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Vejrup lokalråd, - Leif Hermansen og 

Hans Jørn Madsen havde fi nt besøg 

fra byrådet, landdistrikt og teknisk 

udvalg, her kunne de få nær læst 

skitserne over landsbypark projektet 

og få forklaret nærmere hvordan 

arealet til shelters, bålplads m.v. 

tænkes indrettet.

Uddrag af tekst, Foto af Kirsten 

Enevoldsen Bramming Ugeavis.

28. årgang • Nr. 3 • 2019



Foreningsregister:
Endrup Borgerforening
Carsten Pedersen 2123 4144

Endrup Idrætsforening

Formand 
Mikkel Kodbøl 5150 3173

Kasserer
Birgit D. Pedersen 7519 1448 – 2093 3226

Sekretær
 

Håndbold
Birgit D. Pedersen 7519 1448 – 2093 3226

Krocket - Badminton
Frede Rasmussen 7519 1383 – 2127 7574

Familiedag
Chr. Petersen 7519 1351 – 2282 6592

Samlingsstedet Endrup Kro
Verner Bertelsen 5139 1453

Vejrup Idrætsforening
Otto Pedersen  7519 1195

Fodbold
Anders Ebener 2855 8783

Håndbold
Karina S. Tobiasen  4264 0992

Badminton
Thomas Regel   2969 8099

Gymnastik
Tina S Schulz 61 355 384

Festudvalg
Jannie Jørgensen 3132 9644

Svømning
Brian Milwertz  7519 1675

Menighedsrådet for Vejrup Kirke
Else Truelsen 2943 7392

Menighedsrådet for V. Nykirke
Hanne Eiby  7519 1076

Vejrup Antenneforening
Erik Stenager  7519 0168

Vejrup Husholdningsforening
Inge Pedersen  7519 1195

Vejrup Lokalråd
Hans Jørgen Madsen 3073 1566

Vejrup Sognearkiv
Birger Henriksen  3095 4854

Vejrup Vandværk
Hans Johnsen  7519 0015

Endrup Sognearkiv
Niels Erik Junker  7517 0107

Vester Nykirke Venstreforening
Ketty Christoffersen  7519 1259

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Verner Fogh  7519 0200

Vejrup Borgerforening
Harriet Johannesen  2554 2005

Vejrup Seniorclub
Christine M. Sørensen  7519 0094

Vejrup ungdomsklub
 2041 8922

Foreningsregister:
Sponsor
Lars Utoft Nielsen 4027 6306

Modelflyveklub
Claus Utoft Nielsen 2092 3130

Vejrup/Gørding 4H
Lone Schou Andersen        40 765 805

Redaktionsudvalget:
Ansvarshavende redaktør:
Helle Burkal  2945 4615
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming

Fra Endrup Borgerforening:
Carsten Pedersen 2123 4144

Fra Vejrup Borgerforening:
Harriet Johannessen 2554 2005

Fra Endrup Idrætsforening:
Mikkel Kodbøl 5150 3173

Fra Vejrup Idrætsforening:
Helle Burkal  2945 4615

Fra Menighedsrådet for Vejrup Kirke:
Uffe Vestergaard  7519 0051

Fra Menighedsrådet for V. Nykirke:
Henrik Christensen  4019 1013

Fra Vejrup Husholdningsforening:
Anette Hunderup  7519 0167

Fra Vejrup Sognearkiv:
Birger Henriksen 3095 4854

Fra Endrup Sognearkiv:
Hartvig Vind Jensen  7519 1384

Fra Vester Nykirke Venstreforening:
Ketty Christoffersen  7519 1259

Fra Gørding-Vejrup Skyttekreds:
Verner Fogh   4027 1020

Fra Vejrup Senior Club:
Åge Henriksen  7519 0158

Fra Vejrup Jagtforening:
Villy Fogh  7519 0279

Fra Vejrup Vandværk:
Hans Johnsen  7519 0015

Fra Vejrup Antenneforening:
Erik Stenager  7519 0168

Annoncer og produktion:
Helle Burkal  2945 4615
Engdraget 54, Vejrup, 
6740 Bramming
e-mail: helle@vejrup.dk

Layout og tryk: 
GrafiskTrykcenter A/S 76 109 110
Nielse Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
www.gte.dk

Tryk: Oplag: 1.100 stk.

