3
2002
11. årgang

BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE

FLISUDLÆGNING I VØGASLUND

2

Foreningsregister:
Endrup Borgerforening
Carsten Ladefoged
7519 1360
Endrup Idrætsforening
Verner Bertelsen, fm 7519 1353
Micael Hansen næstfm
Fodbold
Jan Jepsen
Banko/badminton
Per Christensen
7519 12 31
Krocket
Ella Petersen
7919 1007
Børneidræt
Michael Hansen
7519 1336
Håndbold
Dennis Christensen
Festudvalg
Preben Jahris
7519 1414
Børnehave
Erik Mikkelsen
7519 1490
Samlingsstedet
Karina Bang
7519 1921
Klubhuset:
7519 1095
Vejrup Idrætsforening
Hans Johnsen
Borgerforening
Christian Sørensen
Fodbold
Christian Dünne
Håndbold
Otto Pedersen
Badminton
Marianne Pedersen
Gymnastik
Solveig Barkholt
Festudvalg
Bjarne Jørgensen
Svømning
Marianne Pedersen
Krocket
Hans Sommerlund

7519 0015
7519 0127
7541 0398
7519 1195
7519 0460
7519 0580
7519 0456
7519 0460
7519 0033

Menighedsrådet for Vejrup Kirke
Laurids Kristensen
7519 1115
Menighedsrådet for V. Nykirke
Hanne Eiby
7519 1076
Vejrup Antenneforening
Erik Stenager
7519 0168
Vejrup Husholdningsforening
Marianne Madsen
7519 0436
Vejrup Sognearkiv
Hans Andreasen
7519 0063
Vejrup Vandværk
Hans Johnsen
7519 0015
Endrup Sognearkiv
Niels Erik Junker
7517 0107
Vester Nykirke Venstreforening
Johannes Schmidt
7519 1249
Gørding-Vejrup Skyttekreds
Verner Fogh
7519 0200
Vejrup Seniorclub
Christine M. Sørensen 7519 0094
Vejrup Jagtforening
Vejrup Ungdomsklub
Stefan Rix Jensen
7519 0448

Indholdsfortegnelse:

Redaktionsudvalget:
Ansvarshavende redaktør:
Henning Frederiksen 7519 0265
Engdraget 37, Vejrup, 6740 Bramming

Fra Endrup Borgerforening:
Kirsten Jensen
7519 1384
Fra Vejrup Borgerforening:
Per Møller
7519 0496
Fra Endrup Idrætsforening:
Karina Bang
7519 1921
Fra Vejrup Idrætsforenig:
Helga Burkal
7519 0321
Fra Menighedsrådet for Vejrup Kirke
Anne Højmark
7519 0503
Fra Menighedsrådet for V. Nykirke:
Henrik Christensen 7519 1013
Fra Vejrup Husholdningsforening
Anette Hunderup
7519 0167
Fra Vejrup Sognearkiv;
Johannes Holm
7519 0335
Fra Endrup Sognearkiv;
Hartvig Vind Jensen 7519 1384
Fra Vester Nykirke Venstreforening:
Johannes Schmidt
7519 1249
Fra Gørding-Vejrup Skyttekreds:
Kasper Madsen
7519 0436
Fra Vejrup Senior club:
Anna Jepsen
7519 0190
Fra Vejrup Jagtforening:
Hans-Erik Mikkelsen 7519 0438
Fra Vejrup Vandværk
Hans Johnsen
7519 0015
Fra Vejrup Antenneforening:
Erik Stenager
7519 0168
Fra Vejrup Ungdomsklub
Julie Hermansen
7519 0393
Spejder:
Elsebeth Toldshøj
7519 0410
Annoncer og produktion
Helga Burkal
7519 0321
Engdraget 54, Vejrup, 6740 Bramming

Layout:
TEC Grafik & Tryk

7517 5682

Ndr. Strandvej 29, 6731 Tjæreborg

Tryk:
Grafisk Trykcenter

7610 9110

Strandby Kirkevej 191, 6705 Esbjerg Ø

Oplag:

1.100 stk.

Enhver gengivelse i helhed eller i uddrag af
bladet er kun tilladt med kildeangivelse.

Tillykke Endrup.................................... s.
Endrup Borgerforening....................... s.
Sportsfest i Endrup..............................s.
Vejrup Sognearkiv - Åbent Hus.......... s.
Vejrup Sognearkiv - Vøgaslund.......... s.
Vejrup Sognearkiv - Små historier...... s.
Referat af Vejrup/Endrup Fritidscenters
Repræsentantskabsmøde................... s.
Kirkebladet......................................... s.
Martin Luther ................................. s.
Sogneudflugt..................................... s.
Gudstjenester.................................... s.
Konfirmander.................................... s.
VIF Gymnastik.......................... ........ s.
Vejrup Husholdningsforening............. s.
Vejrup Senior Club............................. s.
Fra Redaktøren.................................... s.
Sportsfest i Vejrup............................... s.
Håndbold minmin-mini vinter........... s.
4% fonden........................................... s.
Fra Sponsorafdelingen........................ s.
God Sommer....................................... s.
Arrangementer.................................... s.

