
Så snak med naboerne, vennerne, familien eller 

hvad I kan finde på.
Håber vi ses til sommer!
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Vejrup Husholdnings forening arrangerer
Cykeltur til Endrup

Tirsdag den 7. juni. 

Vi mødes ved Vejrup Endrup fritidscenter kl. 18.30 og cykler til Endrup, 
hvor Kaj Mortensen vil fortælle om det ny etablerede område ved søen,

med både grillhytter og Shelters. 
Man er også velkommen til selv at køre til Endrup.

Vi griller en pølse og der vil være mulighed for at købe øl eller vand. 
Vi afslutter med kaffe og kage. 

Tilmelding senest 1. juni til 
Lissy 75190038/40295189 

Pris : 30-kr inkl. Pølser, brød, kaffe og kage. 

Ikke medlemmer 70-kr.

Arr. Vejrup Husholdningsforening. 

Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 01 - 2016 præmie
 248 Bendt Jensen 200
 386 Elenora Hejn 150
 142 Lykke Sørensen 150
 307 Ronni Fyhn 100
 355 Helga Jensen 100
 371 Lars Laumann Petersen 100
 88 Allan Fogh 50
 167 Stinne Poulsen 50
 133 Line Jensen 50
 543 Joan Madsen 50
 451 Tonny Sønderup 50
 86 Bjarne Jensen 50
 329 Per Damkær 50
 540 Hans Erik Madsen 50
 65 Vanda Christensen 50
 345 Hardy Andersen 50
 96 Lissi Nielsen 50
 222 Torben Staal 50
 405 Brian Jensen 50
 419 Laura Frederiksen 50
 54 Tommy Barkholt 50
 259 Erik Frandsen 50
 33 Henning Pedersen 50
 207 Claus Nielsen 50
 321 Harriet Johannesen 50
 171 Marie Bak 50

 Vif Præmiespil 12 - 2015 præmie
 39 Ejvind Christensen 200
 233 Kirsten Ibsen 150
 79 Marianne Madsen 150
 342 Jesper Blok 100
 255 Laurids Kristoffersen 100
 344 Preben Vedsted 100
 274 Henning Frederiksen 50
 22 Gunnar Nielsen 50
 216 Pia Gjerlevsen 50
 164 Tove Hermansen 50
 268 Connie Hermansen 50
 212 Lene Hansen 50
 419 Laura Frederiksen 50
 269 Ketty Smith 50
 76 Susanne Jeppesen 50
 243 Lene Nielsen 50
 246 Michelle Stenager 50
 369 Majbrit Madsen 50
 270 Anne Marie Frederiksen 50
 8 Ester Thomsen 50
 52 Anne Marie Rix 50
 428 Linda Iversen 50
 504 Fam. Wijbenga 50
 232 Majbrit Bøttger 50
 67 Hans P. Andersen 50
 247 Tove Nielsen 50
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Billeder fra Gymnastik opvisning 2016
En fantastisk dag for alle gymnaster og deres foræl-
dre – en dag hvor alle har glædet sig til at vise hvad 
de har hygget sig med hele vinteren. Her samles vi 
alle for at se og føle stemningen ikke mindst for at se 

med egne øjne hvor langt børnene er kommen med 
det de skal opvise med denne store dag – ”Tusinde 
Tak” for en dejlig dag.

Forældre Barn holdet med trænerne Mette og Karina

Puslinge holdet med trænerne Tina, Lærke, Sahra, Emma og Anne

Pige holdet med trænerne Brit og Susan

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk6



Ballet pigerne, - deres træner Alina mangler på billedet, hun kom dog senere. 

Spring Holdet med trænerene Zennie, 
Mia, Robert og Jens

Opvisnings holdet , Juniormix Gørding, Lourup IF

DGI Aspirant - Opvisnings holdet 

En lille udpluk af Træner og hjælpe-
re som får overrakt gaver fra deres 
hold, de har trænet hele vinteren.

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 7



Hotel Glejbjerg

Læs mere på:

www.hotel-glejbjerg.dk

Vi tilbyder
Mad ud af huset

Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Vælg selv menu 
Stege retter:
Oksemørbrad i krydre panade m/ sauce 
bordelaise.
Rosastegt kalvefi let m/ sauce bordelaise.
Braiseret okseculotte m/ okse sky.
Helstegt svinekam m/ fl æskestegs sauce.
Bacon baderet kyllingebryst m/ pikant.
estragon sauce.
Lammekrone i hvidløgs pesto m/ cremet 
estragon sauce.
Glaseret skinkesteg m/ sky sauce.

Kartofl er:
Pommes duchesse el. Pommes rissolles.
Små krydre kartofl er el. Hj.lavet fl ødekartofl er.
Hj. lavet hasselbagte kartofl er m/ krydre smør.
Hj.lavet både kartofl er m/ hvidløg & timian.

Salat anretninger:
Tomat salat m/ mozzarella & rødløg
Græsk tzatziki el. Coleslaw
Broccoli salat m/ bacon & ristede pinjekerner
Rødkåls salat m/ hasselnødder & appelsin
Bønne salat m/ hvidløg & hakket tomat
Salat anretning m/ hj.lavet dressing

Pris pr couv
kun ud af huset & minimum 20 couverter.

3 slags kød, 3 slags kartofl er, 
3 slags salat, brød & smør

155,- pr couv
4 slags kød, 4 slags kartofl er, 

4 slags salat, brød & smør
170,- pr couv

5 slags kød, 5 slags kartofl er, 
5 slags salat, brød & smør

185,- pr couv

Luxus brunch på hotellet
Marinerede sild m/karrysalat.
Røget laks m/rævedresseing.
1/2 æg m/rejer, mayonnaise & tomat.

Røræg m/pølser & bacon.
Lun leverpostej m/bacon & champignon.
Oksespegepølse m/feta & oliven.
Sønderjysk spegepølse m/remoulade & 
ristede løg.
Slagterens rullepølse m/sky & løg.
Pandekager m/ahornsirup.
Jordbær- & hindbærmarmelade.
Nutella.
3 slags ost m/frugtanretning & kiks.
Friskbagt kringle.
Friskbagt rugbrød, franskbrød & 
lune boller.
Kaffe – the, æble- & appelsin juice.

215,- kr. pr. couv. 
(børn under 12 år ½ pris)

Kontakt os
mail: info@hotel-glejbjerg.dk

Tlf. 75 19 84 64

Vejrup Senior Club
Årets første arrangement i Senior Clubben var den 
11. februar, besøget kom fra Sønderjylland, - Brøns 
Harmonika Trio. Det blev en dejlig eftermiddag, 
hvor de fremmødte medlemmer blev underholdt 
med musik og sange fra de medbragte sanghefter, 
der blev også fortalte gode vittigheder, så de 32 til-
hører kunne gå hjem med et smil om munden.

Torsdag d.10 marts var vi så heldige at få besøg af 
Leif Fabricius fra Esbjerg. Han er jo en kendt revy-

skuespiller og en meget brugt tekstforfatter der har 
skrevet meget for Finn Nørbygård og Jacob Havgård. 
Leif underholdt  med jysk humor, det er en emne 
han mestre til fuldkommenhed. Så det var en for-
samling af glade tilhører, der var blevet godt under-
holdt denne eftermiddag.

Der er tilmeldt 40 deltagere til Sjælands turen den 
8-9-10 august. Det kan vi kun glæde os til. 
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Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedker-

arbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med 

tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

Byg aden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

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

Nørregade 18 · 6740 Bramming 
Telefon 87 99 39 95 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Billån

*Låneeksempel:
Udbetaling minimum 40 %. Hovedstol kr. 206.710, variabel rentesats p.t. 3,15 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 3,187 %, 
løbetid 84 mdr., mdl. ydelse kr. 2.744,55. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 4,2 % og etableringsomkostninger** 
kr. 6.710.

** Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision, dokumentgebyr samt oprettelse af ejerpantebrev i alt 
kr. 1.000 (normalpris: oprettelsesgebyr 2 % af kr. 206.710 = kr. 4.134, dokumentgebyr kr. 1.000, etablering af ejer-
pantebrev kr. 750, i alt kr. 5.884). Tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af kr. 206.710 + kr. 1.660) kr. 4.760. 
Panthaverdeklaration forsikring kr. 950. 

Særlige vilkår: Krav om kaskoforsikring. Tilbud på bilforsikring hos Købstædernes Forsikring via Andelskassen. Lånets 
løbetid afhænger af bilens alder. Helkunde i Andelskassen. Renten fastsættes i forhold til størrelsen af udbetaling. Billån, 
jubilæum tilbydes på de angivne vilkår i anledning af bankens 100 års jubilæum og er gældende indtil videre. Andels-
kassen forbeholder sig ret til at stoppe tilbuddet uden yderligere varsel.