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

• Næste nummer 
udkommer 
uge 35 - 2019

• Indleveringsfrist  
TORSDAG den  
1. august 2019

Vejrup/Endrup
Fritidscenter

Centerleder:
Niels Ole Jensen

Tlf: 7519 0403

Mail: mail@ve-fritidscenter.dk

Indholdsfortegnelse:
Børnecamping .......................................................5

OK benzin og olie .................................................5

Sankt Hans aften i Endrup .................................6

Sommerfest i Endrup ..........................................6

Velkommen til Endrup ........................................7

Endrup idrætsforening ........................................7

Sankt Hans aften i Vejrup ...................................8

Boganmeldelse fra min Køkkenkrog .................8

Nyt fra Vejrup Borgerforening...........................9

Vægttab – på den sundmåde ............................10

TEAM VEJRUP ....................................................10

Vejrup præmiespil ..............................................18

Badmintonafslutning .........................................19

VIF Badminton ....................................................19

Vejrup IF - Gymnastik .......................................20

Konstituering efter VIF Generalforsamling  .21

Kom og se hvad Five-a-side og  
Håndbold Fitness er ...........................................22

Repræsentantskabsmøde 4. April 2019 ..........22

Andelsboligforeningen Købmandsgården .....24

Vejrup Seniorclub ...............................................25

2019 Arrangementer  .........................................27

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk2



GRATIS 

SOMMERMUSIK 
          I BAGGÅRDEN 

                        UDENDØRS ARR. BAG KØBMANDSBUTIKKEN I VEJRUP 

     SØNDAG D. 16 JUNI 
 
 
 
 
 
 
 

EMMA OG TOKE SPILLER OG SYNGER ROMANTISKE  
ARRANGEMENTER AF JAZZ OG DANSKE SANGE  

 

 SPISEBILLET TIL PØLSEBORD KØBES I BUTIKKEN TIL 85 KR   

    

          ARRANGEMENTET ER STØTTET AF JULESALGSBODEN, VIF OG  
Evt. spørgsmål rettes til Per B. på 23412005 

 

KIG FORBI 
MUSIK 

 KL. 1100 - 1430 
 

FROKOST 
KL. 1130 - 1230 
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

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

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

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

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag fra 07.00 til 19.00

Min købmand tænker lokalt
Besøg os på vores Facebook side

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

Vi er her for fællesskabet
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VIF Sportsfest 

Børnecamping
Hvornår - tirsdag den 6. august kl. 17.00
Slutter - onsdag den 7. august kl. 10.00

Hvor: I det store Sportsfesttelt.
Det er for byens børn i alderen førskole-6 klasse.

Det koster 50 kr. at deltage og vi sørger for ALT forplejning 
(aftensmad, hygge, morgenmad)

Der vil i løbet af eftermiddagen/aften være forskellige aktiviteter.
Husk tøj efter vejret, underlagen/madras, dyne/sovepose 

hvad du ellers har behov for, for at overnatte ude.
Har du det bedst med at sove i din egen seng? Men godt kunne tænke dig  

at have en sjov eftermiddag/aften med dine venner så er det helt OK.  
(afhentning skal ske senest kl. 22.00)

Der vil være flere voksne til stede under hele arrangementet.
Tilmelding skal ske på SMS til Sabrina, 26 18 00 20

Senest den 25 august 2019 - Betaling foregår på selve dagen

De bedste hilsner Festudvalget

OK benzin og olie
26.270 kroner fik Vejrup IF fra OK benzin.

Der kommer et bredt smil fra formand Otto Pe-
dersen fra Vejrup Idrætsforeningen, det er nok 
et af de største beløb vi har fået fra OK, pengene 
som kommer en gang om året, - og de kom-
mer kun fordi OK kortet bliver flittigt brugt ved 
Vejrup Andel.