3
4
5
7
9
12
13
15
15
17
17
18
21
21
23
23
25
26
26
27
30
31

• Næste nummer
udkommer den 19. aug. 2002
• Sidste indleveringsfrist
er d. 1. aug. 2002

Vejrup/Endrup
Fritidscenter
Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming
Halbestyrer:
Helle Burkal
Telefon:
Privat:

7519 0403
7519 0321

Hallens Fax:
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TILLYKKE ENDRUP
Samlingsstedet Endrup Møllekro
er nu en realitet.
Aktive foreninger og borgere har
gennem ca. 5 år arbejdet på at få et
Samlingssted i Endrup.
Mange ideer og tanker er blevet
drøftet og bearbejdet. Samtidig
hermed har arbejdsgrupperne dygtigt arbejdet med finansieringen og
påvirkningen af beslutningstagerne i Byrådet. Et arbejde, der sikrede Samlingsstedet et kommunalt
tilskud på kr. 600.000. Jeg var med
i arbejdsgruppen i de første ca. 4 år
og synes, det har været en spændende udfordring.

Ikke mange havde troet, det var
muligt at få Endrup Møllekro klar
til brug på så kort tid.
Det lykkedes, og hvor var det en
stor oplevelse at se, hvor smukt og
troværdigt renoveringen er gennemført.
Endrup Møllekro kan igen blive en
pryd og et aktiv for byen og området.
Det er der grund til at være stolte
over.
Et stort tillykke fra Vester Nykirke
Venstreforening.
Karl Kr. Knudtzen

Samlingsstedet blev Endrup Møllekro. Stedet der igennem århundreder har været samlingspunktet i
Endrup og omegn.

Vester Nykirke Venstre.
Lørdag d. 13. juli 2002 kl. 13.00:
Sommerudflugt til museet på Koldinghus.
Tilmelding til Johannes Jørgensen, Ravnsøvej 3,
tlf. 7517 0015, senest 10. juli.
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ENDRUP BORGERFORENING
Sct. Hans bål i Endrup.
Endrup Borgerforening afholder Sct. Hans bål ved fiskesøen,

søndag den 23. juni klokken 19.00.
Grillen er varm, så der er mulighed for at nyde en pølse m.m., og børnene kan bage snobrød.
Bålet tændes klokken 21.00, båltaler i år er byrådsmedlem, Peter Jørgensen.
Kvas kan afleveres ved fiskesøen den 22. eller 23. juni, eller ring venligst 75 19 13 60.

Vel Mødt
Endrup Borgerforening.

Endrup`s Hjemmeside.
Endrup Borgerforening mangler én, som har tid og lyst
til at sætte stof ind på Endrup`s hjemme-side for alle foreninger i Endrup. Så er du mellem 14 og 80 år, mand
eller kvinde og har tid og lyst, så ring til Carsten Ladefoged på telefon 75 19 13 60.

Forårsfest.
Grillen var varm, bænke og borde stillet op til det første halve hundrede, da himlen åbnede sig og det hele druknede i regn. Men ikke grillen
og festen, det blev hurtig flyttet ned på SamlingsStedet Endrup Møllekro, hvor en ca. 40 børn og voksne hyggede sig med deres medbragte
mad.

Endrup Borgerforening
Kirsten Jensen
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SPORTFEST I ENDRUP
Sportsfesten i Endrup ligger endnu ikke helt fast, men det foreløbige program ser ud som følger.
Vi arbejder fortsat på forskellige arrangementer, så vi tager forbehold for ændringer.

Onsdag
Banko i Vejrup/Endrup Hallen.

Torsdag
Familie cykeltur.
Ta’ selv bord.

Fredag
7- mands fodboldturnering
Levende musik i teltet.
Rullesjov for børn og barnlige sjæle.
Mixhåndbold.

Lørdag
Gratis rundstykker i teltet.
Krocketturnering.
Loppemarked.
Traktortræk.
Fodboldkamp Endrup mod Grimstrup-Årre
Stor fest i teltet med revy, musik og dans.

Søndag
Hygge ved søen.
Andeløb.
Fiskekonkurrence.

Vi håber på godt vejr og god opbakning!!
Sportsfestudvalget.

HUSK!!
Sportsfesten afholdes som Bondebal… så find gummistøvler og bondeklæder
frem og bak op om Endrup Idrætsforening.
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Vejrup Sognearkiv
VEJRUP SOGNEARKIV INDBYDER TIL

ÅBENT HUS

VEJRUP FILMEN
ER NU TIL SALG
(Filmen er optaget 1974)

ONSDAG DEN 19 JUNI
KL. 16.00 TIL 18.00
DER BYDES PÅ EN LILLE FORFRISKNING
OG DU KAN SE VORT NYE LOKALE
I VEJRUP ENDRUP FRITIDSCENTER

En flot kopi er lavet
af Vejrup filmen,
med lyd og farver,
fuldstændig som den
oprindelige film.

DEN KOSTER
KUN KR. 100,-

Der kan vindes rødvin ved et lille am. lotteri
(vinderne trækkes kl. 18,00 og kan ses i VE Nyt)
Venlig hilsen og vi glæder os til at se rigtig mange.
Arkivudvalget Hans Andreasen Grethe Schmidt Tove Nielsen
Lise Petersen Egon Jessen Johannes Holm

VEJRUP SOGNEARKIV KALDER OG
VI MENER DET ER VIGTIGT
Vi er nu flyttet ind i det nye lokale på Vejrup Endrup
Fritidscenter.
Det er vi utroligt glade for og har straks sat os nye mål med
hensyn til fremtiden.

Vi modtager mod kvittering og afleverer hurtigt igen. Også
gamle ting har interesse.

Smid aldrig ud,
vi kan bruge næsten alle oplysninger

Vi er så småt i gang og håber du vil være med.
Arbejdet vil på længere sigt danne grundlag for al videre
arkivering. Vi fortograferer og registrerer alle virksomheder,
huse og gårde på skemaer der til hver en tid kan følges op.
Udgangspunktet er 2002 med udgangspunkt som det er i
dag. Efterfølgende kan vi finde tilbage til det der var en
gang og afdække fortiden så godt det er muligt.
Allerede nu ligger der masser af oplysninger, som løbende
vil blive tilføjet emnerne.
Vi vil gerne med tiden have udfyldt et spørgeskema med
relevante oplysninger, og det er her vi tror du gerne vil være
med. På forhånd tak for det.
Ved samme lejlighed kunne det være der var dukket ting og
sager op i form af gamle billeder og dokumenter, som vi
enten må få, eller låne til kopiering.