3,15 %* i rente
4,2* i ÅOP

Lån til din nye bil fra:

Kig ind og hør mere!
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35

www.majholm.dk

 

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

SØNDERGAARD BILER
V/ Jens & Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming
Tlf.:75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

SKØB • SALG • REPARATION

VEJRUP EL-SERVICE A/S
Aut. El-inst. Kjeld Hougaard

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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”Størst”- med Peter Ingemann
Torsdag d. 25/2 kl. 19.30 stod det på eventyrlige og 
fantastiske fortællinger i Vejrup Endrup fritidscen-
ter.
Borgerforeningen havde fået fat i den landskend-
te Peter Ingemann, som bla.er kendt for at være 
vært på tv-programmerne  ”Hammerslag”,  og ikke 
mindst for den spændende og populære serie ” 
Størst ”. Det var netop disse udsendelser hans fore-
drag tog udgangspunkt i.
De 158 betalende publikummer fik en yderst sympa-
tisk og veloplagt Peter at se. Sikke nogle fantastiske 
billeder og oplevelser han berettede om.
Tak til Peter Ingemann for en god og spændende af-
ten. Og tak til de 158 fremmødte, for uden Jer ville 
det ikke være muligt at afholde et sådant arrange-
ment.
På borgerforeningens vegne Karina Tobiasen
NB: Sidder I med en ide/tanke om hvem vi skal have 
til byen, så sig endelig til.

Vejrup Borgerforening
Byens borgere kan nu leje flag af borgerforenin-
gen. - Borgerforeningen har flagstænger med 
flag, holdere til 3 flagstænger og jordspyd, der 
kan opstilles hvor som helst, og i de allerede 
etablerede huller på Vejrup Storegade og Kærvej 

Disse kan opsættes ved hvilken som helst anled-
ning såsom bryllup, runde fødselsdage osv. Der 
betales ikke depositum, men ødelagte flagstæn-
ger med flag erstattes. Er man interesseret i at 
leje flag alléen eller et antal spyd eller holdere, 
kan man kontakte formanden. 

Flagene koster: Flagstang inkl. flag 35 kr.
-Flagstang m/ spyd og flag 50 kr.

Holder til 3 flagstænger inkl. Flag 150 kr.

Konfirmation 2016

Igen i år har borgerforeningen opstillet spare-
bøsser til hver konfirmand, hos Min købmand 
Vejrup
Med dette menes der, at folk kan, hvis man har 
lyst, aflevere de penge man vil give. Ved spare-
bøssen er der et telegram, hvorpå der skrives 
navn og beløb. 
Sidste frist for indsamlingen er d. 23/4-16 Bor-
gerforeningens flagstænger vil blive opstillet på 
konfirmationsdagen.

Haveaffald til Sankt hansbål

Da der i år vil være et Sankt Hansbål lavet af raf-
ter, vil vi opfordre til IKKE at læsse haveaffald af 
ved det gamle banelegeme.

Vejrup Borgerforening Formand - Jan Jensen –  
salg@jensenbiler.dk – mobil – 30 34 64 61 
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MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Renovering

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri
Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

 Lykke Minimælk Lykke Letmælk Lykke Endrup Stærk Jyde Gammel Endrup
 20+ 30+ 45+ 45+ 45+
 Mellemlagret Mellemlagret Mellemlagret Ekstra laget i Ekstra laget i
 11,0% fedt 17,0% fedt 26,0% fedt 30 uger 52 uger
    26,0% fedt 26,0% fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de 
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 15 mælkeproducenter, der er an-
delshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.

Besøg mejeriet på Internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
”Jord Til Bord” på www.endrup-andelsmejeri.dk

Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 2945 4615

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk12



Vejrup Lokalråd 
Referat fra årsmøde - Niels Peder Regel • 14. marts 2016 
Formand Hans Jørn bød velkommen til 22 fremmødte 
deltagere. 
Efter at man havde sunget ”Vejrupsangen” gik årsmødet 
i gang. 
Leif Hermansen blev udnævnt til dirigent for årsmødet.
Derefter aflagde formanden Hans Jørn Madsen årsbe-
retning. Projektet med den ny købmandsbutik har fyldt 
meget i lokalrådets arbejde gennem de senere år. Nu 
er driften i hænderne på Vejrup Invest A/S. Lokalrådet 
har dog forsat ”hands on” området omkring butikken 
med hhv. lille torv, store torv og området omkring den 
tidligere antennemast. Det er vigtigt, at fællesarealer er 
foreningsstyret, så der fremadrettet kan hentes midler 
fra fonde m.fl.
Den nedlagte lokalbane er nu et kommunalt anliggende 
for flere kommuner. Tovholder er Varde kommune. Der 
er kommunale planer om etablering af en sø i området 
omkring det nuværende rensningsanlæg, når anlægget 
bliver nedlagt. Busdriften i Esbjerg kommune er igen til 
drøftelse, og der forventes omlægninger, der bl.a. kan 
have konsekvens for ruten mod Billund. Der arbejdes på 
at der igen etableres rutedrift mod øst ind i Vejen kom-
mune. Ligeledes omtalte formanden også mulighederne i 
Flex Bus ordningen.
Lokalrådet arbejder på en folder, der kan fremlægge 
Vejrups kvaliteter. Det er formålet, at tiltrække nye bor-
gere til lokalområdet – herunder nybygning på Stations-
vej.
Der var stor tak til de afgående medlemmer af lokalrådet 
Peder Thomsen, Else Truelsen, Grethe Johannessen og 
Niels Peder Regel, og varm velkomst til de nye medlem-
mer Chris Kjærsig, Anders Ebener, Marike Wijbenga og 
Henning Frederiksen. Niels Peder Regel fortsætter dog i 
lokalrådet – ikke som medlem, men som fast sekretær.
Chris Kjærsig fremlagde det reviderede regnskab. Regn-

skabet 
indeholder 
bl.a. de 
tilskud, der 
er hentet 
hjem fra 
fonde og 
kommunen til bytorvet samt de allerede afholdte udgif-
ter. Restbeløbet skal anvendes til færdiggørelse af Torvet.
Anders Ebener orienterede om planerne for etablering af 
en regnvands sø i Vejrup. Det er Esbjerg Forsyning, der 
arbejder med planen, som forventes sat i værk i 2016. I 
den sammenhæng arbejder lokalrådet med planer om at 
der i sammenhæng med søen etableret stier mm, der kan 
fremme områdets rekreative værdi.
Leif Hermansen orienterede om færdiggørelsen af Tor-
vet – herunder rullegræs på planen, hvor juletræet står i 
december samt beplantning i forbindelse med varegård. 
Der mangler desuden udsmykning samt bænke og bord. 
Der kommer officiel indvielse senere.
Efter kaffen orienterede formanden om affaldsindsam-
ling. Den årlige affaldsindsamling ligger søndag d. 17/4 
2016. Der startes kl. 9.00 på Torvet i Vejrup – indsamlin-
gen slutter kl. 12.00 også på Torvet, hvor der vil være for-
friskninger til deltagerne. Der vil blive omdelt flyer med 
information. - Anders Ebener orienterede om kommende 
informationsfolder. Heri vil der blive grundigt informeret 
om alle parametre, der har betydning for de, der ønsker 
at bygge eget hus – herunder også hvilke økonomiske 
fordele det indebærer. Der var opfordring til at se samlet 
på byens indtryk, ”opfriskning” af Vejrup Hovedgade.
Ideer til videre arbejde: Petanque baner ved antenne-
masten, ”Pas på skolen” – hvordan bidrager vi at skolen 
fortsat er attraktiv og  holdes i orden. Har du ideer til 
fokusområder for Lokalrådets fremtidige arbejde, så skriv 
gerne til: lokalraad@vejrup.dk

Endrup IF 
Referat fra Generalforsamling i Endrup IF.
Idrætsforening afholdt generalforsamling den 8. 
marts i klubhuset, foruden bestyrelsen mødte der tre 
personer op.

Vi har taget de ny anlagte baner i brug efter der er 
blevet drænet. Der er flyttet fliser fra den gamle bane, 
som underlag for borde og bænke.

Der har i året der er gået været 3 hold i krocket turne-
ringen, samt et håndbold hold i Dame-C. I forbindel-

se med renoveringen af klubhuset, var vi blevet lovet 
midler fra LAG, de er nu blevet udbetalt. Regnskabet 
blev fremlagt og godkendt. Der var ingen udskiftning 
i bestyrelsen. 
Valgt som suppleanter:  Mikkel Jensen Bygaden 7. Og 
Charlotte Larsen Bygaden 37.
4% fonden fra banko blev ophævet.
I skrivende stund er Esbjerg Kommune i gang med at 
føre træningsbanen/den gamle krocket bane tilbage til 
landbrugsjord.

Endrup IF Bestyrelsen
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Side 14 
ombytter 

 

 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
 
 
 

Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt 
udskiftning af termoglas

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

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 

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

 Vejrup
  Caravan
   Transport VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

Niels Lambertsens Vej  6  • 6705 Esbjerg Ø
Tlf .  76 109 110 • Fax 76 109 111 • www.gte.dk • info@gte.dk

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk

Vejrup Endrup Nyt
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Kærlighed
Det sidste kapitel i Johannesevangeli-
et fortæller, at disciplene til sidst var 
taget op deres hjemegn i Galilæa ved 
Tiberiassøen, opkaldt efter den sam-
tidige kejser Tiberius, også kaldet 
Genesareth sø.  Peter bliver inspireret 
af de gamle omgivelser og siger: ”Jeg 
tager ud at fi ske”. Ikke så sært, at de 
trængte til at gøre lidt andet sammen 
efter påskens omvæltende begivenhe-
der. 6 andre disciple ville gerne med, 
så de sejlede ud og fi skede det meste 
af natten, det er den bedste tid, men 
de fangede absolut ingenting. Tidligt 
om morgene kom de nær til land ef-
ter nattens møje, da en mand inde 
fra land spurgte, om de havde noget 
at spise. ”Nej”, svarede de. De hav-
de åbenbart hverken fi sk eller andet 
proviant. ”Prøv igen på højre side af 
båden”, sagde manden. Det er den 
heldige side. 