Arkivet har nu bestemte åbningstider, som fremover vil være
at finde her i bladet.
(vi starter efter sommerferien)
Den første tirsdag i hver måned fra kl. 14.00 til kl, 15.30
og den tredje tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl,
20.30
Det var i korte træk lidt om det der skal foregå og vi håber
hermed Vejrup Sognearkiv bliver meget mere synlig fremover.
Og med hensyn til økonomien, som er stram, vi er glade for
ethvert bidrag, stort eller lille.

Du kan blive medlem for kr. 30,- par, enlig 20,-.
Venlig hilsen Arkivudvalget
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Lidt Digteri
Jeg sidder i haven, på min stol
jeg kikker gennem spindelvæv i stakittet
på mit idol.
Bare alle kunne se det,
jo, min kone kan
Heldigvis deler vi meget andet
end mad og seng
Sommeren er fin, det er somre normalt,
men nu regner det, det er vist helt galt,
jeg skeler lidt til min rose,
den har det godt, som en fod i en hose
dråberne sidder der, de er så flotte
det er et syn når skønheden sig må blotte.
Regnbuer er flotte med kulører så fine
men rosen er flottere med farverne sine.
Man frydes ved sådan et syn
man bliver så glad derinde
heldigvis holder det længe, så længe
at vinteren og mørket det næsten fortrænge
for tanken om blomsternes blomst
det er det herligste minde.
Den hedder Maiden Bluss, den heder Pernille Poulsen
den hedder Karen Blixen den hedder Rose Mary Harkness,
men lige meget for den ved det jo ikke, men jeg ved
at inden længe sender jeg den mange blikke.
Når en rose af dig jeg får
må jeg elske dig når du går
når jeg så ser på rosen jeg har fået
er det den jeg elsker når du er gået
Når du får en rose af mig
er det fordi jeg elsker dig
når du så på rosen ser
tænker du vist ej på mig mer
Tammes
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Vejrup Sognearkiv

VØGASLUND
Faktisk, er det vores alle sammens
Vøgaslund, der nu er i fremgang, se
bare billederne, den nye generation
tager fat for alvor, der lægges flis om
alle de nye små træer.
Det er femte klasse fra Vejrup skole der
hjælper til.
I en sådan situation kan alle hænder
bruges, siger Klara og Orla Jørgensen i
munden på hinanden, det er dejligt at
være med til. Nu har vi nemlig knoklet
med træ, helt siden det gik ud over skoven i den hårde orkan i 1999, så det er
meget dejligt det nu virkeligt går fremad. Der er plantet 7000 træer og det slår
ikke en gang til, siger Orla, så det rigtige tal, det får vi en anden gang. Græs er
der også sået, så nu bliver det snart lysegrønt at se på.
Der er markeret og lavet nye stier og
veje, så det varer nok ikke så længe
inden man atter kan gå sin tur i “Vøgaslunden” for det varer jo lige et par år
eller tre inden den igen kan kaldes for
vores skov.
Det er hårdt arbejde at bære flis rundt i
en spand, én spandfuld for hvert lille
træ, det er med til at beskytte den sårbare plante, og gælder i stedet for at giftsprøjte, heldigvis.
Det er også godt vi får tilskud, siger
Orla, for ellers var det ikke til at overkomme. Tilskud eller ej, børnene hyggede sig meget.
Arkivudvalget JH
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Vejrup Sognearkiv
SMÅ HISTORIER FRA 1940 TIL 1958 - fundet i avisen
Mergel
I mergellejet ved Vejrup er i dette forår opgravet henved 10000 m3 mergel.
Til dato er det dog blevet til 93000 m3
Sagen blev optaget til dom
En schauffør fra Vejrup er ved retten i Holsted tiltalt for overtrædelse af færdselsloven.
Tiltalte mødte ikke ved på-råb og sagen blev optaget til dom.
Stor fanskt
I en mergelgrav ved Vejrup har man gjort en usædvanlig fanskt, en ål på 2 1/2 pund.
Det er kun 2 år siden der kom vand i hullet, så hvad kan det da ikke blive til.
Marts 1957
Der faldt 58 mm. regn og 3 mm. sne April den 12 frøs det 9 grader, hvorimod der i februar faldt 75 mm. regn.
Kloge ord
Den gammeldavs oksevogn havde nu sine fordele, man kunne spise motoren.
Man er altid rig, når blot man er tilfreds med det man har.
Sladder
Er et målfuld løgn en letfærdig tunge en anelse misundelse en teskefuld,
- sig det ikke til nogen, et par dråber ren ondskab, seks dråber misforståelse og en spiseskefuld skinsyge.
Hælde det hele på en flaske skadefryd og du har en ægte portion sladder.
Godt ord igen
Klapper du bonden så napper han dig napper du ham så klapper han dig.
Rebelsiggrøften rørlægges
Nævnet har afsagt kendelse om at grøften som gør skel mellem Åstrup og Vejrup sogne skal rørlægges
på strækning af ca. 1 km. Staten har ydet tilskud.
Ejendomshandel
Gdr. Åge Mortensen “Engtoftegård” Vejrup har solgt sin gård på 47 tdr. land med avl og besætning til
gdr. Jens Brink Simmersted. Købesum 121 000,- kr.
Hushandel
Vejrup kommune har solgt et hus til Justinus Jasmontas for 12.500,Lyset tiltrak
Jens skulle holde petroliumslampen mens jordemoderen tog sig af hans kone. Der kom et barn, der kom et til,
så gik Jens med lampen, hov, kom tilbage, jeg tror der én til, nej sagde Jens det må være æ lys der tiltrækker dem.
Kvinder er de modigste
Vis mig den mand der tør prøve 10 forskellige dragter og kun har en femmer i lommen.
Den gamle sagde
Brug tid til arbejde, det er prisen for fremgang, brug tid til at tænke, det er kilden til magt brug tid til fornøjelse
det er kilden til ungdom brug tid til at læse det det er vejen til visdom
Til læreren
- Lars kommer ikke i skole i morgen han skal med ud at prøve den nye bil
Ærbødigst min far
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Referat af Vejrup Endrup Fritidscenters
Repræsentantskabsmøde d. 23. apr. 2002
Formand Carsten Møllgaard bød velkommen, og derefter var der opråb af
repræsentantskabet. Der var 24 stemmeberettigede.
Valg af sekretær: Metha Holk.
Valg af stemmetællere: Jonna Frandsen
og Christian Sørensen.
Valg af ordstyrer: Otto Pedersen.
Årsberetning
ved Carsten Møllgaard.
Carsten Møllgaard startede med at
byde de nye i repræsentantskabet velkommen.
Som nævnt i årsberetningen 2001 er
der kommet gang i en masse udvidelser og renoveringer i og omkring Fritidscentret – disse tiltag er forsat i år
2002 og vil fortsætte videre frem:
• Uden for centret er der opsat lys på
parkeringspladsen mod hovedvejen.
• Der er blevet afmærket parkeringsretning med telefonpæle.
• Bøgehækken ved indkørslen til parkering er blevet klippet ned.

Der var forårsmesse i år 2001 – det
blev en bragende succes med hallen
fuld af udstillere, god underholdning
og en masse publikum. Messen gav et
overskud på ca. kr. 40.000,-. Carsten
Møllgaard takkede alle frivillige hjælpere under messen – uden frivillig
hjælp er det umuligt at stable på benene.
I 2001 fyldte Fritidscentret 15 år – det
blev fejret med en fødselsdagsfest den
6. oktober 2001. Der var 170 deltagere,
som havde en fin aften. Festen gav et
overskud på kr. 7.000,-.
I 2002, som jo er godt i gang, er timeprisen i hallen blevet hævet til kr. 325,ligesom i de øvrige haller i Bramming
Kommune. Vores messestande har
været udlejet til Gørdings forårsmesse
– leje kr. 10.000,-. Kælderrummet i
klubhuset er udlejet til Vejrup Sognearkiv.

Fremlæggelse af budget for kommende år.
Preben Lind fremlagde budget for år
2002. Der er budgetteret med et overskud på kr. 13.320,-.
Valg af formand.
Carsten Møllgaard blev genvalgt.
Valg af bestyrelse.
Karsten Grønning Sørensen og Metha
Holk blev genvalgt.
Valg af suppleanter.
Per Christensen blev valgt for Endrup
og Christian Sørensen blev genvalgt
for Vejrup.
Valg af revisorer.

Så bliver der arbejdet på en ”aktivitetsdag” i Fritidscentret. Det går ud på følgende:

Grethe Johannesen og Theodor Christensen blev genvalgt. Holsted Revision blev genvalgt som registreret revisor.

• Opsætning af nye lofter i klubhusets
gang.

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

• Vinduer og døre er blevet malet.
• Rette loftplader i hallen.
• Omklædningsrummene har fået nye
lofter og lamper.
•I hallen er der indkøbt nye bandeplader/bordplader – 16 stk.
• Der er indkøbt ”elefantriste” til
udgangsporte mod øst.
• Halgulvet blev lakeret i sommerferien.
• Der er opsat nye lysstofrør i samtlige
armaturer.

Eventuelt.
• Rengøring af reklameskilte.
•Opsætte nyt net ved indgangen.
Der er planlagt halbal fredag den 10.
maj 2002. 2 amatørband fra
Vejrup/Gørding og Ribe skal spille.
Til slut tak til Helle og Per for godt
udført arbejde i centret, og tak til den
øvrige bestyrelse for godt samarbejde i
det forløbne år.
Fremlæggelse af revideret regnskab.

•I efteråret blev taget skiftet på vestsiden - Dansk Eternit betalte hele gildet
incl. arbejdsløn.

Preben Lind fremlagde regnskabet for
2001. Årets resultat blev et underskud
på kr. 37.557,-.

Der skal være forårsmesse i 2003 - der
skal findes nogle nye til messeudvalget.
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Kirkebladet
Nr. 3: 2002