Man skulle tro, det var lige meget. 
Det var det ikke. Der var lige plud-
selig så mange fi sk i garnet, de havde 
kastet ud, at de ikke selv kunne træk-
ke det op igen. De var nødt til at have 
det på slæb efter båden og så hale 
hele herligheden op på land.

”Det er Jesus inde på land”, sagde 
en af disciplene. Straks steg Peter ud 
af båden og vadede land for at møde 
ham.

Og her var allerede bål og to fi sk 

stegt. ”Kom med nogle af de fi sk, I 
lige har fanget og lad os stege dem og 
kom og spis”.

Da de havde spist, stiller Jesus et 
meget personligt spørgsmål til Peter. 
Jesus nævnte ham endda ved efter-
navn: ”Simon, Johannes søn, elsker 
du mig mere, end de andre gør?”

Det var jo noget af en spørgsmål. 
Peter blev berørt af situationen. Men 
fi k dog sagt: ”Herre du ved jeg har 
dig kær”.

Hvis en ægtefælle stiller sådan et 
spørgsmål, er det gerne, fordi der er 
noget galt. Var Jesus i tvivl om Peters 
kærlighed? Nej, for han kendte ham 
jo, og han kunne endda forudsige, at 
førend hanen galede, ville Peter svig-
te, men Peter havde jo sagt før for-
nægtelsen i ypperstepræstens gård, 
at han aldrig ville svigte og så gjorde 
han det alligevel. Han sagde, han ikke 
havde kendt ”denne mand”, som han 
udtrykte det, da en pige spurgte ham. 

Nu var det så lejlighed til at bekræf-
te, at han ville stå last og brast. Vogt 
mine lam, sagde Jesus. 

Jesus havde en opgave til ham. Pas 
på kirken.  Hav omsorg for dem alle.  3 
gange stillede Jesus spørgsmålet. Men 
de to sidste gange ikke noget med, om 
han var mere stabil og trofast end de 
andre, kun: Har du mig kær?

Peter var ked af, at han hele tre gan-
ge spurgte om det.

Det er jo nok, fordi kærligheden 
er det vigtigste. Hvad hjælper det at 
være meget dygtig til at tale, være en 
dygtig leder, hvis kærligheden ikke 
er der.

Hvad hjælper det at give sit legeme 
hen til at brændes, hvis ikke det er ud 
af kærlighed.

Det er tomt. Vi må bede Gud om 
den.

Asger Ehmsen

Kirkelige handlinger
1/2-2/4 2016

Døbte:
Vejrup kirke:
Alice Malou Andersen

(Hrafnhildur Jonsdottir og
Morten Leon Bøje Andersen)

Bjarke Thor Bøje Andersen
(Hrafnhildur Jonsdottir og
Morten Leon Bøje Andersen)

Sander Mikkel Anders Ryberg
(Wendy Mikkelsen og 
Mads Ryberg)

Begravede:
Vejrup kirkegård
Kirstine Kjær Hansen

Vester Nykirke kirkegård
Ulla Højstrup Ipsen
Bent Vinkler

Kirkebladet
Nr. 2 • 2016
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Qvo Vadis
Det fortælles om apostlen Peter, at 
han var på vej ud af Rom på vej væk 
fra forfølgelse og død. 

Hvorfor udsætte sig for det, når det 
nu kunne undgås. Men på vej ud ser 
han Kristus i et syn.  Peter spørger 
ham: ”Qvo vadis?” Hvor går du hen? 
Hvor vandrer du hen? Og Jesus sva-
rer: ”Indtil Rom for at blive  korsfæ-
stet for anden gang”. 

Ifølge legenden kunne Peter i det 
øjeblik indse, at han var på vej i den 
forkerte retning. I stedet for at und-
vige denne gang fra det ubehagelige, 
vendte han om ad via Appia tilbage 
til Rom til den kristne menighed for 
at stå last og brast. Her bliver han an-
holdt og senere bliver han korsfæstet 
med hovedet nedad. Han skulle have 
ønsket det sådan, for ikke at tage no-
get fra Kristi korsfæstelse. 

Bonhoeffer
Under krigen levede der en teolog og 
præst ved navn Dietrich Bonhoef-
fer. Han var imod nazismen og dens 
menneskesyn. Han har engang sagt: 
„Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht“. 
En Gud, som eventuelt fi ndes, fi ndes 
ikke. Hvis Gud fi ndes, må det være 
med nødvendighed. Ikke noget med 
eventuelt.

Bonhoeffer deltog i økumeniske 
samtaleler om kirkens enhed. Han 
var bl. a. på Fanø og deltog i et se-
minar der. 

På et tidspunkt blev han inviteret til 
at undervise på et præsteseminarium 
i New York. En god stilling. Men på 
sejlturen derover blev han mere og 
mere urolig. Var det nu det rigtige at 
gøre, når forholdene i Tyskland var, 
som de var. Han måtte tilbage og tog 
en af de første færger hjem igen.

Han blev anholdt for sin engage-
ment og sin andel i forberedelser til 
20. juli attentatet på Hitler. 

Og blev hængt lige før krigens slut-
ning.

Det mekaniske 
verdensbillede
Vi bliver så vant til at, at alt kan må-
les og vejes og alt retter sig efter ma-
tematiske ligninger.

Sådan noget som opstandelse fra de 
døde, det kan ikke fi nde sted. Det er 
fysisk umuligt.

Men nu er dertil at sige, at vi ken-
der ikke fremtiden. Vi ved ikke, om 
alt kan måles og vejes, vi ved ikke, 
om alt er en stor maskine, men vi ved 
heller ikke det modsatte,

at det ikke er.
Vi lever i et åbent univers. Energien 

er ikke begrænset til en kugle, hvor 

Adresseliste:
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
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
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intet slipper ud. Verdensforløbet har 
derfor èngangskarakter. Fordi op-
standelse ikke hidtil har fundet sted, 
kan vi ikke sige, at det ikke vil ske 

i fremtiden. Verdensforløbet er ene-
stående og uforudsigeligt. Alt er ikke 
bestemt på forhånd.

Fællesgudstjeneste i 
Jernved præstegård 
2. pinsedag
Anden pinsedag den 16. maj kl. 14.00 
er der fælles udendørs gudstjenste i 
præstegårdshaven i Jernved. Prædikant 
er den nye præst i Jernved Christine 
Frøkjær. Tillige medvirker Ole Mad-
sen, Vilslev og Asger Ehmsen, Vejrup. 

Skulle vejret ikke arte sig, er det 
nemt at gå inden døre i Jernved kirke.

 Der er kaffe på plænen, tag kaffe-
kurven med.

Det er sognene Jernved-Hjortlund og 
Vilslev-Hunderup samt Vejrup-Vester 
Nykirke, der står bag. 

Også  Gørding henviser til arran-
gementet og undlader gudstjeneste i 
egen kirke. Lad os forene kræfterne i 
Jernved denne anden pinsedag 

Gudstjeneste i 
Vøgaslund søndag 
den 3. juli kl. 14.00
Også i år forsøger vi os med frilufts-
gudstjenste i Vøgaslund. I år håber 
vi også på godt vejr. Tag madkurven 
med og lad os nyde kaffen i det fri – 
hvis vejret holder.

Holder det ikke, mødes vi i kirken. 
Vøgaslund er en grøn plet i Vøgas-
lund skov, Lykkesgårdsvej, første sti 
på venstre hånd.

Her er også mindestenen for Th. 
Iversen, initiativtager til skoven. Han 
plantede sjældne træer. 

Fornylig blev der lavet en ny drikke-
vandsboring i skoven. 

Soldatervennestævne
Onsdag den 27. april kl. 19.30 ved 
Birger Rønne, Haderslev, i konfi r-
mandstuen, Engdraget 5.

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke

10. apr. (2.søn.e.påske) 10.30AE ingen
17. apr. (3.søn.e.påske) 09.00 10.30
22. apr. (Bededag ) 10.30 09.00
24. apr. (4.søn.e.påske 10.00 ingen
  (kon� rmation i Vejrup)
01. maj (5.søn.e.påske) ingen 09.00PT
05. maj (Kristi Himmelfartsdag) 09.00 10.30
08. maj (6.søn.e.påske) 10.30 09.00
15. maj (Pinsedag 10.30 09.00
16. maj (anden pinsedag )    
  (gudstjeneste Jernved præstegård kl. 14.00)
22. maj (Trinitatissøndag) 09.00 10.30
29. maj (1.søn.e.trin.) 09.00OM ingen
05. jun. (2.søn.e.trin.) ingen 10.30AE
12. juni (3.søn.e.trin) 09.00PT ingen
19. juni (4.søn.e.trin.) 10.30 09.00
26.juni (5.søn.e.trin.) 09.00 10.30
03.juli (6.s.e.trin.) 14.00AE ingen
  (Gudstjeneste i Vøgaslund)
10. juli (7.s.e.trin.) ingen 09.00AE
17. juli (8.s.e.trin.) 10.30AE ingen
24. juli (9.s.e.trin) ingen 9.00AE
31. juli (10.s.e.trin.) 10.30PT ingen
07. aug. (11.s.e.trin.) ingen 9.00PT
14. aug. (12.s.e.trin.) 10.30 ingen
  (Byfestgudstjeneste)
PT: Pernille Troldborg
OM: Ole Madsen

Kalender

Onsdag D. 27.04: Soldatervennestævne ved Birger Rønne ......................................................... kl. 19.30

Anden Pinsedag D. 16.05: Gudstjeneste Jernved præstegård ...................................................................kl. 14.00

Søndag D. 03.07: Gudstjeneste i Vøgaslund ...............................................................................kl. 14.00

Tirsdag D. 23.08: Sogneudfl ugt

Tirsdag  D. 15.11:  Sogneaften ved Elise Balslev
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Ord til eftertanke
Citaterne er fra Luthers lejligheds-
taler taler efter middagen: 

Sådan som et brev behøver et segl, 
således behøver troen gerninger.     

Gerningerne  for næsten, troen for 
Gud. O, om jeg kunne bede ligeså 

intenst som en hund, der kigger på 
fl æsket. 
  
En god gerning er, hvad der gør andre 
godt.

Jeg tror, at en skriftefader mår bære 
meget mere end en martyr.

Når I bliver anfægtet ved modgang 
eller fortvivlelse, så spis og drik, søg 
underholdning. Men man skal vide 
ikke at søge tilfl ugt til det ved enhver 
anledning.

Konfi rmation i Vejrup kirke
Søndag den 24. april kl. 10.00:
Celina Ebba Schou Kristensen, Skolevænget 8, Vejrup
Cecilie Graversgaard Petersen, Svalevej 7, Vejrup
Emma Møller Sørensen, Vibevej 7, Vejrup
Nicky Damgaard Fyhn, Gl Hovedvej 33, Rebelsig
Sune Henrik Jensen, Hegnet 11, Vejrup
Christopher Alexander Mariboe, Vejrup Storegade 49, Vejrup
Max Mørch Sørensen, Kærvej 20 B, Vejrup

Dit sogn har
brug for

Til november er der valg til menig-
hedsrådet i Vester Nykirke sogn.
Da flere medlemmer af det nuværen-
de menighedsråd ikke ønsker at
genopstille til valget, er der brug for
friske kræfter.
Kunne du tænke dig at videreføre
arbejdet med sogn, kirke og kirke-
gård, så kom til et af menighedsrå-
dets møder torsdag d. 19. maj, tirs-
dag d. 23 august eller onsdag d. 21.
september i præstegården i Vejrup og
hør nærmere - eller henvend dig til et
af medlemmerne: 

Hanne Eiby 75 19 01 76
Henrik Christensen 40 19 10 13
Inger Schmidt 75 19 12 49
Bettina Mathiesen 75 17 00 78
Hardy Lauridsen 75 17 01 23

Salmemaraton i Ribe domprovsti
Fra kl 17.00 til 18.00

Uge 16 - tirsdag d. 19.4. Sct. Catharinæ kirke, Ribe – DDS 731-740
Uge 18 - tirsdag d. 3.5. Hunderup kirke  – DDS 741-750
Uge 20 - onsdag d. 18.5. Gørding kirke  – DDS 751-760
Uge 22 - torsdag d. 2.6 Spandet kirke – DDS 761-770
Uge 23 - tirsdag d. 7.6 Darum kirke  – DDS 771-780
Uge 24 - tirsdag d. 14.6 Domkirken – DDS 781-791

Den sidste gang er det 11 salmer i domkirken. Så er der ikke fl ere i sal-
mebogen.

Det markerer afslutning på maratonen. Kom og vær med til at fejre da-
gen. 
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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

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Her er der 
plads til din 

annonce
Kontakt 
Helle B. 

2945 4615

Udendørs
All-round træning ved Peter Sørensen

Træningen foregår i tiden:
Tirsdag kl. 18:30-19:25   
Torsdag kl. 18:30-19:25 

All-round træning, -en træningsform der minder om 
Crossgym og Crossfi t, man får trænet hele kroppen 

Pris pr. gang 20 kr.
Træningen foregår ved Fritidscenter, opstart tirsdag den 3. maj

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup IF Generalforsamling 2016
Valg af ordstyrer Hans Jørgen. Er ifl g. Vedtægterne ind-
kaldt retmæssigt.
Valg af referent Ida Fogh. og stemmetæller Peter Thomsen 
og Erik Stenager.
Beretninger fra – Formandens, Kasseren samt udvalgene
Valg af formand eller kasser og næstformand, Valg af ud-
valgsmedlemmer samt suppleanter
Valg af revisor, - Indkomne forslag og Eventuelt

Formandens beretning:
Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode indsats 
i 2015. Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke holde 
gang i så stor en forening som VIF. År 2015 har budt på 
både gamle og nye aktiviteter. 2015 har været et år med 
mange især positive ting. En af de ting man altid glædes 
over fi k vi i går: Det er altid en glæde, man har folk, man 
kan indstille til de forskellige priser, særlig glædeligt er det 
dog, når man også får prisen.

Stor tillykke til Hanne Holden med lederprisen fra Lions 
her i marts måned d. 14 -3 2016. Det er rart, når andre også 
ser og værdsætter det store stykke arbejde, de frivillige læg-
ger i foreningen. Også en tak til Helle for at skrive indstil-
lingen til Hanne. Arbejdet med at skrive sådan en indstilling 
er vigtig, da nogle jo har evnen til at få de egenskaber ned 
på papir, vi andre oplever til hverdag i foreningen.

I årets gang i idrætsforeningen, er der sket en del. Der har 
været efterspørgsel efter både en ekstrem-weekend for by-
ens unge, hvilket vi vil arbejde videre med i år 2016, alders-
gruppe 16 - 22. Der er også blevet spurgt ind til at opstarte 
udendørs cykling, det prøver vi på nuværende tidspunkt at 
fi nde nogle tovholdere til, så det kan blive en realitet.

I oktober havde vi besøg af Carsten og Rolf fra DGI, der 
skulle sætte en workshop om forenings - udvikling i gang. 
Denne aften var der knap 30 deltagere fra udvalgene, ledere 
og trænere. Der var især fokus på hvordan, vi kunne fi nde 
fl ere frivillige til de opgaver, der er i foreningen. Det var en 
spændende aften, og ved lejlighed er det planen, der skal 
holde et opfølgningsmøde, for at sørge for visionerne bliver 
ført ud i livet frem for at blive ved snakken. Mødet bliver 
nok i maj. Der er en del, der har været i foreningen i langt 
tid, de gør ting pr. automatik og får det ikke videreformid-
let, der for er det en opgave, at få skrevet de enkelte opgaver 
ned, så andre kan komme ind og tage over. 

Ungdomsidrætten, et arrangement der af holdes fredag 
aften, her har der været stor tilslutning enkelte aftner har 
der været over 60 børn. De enkelte udvalg har haft 2 aftner 
hver i løbet af sæsonen- Det får de også i fremtiden, her er 
der yder mere kommen en hjælpe gruppe, der går ind og 
tager over når en af udvalgene ikke kan

Igen i år har Søren Callesen 35 krolf spiller, tak til dig Søren. 
Kristine Sørensen, står for Idræt om dagen. Søren Callesen 

tager opvarmning og gymnastikken, - Karen Olsen har 
kørt spinning. Der er aftalt med Per angående kaffe og 
rundstykker, en succes med 40pers. der har betalt kontin-
gent, ca. 35, der møder op hver gang. 

En stor tak skal der også lyde til de, der år efter år lave det 
store frivillige arbejde. Tankerne her er til bankomedhjæl-
perne, mange har været med fra starten. Uden deres hjælp 
ville det ikke være muligt at drive vores populære ons-
dags-banko. Så tak for det.

Conventus har fungeret godt, registreringen skal dog stadig 
indtastes for de, der vælger at betale på andre måder. Når 
vi skal indberette medlemslister, et hold skal være aktivt i 
90 dage, før det automatisk er med.

Fra OK får vi udbetalt 14.896 kr. for året 2015. Først og 
fremmest er det et år, hvor de enkelte udvalg har haft godt 
styr på deres aktiviteter, og jeg havde glædet mig til at skul-
le afl ægge årets beretning. Men i starten af februar opdager 
vi, at vi ikke har fået søgt grund- og medlemstilskud, hvil-
ket betyder, at i stedet for at komme ud med et overskud på 
samme niveau som sidste år, afslutter vi i stedet året med 
et underskud på 36.000 kroner. Det er min fejl, da min op-
gave var og er at hjælpe kassereren med at søge de tilskud 
foreningen skal have. Dette beklager jeg meget. Jeg kan ikke 
give en forklaring på, hvordan det kunne ske igen.