MARTIN LUTHER 1483-1546
I år 2000 tog vi en tur til Eisleben i det
gamle DDR, hvor Martin Luther blev
født i sin tid (1483).
Vi så hans fødehjem og stuerne, hvor
meget fra den tid er bevaret.
Spændende var det også at komme til
Eisenach, en køn gammel by, hvor
Luther tog studentereksamen, og hvor
også det hus er bevaret, hvor han boede
ind imellem, og som i dag er museum.
På universitet kom han til den større by,
Erfurt, som vi også besøgte.
(Erfurt er jo blevet sørgeligt kendt her på
det sidste, hvor en ung student skød 14
lærere og tre andre på Johan Gutenbergskolen).
Efter at have været på universitetet fra
1501 til 1505 skulle han derefter vælge
sit egentlige studiefag og det havde hele
tiden efter faderens ønske været jura,
men det kom til at gå anderledes, for på
vejen hjem fra Mansfeld (familien boede
kun kort tid i Eisleben, men det er den by

hvor Luther blev født og også døde i
efter at være kommet dertil for at mægle
i strid mellem to grever) kom han til
byen Stotternheim, og her udbrød der et
meget kraftigt tordenvejr, så kraftigt, at
Luther råbte: ”Hjælp mig Skt. Anna, jeg
vil være munk”.
Og det var et løfte, han holdt fast ved,
selv om hans far blev meget skuffet.
Han var mere skeptisk over for Luthers
mening om, at det måtte være tegn fra
Gud.
Det kan også være djævelens tanke,
mente han. Men Luther holdt som
bekendt ved sit og han blev munk i
augustinerklosteret i Erfurt. Det er en tiggermunkeorden, de sorte brødre, så det
var ikke den nemmeste vej, Luther havde
valgt.
Selve klosteret findes endnu og er blevet
restaureret. Under krigen var det lige ved
at blive bombet, det gik ud over nabobygningen, men det gik, og i dag kan

Kirkelige handlinger
22/3 2002 - 1/6 2002

Døbte:
Vejrup kirke

Frederik Brinch Nielsen
(Lene Brinch Nielsen og
Kent Nielsen)
Max Mørch Sørensen
(Tone Mørch Møller og
Henning Sørensen)

Begravede:
Vejrup kirkegård

Ruth Brodersen,
født Serup
(Gørding kirkegård)
Kim Hollænder

man se munkecellerne og klosterkirken.
Men der er mange kirker i Erfurt, så der
er småt med gudstjenester i klosterkirken. I Erfurt findes også en ruin af en
større kirke, kun koret og de fleste mure
er tilbage, resten er ødelagt af en bombe.
Og så er der den virkelig store katolske
domkirke med en meget imponerende
flot altertavle, hvor Luther også gjorde
tjeneste i sin tid.
På Luthers tid var der ikke mindre end 90
kirker i byen til 20.000 mennesker.
Men det var ikke fordi Luther mente, at
der var for mange kirker dengang.

Augustinerklosteret i Erfurt

16
250 mennesker pr. kirke mente han egentlig var passende.
Det var ikke det, som var som var problemet.
Det var heller ikke, fordi han ikke følte
sig hjemme i klosteret eller blandt de
andre munke. Sin skriftefade, von Staupitz, havde han et godt forhold til.
Men det var ham selv i forhold til Gud.
Han syntes ikke han kunne være tilfreds
med sin egen indsats. Hvordan kunne
Gud være ham nådig og god, når han ikke
selv var spontan god? Det ville gå galt.
Han ville blive fordømt.
Det var et problem for ham.
Hvordan finder jeg en nådig Gud? som
han udtrykte det.
Og det er nok stadigvæk et vigtigt spørgsmål også for moderne mennesker: Hvordan bliver jeg anerkendt? Hvordan bliver
jeg accepteret i mit liv?
Luther fik lov at læse teologi i klosteret
for at blive præst, og han blev endda dr.
theol. i 1512.
Under studiet af bibelen på grundsproget
gik det op for ham, at det er ved tro alene,
vi frelses og ikke ved gode gerninger.
Det mente man vel også dengang, men
forstod noget mere ved ordet tro.
Tro måtte ikke bare være en antagelse, en
teori eller en formodning, det skulle være
en tro formet af kærlighed, ellers ville det
blot være en inaktiv og død tro. Tro uden

gerninger er død, som der også står i
Jakobsbrevet.
Men så er man jo straks inde i præstationsræset, hvornår bliver det så nok tro?
Og svaret er: aldrig. Man finder aldrig
fred i sjælen, hvis man skal være ærlig.
Troen vil aldrig være tilstrækkelig formet
af kærlighed.
Men Paulus har jo skrevet, at vi frelses af
tro uden lovgerninger. Så måtte der være
en anden vej.
Så må vi forstå ordet tro således, at det
gælder blot om at tage imod ligesom barnet.
Retfærdiggjort af tro har vi fred med
Gud, som der stod på altertavlen i Vejrup
i gamle dage indtil 1943. Altså, troen er
her set som Guds gode gave.
Hvor elendig og syndig man end føler
sig, så man altid trøste sig med det.
De gode gerninger skal nok komme,
Guds ånd vil ikke lade den troende være
uvirksom.
Og nu behøver man heller ikke bruge
kræfter på at tænke på, om man er god
nok og lade ens liv være præget at en
langsom opadstigende forbedring, for
man er jo allerede i sin grund accepteret,
man skal ikke bruge livet og andre mennesker til at blive til noget, man er allerede noget, nemlig holdt af Gud og det er
en befrielse at få lov til at leve i den forvisning.
Det er således særligt to ting vi må takke