Afslutningsvis skal der lyde: En tak til alle i bestyrelsen 
for godt samarbejde i det forgangne år. - Tak til alle udvalg, 
og på gensyn i det nye år. - Tak til Banko, Præmie West, 
Præmiespil og MK 79. - Tak til fritidscenteret for godt sam-
arbejde. - Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden 
dem havde vi ikke tøj på kroppen, de har gjort en fornem 
indsats tak for dette. - En stor tak til de afgående medlem-
mer for deres indsats. - Otto Pedersen.
Spørgsmål: Hvor stort er beløbet, vi har mistet? Omkring 
54.000 kroner. Hvor tit er der bestyrelses møde? 5 – 6 gange 
i året. Det foreslåes, vi har løbende tjeklister. Det foreslåes, 
at papir med søgt grund- og medlemdstilskud skal være 
med hvert år på generalforsamlingen, så det kan ses, at det 
er gjort. Der er søgt for 2016. - Fra lokalrådet lyder det, at 
vi skal være bedre til at markedsføre vores by, hvilket disku-
teres i forhold til Lions-prisen. - Beretningen er godkendt.

Fodbold
I fodbold afdelingen har det forgangne år, været stille. Vi 
har haft et hold små fødder, hvor de 3 – 5 årige leger med 
en fodbold hver uge og på den måde bliver dus med bolden. 
Vi havde 3 herre senior hold, i indendørs fodbold. Herre 
senior C, mesterrække og old Boys.

Der ud over er der startet et herre senior i serie 5 op i fe-
bruar 2016. Vi har ansat Flemming Dreyer som træner, han 
har før været i klubben med stor succes. Det er allerede så 

Fortsættes på side 22.
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VIF Badminton
På billedet ses Camilla U. Nielsen som var Landsdels 
Leder for D G I Sydvest i Hedensted den 5/6 marts, 
ved siden af Camilla og vinder af bronze medalje Sig-
ne U. Nielsen U 11 år single i C rækken.

I Strib d. 19/20 marts hvor Camilla også var Lands-
dels Leder, vandt Emma S. Regel og Julia Carlsson 
fra Hjerting Bronze i U.17 år B ræk. 

Janni U. Nielsen og Emilie Thomsen fra Sine Efter-
skole vandt Bronze i U 19 år i B række.
Godt gået af de unge trænere at få medaljer med 
hjem til klubben, selv i de store badminton stævner.

Janni og Emma Sofie udfolder sine kreative evner…

Badminton træner Preben L.

Fra Badminton skriver træner Janni U. Nielsen.
Med eller uden medaljer

Med eller uden medaljer, så bliver fornøjelsen af 
Vejrups badmintonspillere kun større. Vi har nemlig 
været på farten igen, i selskab med vores egne spille-
re. Camilla U. Nielsen og jeg, Janni U. Nielsen, blev 
nemlig ringet op af Bo Wendel, fra DGI.

Han ville spørge os om vi kunne tænke os at være 
landsdelsledere til landsmesterskaberne i Strib og 
Hedensted. Det skulle ikke kun være for vores egne 
børn men også spillere fra andre klubber i sydvest. 
Det lød jo ikke helt tosset og så slet ikke når vores 
egne spillere skulle med.  Det er selvfølgelig altid dej-
ligt med den slags efterspørgsel og så er DGI’s arran-
gementer skide gode. 
Vi har hvert fald fået to rigtig gode weekender med 
Vejrups badmintonspillere. 
 

Det er med stor begejstring og glæde, at jeg  
skriver dette. – da vi som tidligere nævnt 

nyder børnenes selskab, både i og udenfor  
Vejrup idrætsforening.  

Så igen mange tak for lån af jeres skønne  
badminton børn.
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stor en succes, at vi også har meldt et 7 mands hold til, så 
alle spillere får mulighed for, at spille kampe.

Vi skal i løbet af foråret, have en gennemgang af forholde-
ne omkring kampbanen, der er en del bænke som trænger 
til, at blive renoveret. Der skal lyde en stor tak til alle som 
støtter op om fodbolden i Vejrup. Jeg vil gerne opfordre til, 
at der er nogen som melder sig til, at være med i fodbold 
udvalget. Ideer opstår gennem dialog. Pia Gjerlevsen. 
Spørgsmål: 
Er der mulighed for man kan få noget kunstgræs på banen? 
Ja, hvis man har 90.000 kr. Det er en mulighed at så noget 
nyt og spærre den en måned i opstarten. Der bliver snakket 
om kommunens pulje til foreninger, kunne man søge den 
til græsset? OK har sponsoreret 30 bolde. Der lyder ros til 
fodbold. - Beretningen er godkendt.

Håndbold
Det har været en rigtig god sæson for håndbolden i Vejrup. 
Vi startede ” små hænder ” op i efteråret, der kom 10 børn 
den første gang, hvor vi fi k hjælp fra en konsulent fra JHF, 
som kom med en masse god inspiration. Der har desværre 
været frafald, så vi efter jul var der ca. 5 børn. Vi hygger 
med boldspil og andre aktiviteter, og håber at fl ere børn har 
lyst til at prøve denne næste sæson.

U 8 piger/ drenge – startede sæson med 10 børn til de før-
ste træninger, nu går der 8 børn på holdet. De har deltaget 
i 4 stævner i løbet af sæsonen. Tak for hjælpen til Carina, 
Ea og Balbine U-10 Piger /Drenge: Sæsonen sluttede forår 
2015 med i alt 11 spillere piger/drenge. Deltog med et hold 
i 4 Totalhåndboldstævner i løbet af sæsonen. Da de gik på 
’sommerpause’, fi k de at vide af Carsten, at de skulle tage 
en kammerat i hånden, når de startede en ny sæson efter 
sommerferien. 23 mødte op til første træningsdag efter 
ferien, fordelt på 12 stk. U-10 spillere (årgang 05-06), og 
11 stk. U-12 spillere (årgang 03-04). Der faldt senere et par 
stykker fra, og et par nye kom til. Vi havde kun 1 trænings-
time mandag kl. 15.30-16.25. Det måtte ændres, så vi fi k 1 
ekstra time tirsdag kl. 15.00-16.00 til U-12 spillerne. Efter 
fl ere forsøg på at fi nde en ’yngre’ hjælpetræner, meldte Ej-
vind Christensen sig til at hjælpe med U-12 sammen med 
Carsten. Tak for hjælpen til Carsten & Ejvind. Der blev til-
meldt 1 hold i U-10 til Totalhåndboldstævner, som sluttede 
i lørdags i Rødding, hvor alle fi k medaljer fra JHF kreds 7. 
Der er tilmeldt 1 pigehold i U-12 4+1 i JHF turnering. Hol-
det blev i første halvdel inden jul nr. 3 i sin pulje. Mangler 
endnu 2 kampe i anden halvdel efter jul, men er allerede nu 
sikker på at blive puljevinder. Der er tilmeldt 1 drengehold i 
U-12 4+1 i JHF turnering. Holdet blev i første halvdel inden 
jul sidst i sin pulje. Mangler endnu 2 kampe i anden halvdel 
efter jul, men er sikker på mindst en 3. plads i puljen. Et 
samarbejde med Gørding/Lourup på U-12 siden efter jul 
har fungeret godt (Team Gørding/Vejrup). 

Vi har ’lånt’ spillere i Gørding til både pige- og drengehol-
det, og Gørding har lånt spillere af os til deres hold. Dette 
samarbejde skal sikkert fortsætte til næste sæson. Det er 

nødvendigt med et sådant samarbejde på tværs af klubber-
ne, for at stille hold til turneringer. Vores store problem i år 
har været, at mange af vore spillere også spiller badminton, 
hvor stævnerne også ligger om lørdagen. Dette kan måske 
ændres til næste år, ved at tilmelde 7-mandshold, som of-
test spiller søndag. Det kommer sikkert til at kræve accept 
fra forældre. Ellers må vi bare håbe på endnu mere frem-
gang i ungdomsrækkerne. Vi søger stadig efter trænere og 
hjælpetrænere.

Da vi er blevet samarbejdsklub med Ribe/ Esbjerg HK, har 
vi været i Dokken og se Ribe/Esbjerg herre spille. Der var 
65 forældre og børn der tog en tur til Dokken. De fi k en god 
aften, hvor de kunne se børnene løbe ind med spillerene. 
Det var en stor oplevelse for dem. - Senior damer spillede 
sig i toppen af puljen i serie 2 inden jul, i skrivende stund 
ligger de nr. 1 i puljen, så nu må vi se om det hedder serie 1 
næste sæson.
Tusind tak til alle trænere, hjælpetræner og håndboldudval-
get. - Karina Tobiasen. 
- Beretningen er godkendt.

Svømning
Der har været nye tiltag i svømning i år, dels har vi prøvet 
en lang sæson i stedet for 2 opdelte og dels forældrekørsel. 
Begge dele har fungeret fi nt. Specielt kørsel vil jeg gerne 
rose, det har været en særdeles positiv oplevelse at stå 
fredag efter fredag med det positive ”problem” at samle 
ungerne i så få biler som muligt, for der har altid været fl ere 
forældre der var villige til at køre end dem der var sat på til 
det. Jeg ved at der tidligere har været forældre som har sagt 
at deres børn ikke kommer til svømning fordi det ligger på 
et dårligt tidspunkt. Jeg er meget taknemmelig for, at der 
er forældre der ser anderledes på det. Det er rigtig dejligt at 
stå hver fredag med så mange positive børn og for - ældre. 
TAK for positiv indstilling og hjælp. – 

Der har været 17 unger på holdet og når vi har sparet trans-
porten væk betyder det faktisk at vi igen kan få det til at 
løbe rundt. Svømmeholdet holder afslutning på fredag hvor 
forældre og søskende er inviteret med i vandet, når vi er 
færdige i Helle Hallen kører vi tilbage hertil og spiser fælles 
aftensmad som Per og Helle laver til os.

Jeg vil gerne rette en stor tak instruktørerne Anni og Tess 
for at gøre det muligt for os at bibeholde svømning som ak-
tivitet i VIF. Jeg vil specielt gerne takke Ditte og Mads der 
begge som forældre er sprunget i vandet fredag efter fredag 
for at hjælpe instruktørerne med at øve med børnene.
Håber vi ses igen til efteråret og gerne endnu fl ere. - Brian 
Milwertz. - Beretningen er godkendt.

Badminton
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige såvel bestyrel-
sen i idrætsforeningen som bestyrelsen i badmintonudvalget 
tak for godt samarbejde i det forløbende år. Den samme tak 
skal naturligvis lyde til såvel trænere som hjælpetrænere, 
som også i år har gjort et kæmpe stykke arbejde. Der skal 
også lyde en stor tak til Per Burkal for det gode samarbejde.

Fortsat fra side 20.
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Badmintonudvalget består i skrivende stund af Preben 
Lind, Bent Truelsen, Per Søndergaard Tobiasen og Thomas 
Regel. Vores suppleant er Niels Peder Regel. Preben Lind og 
Per Søndergaard Tobiasen er begge på valg. 

Mandag d 16 marts 2015 blev der afholdt Vejrup/Endrup 
Mesterskaber i badminton, hvor 25 tilmeldte spiller kunne 
dyste mod hinanden. Det var en rigtig hyggelig aften som 
sluttede med smørrebrød i Center Grillen. 

På motionist-siden har vi haft endnu et godt år, dog har 
der desværre været ledige baner. Fra bestyrelsens side vil 
vi gerne takke for forståelsen for, at der igen i år har været 
enkelte afl ysninger, da hallen har været brugt til andre akti-
viteter i badminton-tiden. Sæsonen forlænges selvfølgeligt 
med det antal gange badminton har været afl yst. 

Som noget nyt i år har vi afholdt ” Natminton” for de unge 
udøverer, som består af badminton med selvlysende bolde 
og net samt masser af socialt samvær. Alle havde en rigtig 
hyggelig aften som vi vil prøve at gentage i næste sæson. 
Her skal lyde en stor tak til de unge trænere, for selv at 
planlægge og gennemføre arrangementet. - Thomas T. Re-
gel.

Vi har deltaget i både turnering- og træfstævner, og kva-
lifi ceret os til Landsmesterskaber i 2015. Træfstævnerne 
har der været 6 af, og det har været med mange vinder fra 
Vejrup, der har fået pokaler med hjem. I holdturneringen 
blev U11 år i C rækken vinder i Sydvest Jylland. Blev efter 
følgende nr. 4 ved Landsmesterskaberne i marts. U 13 i D 
rækken blev nr. 2 i Sydvest og U 15 år i B rækken blev nr. 5. 
Til påskestævnet (internationalt) blev Nicolai Mortensen 
nr. 5, en nordmand vandt i U 13 rækken. Jannu Utoft blev 
nr. 6 i U 17 B rækken. Ved Holsted stævnet d. 12. marts 
vandt Patrick Christensen og Sune Jensen guld i double i 
U 13 år i C rækken. Emma S regel vandt guld i U15 år i C 
rækken.

Ved opstarten i august måned var Camilla, Emma S og Jo-
nas atter klar som trænere. Vi tog afsked med Jeppe Søby 
der skulle på efterskole. I stedet vendte Janni U. Nielsen 
hjem igen og genoptog træner tjansen. Undertegnede blev 
degraderet til tovholder, som jeg trives godt med. Opstar-
ten blev ikke helt som vanligt . De lange skoledage ( ny sko-
leordning ) har betydet lille tilbagegang i antal. Vi har haft 
samarbejde med skolen og DGI haft en instruktør. Steffen 
Ruppert ude som gæste træner, fredagen før efterårsferien.

Trænerne Janni og Emma S blev af D G I Sydvest udtaget 
som hjælpere ved ”Boblerne” som er fælles træningssam-
linger en gang om måneden. U. 13 spillerne Nicolai, Kasper 
og Tobias er mellem de 50 ( Boblere ) Ved Træfstævnet i de-
cember måned var Camilla U. Nielsen stævneleder et hverv 
hun klarede fl ot. Den normale leder Helle Sørensen var 
forhindret. Vi har i år i sæsonen 15/16   4 turneringshold: U. 
15 år i B rækken   2 U. 13 å i B og D rækken og   U. 11 år i D 
rækken. Holdene klarer sig rimeligt godt. Så er der jo også 
de spillere der bare ønsker fællesskabet og motionen ved 

træningen. Så det er dejligt at der er 5 baner, så der er plads 
til de forskellige ønsker og muligheder. Afslutningsvis vil jeg 
takke for forældrenes opbakning og kørsel til turneringer og 
stævner. - Preben Lind. - Beretningen er godkendt.

Gymnastik
Vi startede op i uge 37 med 6 børnehold og 2 voksenhold. 
I år var vi heldige og havde relativt let ved at fi nde trænere, 
specielt blandt hjælpetrænerne var der fl ere, der selv kom 
og tilbød deres hjælp, så det var rigtigt dejligt. Der har væ-
ret stor variation på holdene ift. Hvor mange gymnaster 
der har været. På Tarzandrenge holdet var der 7 tilmeldt, 
men de var mellem 2-5 drenge til træning. Vi valgte derfor 
at lukke holdet og lade drengene fortsætte på springholder. 
Det valgte alle på nær en. Pige holdet var også et lille hold 
med 8 tilmeldte. Pigerne var meget stabile i deres fremmø-
de og holdet har kørt hele sæsonen. Forældre/barn holdet 
har i år været et lille hold med 10 børn og deres forældre. 
Så er der Puslingeholdet med 28 børn, hvilket er meget 
stort. Springholdet endte med 27 unge efter det blev slået 
sammen med Tarzandrengene, så det er nogenlunde som 
det plejer. På balletholdet danser 12 ballerinaer, så det ligger 
stabilt.

Igen i år var der stor interesse for at komme på pige- og 
drengelejer i januar 2016. På trods af at vi selv mente vi var 
ude i rigtig god tid kom pigerne på venteliste og arrangø-
rerne vurderede ikke at det var realistisk at så mange ville 
melde fra. Vi valgte derfor at afl yse for pigerne i år. Det blev 
pigerne utrolig skuffede over for det er en rigtig god lejer. 
Vi er opmærksomme på at være ude i endnu bedre tid næ-
ste år.

7 drenge og 2 instruktører tog til Helle Hallen og havde 24 
timer med traktortræk, mudder, spring, svømning, skyd-
ning og meget mere. Det var som altid en super god ople-
velse for gymnaster og trænere. Sonja, der har haft Dame-
holdet i mange år havde ikke lyst til at fortsætte og det var 
ikke muligt for os at fi nde en afl øser. Hvilket desværre be-
tød at der ikke har været et damehold i denne sæson. Søren 
og herreholdet fortsætter ufortrødent med 22 deltagere. 
Til All-round træning knokler Peter trofast på to gange om 
ugen, også i ferierne. Det er et hold, der bare vokser i delta-
ger antal og der er nu 20 betalende. 

I gymnastikudvalget går vi meget op i at alle instruktører 
og hjælpere tager på kursus for at være rustet til den opgave 
de står foran eller for at få ny inspiration. I år har vi haft 
hjælpeinstruktører afsted på hjælpekursus 1 og 2 og fl ere af 
instruktørerne har været afsted på korte inspirationskurser. 
Der var rigtig mange af trænerne og hjælperne der deltag 
i workshoppen om foreningsudvikling. Her opstod nogle 
nye ideer som vi skal arbejde videre med i den kommende 
sæson. 

Til opvisning i år havde vi ud over vores egne 5 hold besøg 
af DGIs Aspiranthold og et juniorhold fra Gørding Lourup 
IF. På fjerde år sluttede vi opvisningen af med fællesspis-

Fortsættes på side 25.
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Lions leder pris til Hanne Holden
Den 12. marts 2016 ifm. gymnastik opvisningen i 
Vejrup holdte Helle Burkal denne tale for Hanne 
Holden, da hun fik at vide hun skulle modtage Lions 
leder pris.

Kære Hanne
Vejrup Idrætsforening vil gerne ønske dig tillykke 
med de 25 år du har været i foreningen, gymnastik 
afdelingen er den du har siddet længst i, – der har 
dog været en afstikker i festudvalget.