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

mindestenen ved Stotternheim

Alle møder holdes i spejderhytten
“Græstotten” på Gl. Hovedvej
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Luther for, nemlig hans opvurdering af
bibelen og hans nye forståelse af ordet
tro, som i virkeligheden er den gamle forståelse på Jesu tid.
Det, vi må kritisere Luther for, er hans
hårde ord mod jøderne.
En delvis undskyldning er den begyndende kapitalisme på den tid, hvor jødiske
udlånsvirksomheder tjente tykt på andres
ulykke, men det er naturligvis ikke tilstrækkeligt til at bortforklare Luthers grove udtalelser.
Vartburg.
Luther blev stævnet for rigsdagen i
Worms i 1521,hvor han sagde de berømte
ord: ”Medmindre jeg bliver overbevist ud
fra grunde fra den hellige skrift eller ud
fra almene og klare grunde og min samvittighed fanges i Guds ord, så vil jeg ikke
tilbagekalde noget.
Her står jeg, jeg kan ikke andet.”
Herefter blev han lyst i rigens akt og var
dermed truet på livet. Kejseren havde
givet frit lejde, så han kunne rejse frit
hjem, men hvordan ville det gå fremover?
så en af Luthers venner, fyrst Friedrich
den Vise arrangerede et fingeret overfald
og bortførte Luther til sin borg, Vartburg.
Her sad Luther i 11 måneder og levede
under dæknavnet junker Jörg og tillagde
sig skæg.
Men Luther lå ikke på den lade side, han
oversatte det nye testamente til dagligdagstysk og skrev nogle vægtige værker

om kristendom, som kaldes de reformatoriske hovedskrifter.
Vartburg findes også i dag og er blevet
meget flot restaureret.
Den ligge imponerende højt oppe ad en
bjergside med en meget flot udsigt ud
over området nedenfor.
Børnene fik lov til at ride på æselryg op
ad bjerget og inde i slottet så vi det rum ,
hvor Luther arbejdede, og hvor han efter
sigende smed et blækhus efter djævelen.
Men det er ikke mere blæk på væggen,
turisterne har skrabt det af for at få det
som souvenir, blev der sagt, - og vi synes

ikke rigtig, vi vil blive ved med at smide
blæk på, der kan størkne og minde om
begivenheden! Men ingen tvivl om, at det har været en
åndelig kamp for Luther at få alt det
arbejde lavet, og at han har været præget
at anfægtelser og tvivl om, hvor det hele
ville føre hen, for han ønskede ikke nogen
kirkesplittelse og langt mindre, at en kirke skulle kaldes ved hans navn. Om det så
er historisk med blækklatten, det er der
ingen, som kan sige med sikkerhed
Asger Ehmsen

Luthers arbejdsværelse på Vartburg

GUDSTJENESTER

Vejrup

Vester Nykirke

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.)

10.30 MK

ingen

07. juli

(6.søn.e.trin.)

09.00 MK

10.30 MK

14. juli

(7.søn.e.trin.)

10.30 MK

ingen

21. juli

(8.søn.e.trin.)

19.30

09.00

28. juli

(9.søn.e.trin.)

ingen

10.30kb

04. aug. (10.søn.e.trin.)

10.30

09.00

11. aug. (11.søn.e.trin.)

10.30

09.00

18. aug. (12.søn.e.trin)

09.00

10.30 kb

25. aug. (13.søn.e.trin.)

10.30

09.00

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

Sogneudflugt den 22. august
Udflugten i år går nordpå til Søby
Brunkulsmuseum. I museet vil vi få
en rundvisning.
I nærheden af museet er der et cafeteria, hvor vi spiser middagsmad. Derefter går turen til Lille Mylunds Have
ved Klovborg og tillige til Rørbæk
sø, hvor der er mulighed for at få en
kop kaffe. Efter en gåtur ved søen alt
efter behag vil vi besøge Billund kirke og afslutte der.
Tilmelding en uge før, dvs. den 15.
august til en af følgende:
Asger Ehmsen
Jens Peter Hansen
Frida Svenningsen
Bernhard Nissen

75 190051
75 102008
75 170167
75 190360
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Konfirmander i Vejrup:

Siddende fra venstre: Erik Mazur Thomsen, Jens Ising Drost Hansen, Michelle Gaardsholt Jensen, David Spangsberg Pedersen, Kristian Wenzel Kim Jensen.
2. række: Camilla Vedstesen, Susan Frisgaard Madsen, Karina Hunderup, Pernille Bolding, Mai-Britt Holden Thomsen, Bettina Kristoffersen,
Camilla Illner Kristensen.
3. række: Anja Slot Jensen, Elisabeth Marie Nielsen, Kristine Kristensen, Annemette Stricker Frederiksen, Janni Jørgensen, Anette Sørensen.
4. række: Niklas Sølbeck Ibsen, Mikkel Rechnagel Bjerre Hermansen, Nicolai Juul Kammersgaard, Tommi Sørensen, Tue Holberg Truelsen,
Martin Toldshøj.

Konfirmander i Vester Nykirke:

Forreste række fra venstre: Linnea Isabella Schultz Jørgensen, Heidi Rabjerg, Anders Randbæk Søndergaard Madsen, Bertil Kristensen Jessen,
2. række: Jørgen Nygaard Christensen, Morten Andres Madsen, Else Aaen Madsen
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H VA D K A N V I G Ø R E F O R D I G !
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 specialister i alt, hvad der har med penge at gøre.

Gunnar Thomsen, Vejrup Døgnkiosk
Mit gode samarbejde med Sydbank i Gørding gør, at vi
i fællesskab kan hjælpe de af Vejrups borgere, der ikke
ønsker at bruge et Dankort. Alle kunder i Sydbank kan
nemlig ringe til banken og ganske GRATIS få tilsendt
en check. Og checken veksler vi så i Vejrup Døgnkiosk.
Se, dét kalder jeg et godt samarbejde … og god kundeservice!

N.B.!
Sydban
ks kun
der ka
kontan
n hæv
ter gan
e
ske gra
penge
tis i
autom
aten a
dage f
lle uge
ra kl. 0
ns
6 til 01
.

Nørregade 90a · 6690 GørdingTlf. 75 17 83 77 · Fax 75 17 88 74
Vores åbningstider er: mandag til fredag fra kl. 9.30 til 16, torsdag dog fra kl. 9.30 til 17.30.
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Gymnastikafdelingen i gang med ny sæson
V.I.F. gymnastik er så småt i gang med
at tilrettelægge en ny sæson, som vanen
tro, starter i sidste uge af september.
Der vil blive tilbudt hold for alle aldre,
også et rent drengehold.
I næste nr. af Vejrup - Endrup Nyt, vil
de forskellige hold og tidspunkter blive
annonceret.