Det er i Gymnastik udvalget du har haft dit hjerte, 
hvor du ad flere omgange har æret formand, og når 
vi har snakket om at NU er det tid at finde nye per-
soner der kan tage over, – unge nye kræfter og de 
ikke lige var der, ja så tog du bare en tørn mere, – vi 
mangler hvert år unge som dig selv, da du blev træ-
ner for forældre / barn holdet i 1991

Men en glæde er det i dag at sige – at det ikke er til-
fældet lige her og nu ……..for der er nye unge men-
nesker der tager over – og det kan vi kun være stolte 
over her i Vejrup Idræts -forening – i gymnastik er 
der unge mennesker der gerne vil gymnastikken og 
kan se en forskel – tak til jer det betyder rigtig meget 
skal i vide

Hanne du har altid været den der har taget fat i de 
unge og fået dem på kurser, – Du har været træner 
og hjælper på forskellige hold lige indtil i år. Du 
har hjulpet hvor der var brug for dig – l Boderne til 
sportsfesten ikke at forglemme præmiespil. Udover 
det har vi ……….. (dig og mig) været sammen i ud-
valget de sidste 12 ÅR.

Så Hanne tillykke med de 25 år i Vejrup Idrætsfor-
ening ………. Skal vi gi hende en hånd,,, der klappes..

Men Hanne det er ikke det eneste vi kan hylde dig 
for i dag, – vi vil også hylde dig for en ting mere,  –
nemlig  for at skulle  modtage Lions Clubs Lederpris 
Den gives for at have været stabil, vedholdende og 
loyal i det arbejde man udføre med de unge hjælpere 
og trænere.  – Lederprisen tildeles til en leder, der 
har ydet en særlig indsats over en længere årrække, – 
at arbejdet bag kulisserne, have humøret med, samt 
hæver det sociale sammenhold.
 
Endvidere skal Prismodtagere være bosiddende i den 
gamle Bramming kommune eller Grimstrup sogn.

Og Hanne alle de krav der her bliver nævnt, har du 
opfyldt til punkt og prikke, – så hjertelig tillykke 
HANNE
 
Derfor skal du lige sætte tid til at få overrakt prisen 
på mandag den 14 marts 2016 kl. 19.00 i Bramming 
Fritidscenter

VIF Formand Otto Pedersen overrakt gave og blom-
ster hjemme i Fritidscenteret hvor mange var kom-
men for at hylde og lykønske Hanne med Lions Club 
Leder pris.
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ning og redskabsbane. Det er en god måde at slutte en dej-
lig dag.

Vi valgte også at bruge årets opvisning til et par overraskel-
ser. Som det første så er Hanne blevet tildelt Lions Leder-
pris som går ”til en leder der har gjort en særlig indsats over 
et eller fl ere år”. Hanne falder mest i kategorien ”fl ere år”, 
da hun har siddet i gymnastikudvalget i 25 år og gennem 
årene har været formand, har været træner på rigtig mange 
af holdene, har været hende der har styr på kurser og i det 
hele taget bare går foran med en masse gejst. KÆMPE TIL-
LYKKE til dig Hanne.
Vi valgte også at give en lille buket til både Helle og Hanne, 
der begge stopper i udvalget, som tak for det store stykke 
arbejde de begge har gjort. TAK til jer begge.

Vi har været så heldige at Robert Andersen gerne vil tilbage 
efter nogle års pause og Mette Opstrup har lyst til at være 
en del af gymnastikudvalget. VELMOMMEN begge to. - 
Helle har forslået at hun stadig har kontakten til Idræt og 
dagen og Kroft, samt andre opgaver, der giver mening da 
hun har sin daglige gang i Fritidscentret. 

Stor TAK til alle, der gør en indsats i gymnastikafdelingen. 
Tak for jeres vilje og fl eksibilitet og ikke mindst jeres store 
engagement gennem hele sæsonen. Både til den ugentlige 
træning, hvor der er stor villighed til at hjælpe holdene 
imellem, til fredagsarrangementerne, møderne og opvis-
ningen.
Sidst men ikke mindst stort tak til gymnastikudvalgets 
medlemmer for engagement og overblik gennem sæsonen 
2015-2016! Endnu engang velkommen til de nye i udvalget 
og en særlig tak til Helle og Hanne for det store stykke ar-
bejde i har lagt i udvalget i årens løb! - Tina Schultz 
- Beretningen er godkendt.

F est udvalget
Byfesten gik som smurt i år. Her er lidt af hvad der skete 
ud over det sædvanlige. Torsdag startede cykelturen nede 
ved den nye købmand, ved første spadestik. Der var rigtig 
stor opbakning til turen i år, hvilket kun er fedt at se. Der 
var efterfølgende en vand eller øl til de deltagende, som var 
sponsoreret af Middelfart sparekasse.

Som noget nyt, havde vi, Keinstein, et liveband fredag af-
ten, som plejer at være de unges aften. Der blev fyret en 
fest af i teltet, og vi havde mange inde over 18år. - Lørdag 
var der som sædvanlig torvedag, og efterfølgende fi k vi 
kåret Vejrups sejeste mand og kvinde. - Søndag var der som 
altid optog gennem byen, det er dog begyndt at hænge en 
del med tilmeldte til optoget, hvilket vi håber at kunne ven-
de. Vi sluttede af med Kandis og helstegt pattegris. Et tiltag 
til det ældre publikum, hvor der blev danset til alle numre.

Byfesten gav et overskud på ca 53.000. - Som noget nyt, 
kom vi i sidste øjeblik på at holde en julefrokost for byens 
borgere. Det blev holdt i Fritidscenteret, med godt 120 
pers. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor der blev gået 

godt til den i baren, der blev udsolgt af stort set alt. Helt 
sikkert noget vi overvejer at gøre igen. Julefrokosten gav 
et overskud på ca 10.000, og med sidste års underskud på 
fastelavn er der et overskud på lidt over 60.000 kr i 2015.

Vi har lige afholdt fastelavn, hvor der var 104 betalende 
gæster, meget lig sidste år. Vi havde en tryllekunster ude, 
som underholdte børnene. Der blev slået katten af tønden, 
og det lignede at børnene hyggede sig. - Vi vil i festudval-
get gerne sige rigtig mange tak til alle vores samarbejds 
-partnere, sponsorer, frivillige, til alle der hjælper til når 
det er ved at brænde på. Uden jer ville byfesten på ingen 
måde være det den er, og den ville ikke kunne løbe rundt. 
Og til sidst en personlig tak fra mig til resten af udvalget og 
bestyrelsen for al den hjælp og timer I ligger i det frivillige 
arbejde, det gør arbejdet værd. Mange tak! - Janni Jørgen-
sen. - Beretningen er godkendt.

Sponsor
Afdelingen havde i 2015 et stille år pga. Manglende aktivitet 
på fodboldbanen. Vi valgte ikke at holde arrangement for 
sponsorene ved Vejrup byfest, da det ville værre sammen-
faldende med første spadestik til købmandsbutikken. Vi 
søgte Syd energi om penge til et nyt hal ur og det fi k vi. 
Mener det var ca. kr. 45.000

Ang. Spiller trøjer har vi igen gjort opmærksom på at tøjet 
skal bruges, så vores sponsorer får glæde af deres investe-
ring. Og husk at holde styr på hvor tøjet er. - Vi er i gang 
med at sælge bander reklamer og fi nde sponsorer til nye 
stativer til bandereklamer da de gamle er rådne og knækket.
Udvalget består af følgende, der er ikke nogen på valg i år. 
Dianna Jensen, Per Tobiasen, Ronny Knudsen, Jan Bergen-
hagen, Lars Utoft Nielsen. - Lars Utoft Nielsen - Beretnin-
gen er godkendt.

Kasser 
Bibi er glad for at være med i foreningsarbejdet, og vil gøre 
sit bedste, er ked af den fejl, der er sket mht. tilskud. Mo-
bilepay er blevet indført, det blev brugt godt i byfesten, det 
bruges også eks. I badminton og ved gymnastik. Regnskab 
- Er vedhæftet som bilag. Spørgsmål vedr. moms., tilskud, 
underskud, spillerdragter, - Passiv medlemsspil i stedet for 
præmiespil. - Regnskab er godkendt.

Indkomne forslag: Fritagelse for renter på lån på 56.000 
kroner. Det plejer at være med. Der er ingen kommentarer, 
det anses som værende i orden. I bankoudvalget har der væ-
ret snak om 4% fonden, nu er beløbet så lille. Det er vedta-
get på en general -forsamling, skal derfor også nedlægges på 
en generalforsamling. Endrup har stemt for at den nedlæg-
ges, Vejrup IF har stemt og den er nedlagt. Banko-regnskab 
er vedhæftet som bilag. Det diskuteres, hvad der kan gøres i 
forhold til banko. Det forslåes, at sponsorene kan inddrages. 
Eventuelt: Forslag til Vejrup.dk opdateres mere ifht. Hvem 
der sidder i de forskellige bestyrelser, der er planlagt et 
møde til april. Lille overskud på VE-nyt, hvor skal det hen?  
Det forslåes, der kan give en gave til menighedsrådet.

Fortsat fra side 23.

Fortsættes på side 28.
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og 

kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

MIN 
Købmand
i Vejrup

Bringer varer ud til dig

Det er mandag og torsdag, der 
bringes varer ud til de kunder  

der ønsker det – prisen er

50,00 kr. for at indsamle  
varen og køre dem ud 

til kunden

30,00 kr. for at bringe  
varerne ud, hvor kunden  

selv har samlet varerne ind  

HUSK 
AT BESTILLE DET SENEST 

Kl. 09.00 
PÅ LEVERINGSDAGEN.

På mobil: 20 60 96 46  
eller på Mail:  

052415@minkobmand.dk

Besøg os på vores Facebook 

Siden er tilegnet vores kunder.  
- Der vil løbende komme 

information, tilbud og  
konkurrencer fra jeres købmand. 

 
www.facebook.com  
MinKobmandVejrup

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B.  

2945 4615
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Indvielse af

Lørdag d. 11. juni 2016
Program

Klokken Aktivitet

11.00 Indvielse, klipning af den røde snor,
flaghejsning, festtale.

Fællessang.

11.30 Grillen tændes i Grillhytten.

Endrup Mejeri er vært ved frokost med
bl.a. pølser og ost.

12.30 Aktiviteter i området:
Hestevognskørsel.
Besøg spejderne ved shelterne.
Sydvestjydsk Sportsfiskerforening
arrangerer:

Vind en laks. 
Fiskedam for børnene.

Fotoudstilling på kroen ”NATUR”.
Familieoplevelsestur med opgaver.

14.30 - 16.00 Kaffe og kage i grillhytten

Kl. 18.30 Kroen slår dørene op
Kl. 19.00 Stor festmiddag på Endrup Kro

3 retters gallamenu 
inkl kaffe
Pris pr. kuvert 298,-
Bagefter spiller Theodor op til dans
Tilmelding senest d.2/6 på kroen eller på deres 
hjemmeside: www.endrupkro.dk/events
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M.K 79
Valg af dirigent -Hans Jørgen Madsen, - Valg af referent 
Ida. Valg af stemmetæller Peter og Erik. -  Generalforsam-
lingen er varslet efter vedtægterne. 
Formandens beretning: MK forvalter Banko formuen og 
administrere Præmie Whist 
Der har i år 2015 været ca. 25 spillere der deltager ved præ-
miewhist, Knud Fogh siger at der kommer 4 til 5 borde hver 
gang. Knud lave nogle tiltag for at få nye spillere til men 
det er svært da der ikke er mange unge der spiller kort. Han 
arrangerer kortspillet nogle år endnu og det er godt.   

Når vi gennemgår regnskabet, kan i se at vi har en god 
økonomi, men der gives ikke meget i renter mere. Vi har 
hjulpet Fritidscenteret en med et lån og de har fået så god 
økonomi at de er ved at betale lånet tilbage. Vi har forøget 
vores formue, og hjulpet mange foreninger med store pen-
gebeløb. Igennem 4 % puljen. Sidste år vedtog vi at støtte 
den nye købmand og det har vi gjort med 650.000 kr. + 
150.000 kr. i aktie 

Vi fi k i efteråret en speciel opgave, som i alle ved var der 
snak om at nedlægge Vejrup skole og lokal rådet søgte om 
tilladelse til at op rette en friskole, vi har givet 20.000kr til 
en tilladelse og vi håbede på at få pengene tilbage hvis der 

ikke blev brug for tilladelsen men som det ser ud nu får vi 
nok ikke beløbet tilbage. Vi mener at pengene er givet godt 
ud, da det måske også har været med til at vi har bibeholdt 
vores skole.

Det er godt at vi stadig har banko i hallen, det giver på års-
plan et overskud og bestyrelsen gør et stort stykke arbejde. 
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle de frivillige, der hjælper 
til banko og præmiewhist. En tak til lokalrådet, Fritidscen-
teret og Idrætsforeningen, for det gode samarbejde vi har.

Regnskab: Et spørgsmål om aktier og lån – hvorfor står det 
som to punkter? Det bliver rettet til næste år. 20.000 kroner 
til en evt. skole, hvordan foregik det? Det gik hurtigt, over 
en dag, da der ellers ville have været søgt for sent. Man var 
af den opfattelse pengene var et depositum, det var det 
ikke. Der er ikke indbetalt igen, da der så skal betales om 
et år igen. Pengene kan blive kørende i en vis periode, men 
intet er sikkert, da der er varselt ny sparerunde indenfor 
skolerne igen. 
Regnskabet er vedhæftet som bilag. - Regnskab og forman-
dens beretning er godkendt. 
Indkomne forslag: Man søger om fritagelse om rente på 
56.000, tages under Idrætsforeningen
- Beretningen er godkendt.

Fortsat fra side 25.

VIF Håndbold Børn
Lørdag d.  12 marts,  var u8 til afslutnings stævne i 
Rødding, hvor vi spillede 3 gode kampe.  Vi havde 
en rigtig hyggelig formiddag, og igen var der god 
stemning og god opbakning fra forældre. Spillerne 
fi k medaljer,  som bevis på en god indsats gennem 
hele sæsonen. 
Jeg vil gerne sige tak til alle jer spillere, for en rigtig 
god sæson - og tak til forældre,  søskende og  bed-
steforældre for opbakningen og hjælpen både til 
træning og stævner.  

Også en stor tak til Ea og Balbina for jeres hjælp 
hver torsdag til træningen, det har været hyggeligt 
og været en stor hjælp for mig.
Vi håber at se rigtig mange nye som gamle spillere til 
næste sæson.  
- Vi søger også frivillige, som kan komme og hjælpe 
os til træningen, - jo fl ere hænder jo bedre :)
Carina Haubuff Nielsen, træner u8.
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VIF Gymnastik
Spring gymnasterne havde en lørdag eftermiddag 
hvor de sammen kunne udfordre hinanden – træner-
ne havde aftalt med Helle og Per i køkkenet at serve-
re aftensmad til dem kl. 18.00 det var også lige på det 
tidspunkt spring børnene var ved at gå kolde, her var 
maden vel bekommet alt blev spist og ryddet. 

Amalie Slot Søndergaard, skriver om dagen: Un-
derholdende trænings dag for os alle - masse af 
spring og sjov. - Den har været hyggelig, udfordren-
de, lærerig og fantastisk.  
Vi lærte hinandens personligheder bedre at kende og 
blev rystet sammen som et hold. 

VIF Håndbold – små hænder
Så er sæson 2015-2016 slut for småhænder, og hvor 
er de små håndboldspillere blevet dygtige. Småhæn-
der er et tilbud til børnehavebørn, hvor vi leger med 
bolden og laver aktiviteter, der forbereder børnene 
på at spille ”rigtigt” håndbold. Børn og forældre mø-
des til leg baseret på børnenes naturlige bevægelser. 
Igennem legen styrker, stimulerer og udvikler vi bør-

nenes balanceevne, muskler og koordination. Deri-
gennem får de en bedre og en mere naturlig måde at 
håndtere en håndbold på.

Der var 8 betalende børn på holdet, og de kunne 
både kaste, gribe og løbe samtidigt ved sæsonafslut-
ningen. Vi trænere synes udviklingen var overra-
skende stor.

MVH Håndboldudvalget
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 

 

 

 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

Korn & Foderstof  
Gødning, så-sæd,  
Kemikaler, plast og bindegarn  
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie 
Træpiller og Træbriketter  
Bio energi  
Hestefoder 

Korn & Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn • 
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller og Træbriketter • Bio energi • Hestefoder

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

   
Bestil tid til dine nye briller på: optimal-bramming.dk eller ring.
Medbring denne annonce og få 15% ved køb af komplet brille.

Eller 10% hvis kun nye glas.

www.optima-bramming.dk

For dine øjnes skyld

Optimal Optik
Storegade 7, 6740 Bramming

Telefon 75 17 33 11

DONSLUND SERVICE
- SERVICE MED ET SMIL!
• ANLÆGSARBEJDE
• HAVESERVICE
• GRÆSSLÅNING
• HÆKKLIPNING
   og meget mere ...

v/ BJARNE DONSLUND
Gl. Hovedvej 20, Vejrup
TLF. 29365335
Mail: b_donslund@hotmail.com
www.donslundservice.dk
FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK!

Ærlig tilgang til et ærligt arbejde!
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Arrangementer 
April
Onsdag D. 27. 04 Vejrup Senio club Heldags udflugt på Fyn– Afgang fra Fritidscentret Kl 9,00

Torsdag D.28.04 VIF Fodbold – ”opstart små fødder” 16.40

Søndag D. 24.04 Konfirmation i Vejrup

Juni
Tirsdag D. 7. 06 Vejrup Husholdningsforening cykeltur til Endrup kl 18.30 

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret
Hver ONSDAG fra kl. 19.00

Fritidscenterets Køkken har dermed  
ÅBEN fra kl. 17.00

Fælles træning for alle, 
- der cykler og løber i Vejrup
Vejrup Idrætsforening opfordrer til at få organiseret  

Udendørs løb og cykling i Vejrup.

Der er allerede interesserede, dog mangler projektet tovholdere.

Rammerne er endnu løse, så opstarten er vigtig, hvordan skal det startes 
op, dage, tidspunkter, fælles info SMS, oprette en Facebook-gruppe, osv.

Kunne du tænke dig at være tovholder til at organisere fælles træning.

Interesserede kan kontakte Otto Pedersen på mobil nr. 23 71 48 25
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Donslund Service Vejrup 2936 5335
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet Møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal Optik Bramming 7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
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
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen 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,-
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