Gymnastikudvalget
Søren Callesen
Solvej Barkholdt
Jonna Callesen
Hanne Holden
Karen Olsen
Sonja Andresen

Som noget helt nyt, vil vi starte et
”SENIORDAMEHOLD”. Så alle jer
damer op i årene, få snakket med nabokonen her i løbet af sommeren, og vær
klar til en vintersæson med masser af
motion og samvær, så vi kan få os rørt
og få det godt.
Træningen vil foregå om tirsdagen.

Vejrup Husholdningsforening
Torsdag d. 22-8 går turen til Taulov,
hvor vi skal besøge det nye ”ARLA
FOOD” mejeri.
Der vil være rundvisning på mejeriet
samt smagsprøver af diverse produkter,
fortrinsvis eksportvarer.
Der er busafgang fra kroen kl. 18.30
præcis. Pris for turen er 60 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding senest 13 August
på tlf. 75191195.
Hilsen Anette Hunderup.
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Vejrup Seniorclub
Torsdag d. 11. Juli kl. 14.00
Hos Gudrun og Leif Christensen Boldingvej 1
Hyggelig samvær på en forhåbentlig herlig sommerdag.
Vi skal en tur ud i haven og efter kaffen synger vi et par sange.

Høstfest
Torsdag d. 29 August
Hos Søren Jensen Storegade 61a kl.18.00
Søren ligger igen i år lade til vores høstfest.
Vi vil prøve at holde de gamle traditioner ved lige.
Hans Hansen og hans spillemænd underholder .
Vi kan også få en svingom.
Mød op med mad og drikkevarer og godt humør.

Fra Redaktøren.
Nu er det blevet meget lettere at komme til orde i bladet, hvis man har nogle ting eller tanker, man gerne vil
have med i bladet kan man aflevere det som Word
document enten på Discette i min postkasse: Engdraget
37 Vejrup eller pr. E-Mail
på adressen bkb2996@vip.cybercity.dk.
Med disse ord ønsker jeg alle en god sommer.
Henning Frederiksen
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SPRORTSFEST 2002
Nu nærmer tiden sig, til at vi skal have fest i byen igen.
Det er som sædvanligt uge 32 fra d. 7/8 - 11/8,
Vi har næsten programmet færdig.

ONSDAG:

Banko + Rafling

TORSDAG: Cykeltur + Kondifrokost og hygge musik

FREDAG: Børneunderholdning med KAJ GUMMISKO
Diskotek for børn og unge

LØRDAG: Torvedag med GRATIS rundstykker+ kaffe
Rundbold / gadekampe
Fællesspisning i teltet
hvor BIack’N’ Blue spiller

SØNDAG:

Optog med Esbjerg Politiorkester i spidsen Top underholding med
Motorcykelartister Fællesspisning og underholding med Tørfisk

Vi i festudvalget håber på godt vejr i uge 32,
så det bliver nogle gode dage oppe på pladsen.

VI SES
hilsen FESTUDVALGET
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Håndbold Mini-Mini Vinter
Så er endnu en sæson ovre, og lad os starte med at sige at det
har været rigtig sjovt.

Det hele sluttede af med, at vi til børneafslutningen oppe i
hallen, blev mødt af smilende og krammende børn...

Holdet bestod af piger og drenge i alderen 4-8 år. Det var et
stort spring, og for at de små ikke blev helt skræmte, lavede
vi to hold. De mindste blev meldt til Micro-stævner, hvor de
lærte reglerne helt fra bunden! De forskellige foreninger stod
bag disse stævner, og de havde planlagt det hele, ned til
mindste detalje. Spillerne fik gaver, og til et julestævne, blev
der danset om juletræ. Selv julemanden kom på besøg.... det
var noget børnene kunne lide.

Til sidst vil vi gerne takke alle for de flotte gaver... og tak til
både børn og forældre for en god sæson, og vi håber i fortsætter med at spille håndbold...
Mange håndboldknus fra
KARINA, MARIA og METTE.

Vi er af den opfattelse, at de fik meget mere ud af håndbold
på den måde!
De lidt ældre fortsatte med deres turnering, hvor nogle af dem
fra Micro-holdet hjalp til en gang i mellem.Det gik rigtig
godt, og de kæmpede bravt i alle kampe.
Til træning blev vores tålmodighed virkelig sat på prøve.Det
var nemlig ikke alle der, som var lige oplagte til at stå stille
og høre på, hvad vi have at sige...
Der var ikke kun hård diciplin, men også sjov og leg. Det var
noget de allesammen kunne være med på.

4% Fonden
Møde den 15. maj 2002
Mødedeltagere:
Mona Boysen
Anne-Lise Lehmann
Børge Voss
Otto Pedersen
Per Christensen
Metha Holk.

Uddeling af 4% bankofond
Kr. 5.800,00 blev uddelt til følgende:
Gørding-Vejrup Skyttekreds
Vejrup Legestue
Endrup Borgerforening
KFUM-Spejderne

kr. 2.400,00
kr. 2.100,00
kr. 500,00
kr. 800,00
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Fra Sponsorafdelingen
Har vi svigtet, eller er det svært at forstå?
Ovennævnte overskrift virker måske
lidt hår og nogen kan måske føle sig
stødt, hvilket ikke er hensigten med
denne artikel.
Flere gange er sponsorudvalget blevet
spurgt om man støtter Vejrup IF når
men køber benzin hos Vejrup Andels
Foderstofforretning og betaler kontant,
enten med Dankort eller med gode danske sedler. Svaret er NEJ. Ved at købe
kontant støtter man kun Vejrup Andels
Foderstofforretning, hvilket også er
godt nok, men vil man også støtte Vej-

rup IF skal man få et OK benzin/diesel
kort hos Vejrup Andels Foderstofforretning. Kortet bliver så registreret som
støttesponsor for Vejrup IF hos OK, og
det er nu muligt med kortet at tanke i
hele landet, og samtidig støtte Vejrup
IF.

lig benzin/diesel over hele landet. Kortet kan i øvrigt også bruges som betalingsmiddel hvis du skal over Storebælt
eller Øresundsbroen.
Vejrup IF har også brug for din støtte og
det koster dig ikke noget.

Så skulle der være nogle bilister der
endnu ikke har et OK benzin/dieselkort
der gerne vil støtte Vejrup IF, så få
bestilt et hurtigst muligt hos Vejrup
Andels Foderstofforretning. Kortet er
GRATIS og giver adgang til at købe bil-

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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Vejrup Endrup Nyt
ønsker vore læsere en

GOD SOMMER
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ARRANGEMENTER :
JUNI 2002
Onsdag. d: 19.06

Vejrup Sognearkiv Åben Hus fra kl. 16.00-18.00

Søndag. d: 23.06

Endrup borgerforening: Sct Hansbål ved Fiskersøen kl. 19.00
JULI 2002

Torsdag. d: 11.07

Vejrup Senior Club. Have og hyggemøde Boldingvej 1 kl. 14.00

Lørdag.

Vester Nykirke Venstre. Sommerudflugt til Koldinghus.

d: 13.07

Onsdag: d: 24.07

E.I.F Byfesten i Endrup Starter

Torsdag

d: 25.07

E.I.F. Byfest i Endrup

Fredag.

d: 26.07

E.I.F. Byfest i Endrup

Lørdag.

d: 27.07

E.I.F. Byfest i Endrup

Søndag. d. 28.07

E.I.F. Byfest i Endrup
AUGUST 2002

Onsdag. d: 07.08

V.I.F Byfest starter i Vejrup.

Torsdag. d: 08.08

V.I.F. Byfest i Vejrup

Fredag

d: 09.08

V.I.F. Byfest i Vejrup

Lørdag

d: 10.08

V.I.F. Byfest i Vejrup

Søndag

d: 11.08

V.I.F. Byfest i Vejrup

Mandag. d: 12.08

Spejderhytten Vejrup Spejder. Oprykning.

Torsdag: d: 22.08

Menighedsråd. Sogneudflugt til Søby Brunkulmuseum.

Torsdag: d: 22.08

Vejrup Husholdningsforening: Besøg hos ARLA FOOD.

Fredag.

Spejderhytten Vejrup Spejdere. Spejder for en dag.

d: 23.08

Torsdag. d: 29.08

Vejrup Senior Club. Høstfest hos Søren Jensen kl. 18.00.

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

EjendomsRingen • Rosenkilde - Bolig & Erhverv
Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MEL • Storegade 37 • 6740 Bramming

Telefon 75 10 22 11

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Apotek
Gørding
Apotek
Bramming
Begravelsesforre. Bramming
BG Bank
Vejrup
Bramming Murerf. Bramming
Brian Dahl
Gørding
Den Grønne Butik Gørding
DK Benzin
Endrup
Døgnkiosken
Vejrup
Egon Ebner
Vejrup
Egon Nielsen TV
Gørding
Erling Egert
Gørding
Expert
Bramming
Gørding blomster Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Helle Ejendomsk. Agerbæk
Helle Taxi
Årre
Home
Bramming
Hot’n tot
Vejrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
Idé & Miljøgården Bramming
Jens Søndergård Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Kwik Spar Købmand Grimstrup
Køkkengrej
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lillian Kokholm
Vejrup
Lourup V.V.S.
Gørding
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nilaus Møbler
Vejrup
Nis P. Christensen Endrup
Opus 9
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup
Per Hansen
Vejrup
Revisionskontoret Bramming
Rosenkilde
Bramming
Roxy Bageriet
Bramming
Rud Christensen
Endrup
Salon Søkilde
Endrup
S.E. Marked
Endrup

Telefon
7519 1019
7519 8122
7519 1004
7517 8009
7517 3044
7517 3051
7519 0344
7517 2296
7517 7025
7517 8999
7519 1122
7519 0353
7519 0341
7517 8284
7517 8612
7510 2166
7517 8885
7519 0015
7519 6333
7519 2291
7510 1555
7519 0777
7519 0230
7510 1600
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7510 1510
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7519 8448
7519 0433
7519 1205
7517 3052
7519 0123
7519 0238
7510 1100
7510 2211
7517 3188
7519 1161
7519 1240
7519 1003

Firmanavn

By

Skov Madsen
Smedeforretning
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Stof Centrum
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet
Tina Frisørsaksen
Tommy´s Taxi

Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Gørding

Telefon
7517
7519
7510
7510
7519
7517
7517

8070
0032
2220
2022
0191
4477
8377

Bramming 7517 4396
Gørding
7517 8663
Vejrup
7517 8212

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Firmanavn
Torkilds Tæpper
Uffe Nissen
V. A. G.
V. F. Sol
V. F. Biler
Vejrup El - Service
Vejrup Kro
Vejrup Maskincenter
Viggo Sørensen

By
Bramming
Gørding
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup

Telefon
7517
7517
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

3248
8223
0054
0300
0200
0350
0006
0122
0381