For hver liter benzin, diesel eller olie der tankes 
på kortet tilknyttet sponsoraftalen, giver OK 3 
øre – i år er det de små fodboldbaner, håndbold-
mål i hallen, og nye redskaber, alt sammen til 
nogle gode projekter nye tiltag og faciliteter i og 
omkring foreningen til gavn og glæde for byens 
borger.

Vejrup Endrup Nyt
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Sankt Hans aften i Endrup
Igen i år er der Skt. Hans bål i Endrup, 
søndag d. 23. juni 2019.
Vi skal synge midsommervisen og 
høre tidl. regionsrådsmedlem 
Thyge Nielsen fra Årre, holde båltale.
Bålet bliver tændt kl. 20.

Der vil være mulighed for aftensmad: 
køb af pølser, øl og vand fra kl. 18.

Alle er velkomne. 

Sommerfest i Endrup
Fredag 26-07-2019 kl. 18

Kom og plej naboskabet og venskabet i Endrup 
over et godt stykke kød og et glas rødvin (eller to).

Theodor og Hans Jørgen har lovet at trylle 
på harmonika og trommer.

Vi ses    

Tilmelding er nødvendigt:
på johbs@hotmail.com - senest 15-07-2019

Vi ses    

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk6



Endrup idrætsforening
Endrup if spiller11 mands fodbold igen i år. Klubben 
er repræsenteret i serie 6 og har sæsonen igennem 
været med i toppen. Holdet har det sjovt både på 
og udenfor banen hvilket er højt prioriteret. i denne 
sæson er der 24 kontingent betalende spillere. Tak til 
frivillige som hjælper til omkring fodbolden. Til byen 
skal lyde et ønske om at bakke op om holdets hjem-
mekampe. 

Foruden fodbold er der også et udendørs håndbold-
hold. De afholdte hjemmestævne i Endrup d. 20 
maj.  Det er imponerende at de hvert år er lykkedes 
med at samle et hold til en udendørs sæson.  Vi 
håber at det også vil lykkedes i årene fremover. Det 
dejligt når gamle venskaber og traditioner bliver ved-
ligeholdt gennem sport. 

Kroket spillerne har desværre valgt at flytte til Grim-
strup for at spille i denne sæson. Dette valg er taget 
ud fra at de ikke har kunnet forene banens brug 
med fodbold sammen med kroketspil. De har haft 
tæt samarbejde med Grimstrup i en del år og de har 
flotte og ugeneret kroket baner i Grimstrup. Vi siger 

tak for mange år i Endrup 
idrætsforening og ønsker 
dem held og lykke i Grim-
strup. 

I år har vi valgt at stoppe præ-
miespil i Endrup idrætsforening. Som mange nok 
har bemærket, har vi i år ikke været rundt at samle 
ind. Vi har i bestyrelsen måtte tage en nødvendig 
beslutning om at vi ikke vil bruge alle de ressourcer 
som præmiespillet trods alt kræver. Vi er udfordret 
på tiden der går med det, og det er blevet svært at 
håndtere kontanter og kontant hævninger i vores 
bank. Ift. Overskuddet står det desværre ikke længe-
re overens for hvor mange ressourcer der skal bruges 
på det. Fra Endrup if skal lyde en stor tak til alle jer 
som har bakket op og bidraget år efter år. 

Til sidst skal lyde et ønske om en god sommer til 
alle. Husk at henvende jer til idrætsforeningen når i 
får gode ideer eller nye tiltag som kan være interes-
sante for idrætsforeningen.  

Bestyrelsen – Mikkel Jensen

Velkommen 
til Endrup
Et samarbejde med Esbjerg Kommune, 
Endrup Lokalråd 
og Preben og Charlotte har resulteret i de 
fire 
og flotte blomsterkummer, der er blevet 
sat rundt om i byen. 

Johannes Schmidt

Vejrup Endrup Nyt
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DER KAN KØBES: ØL, VAND, KAFFE, 
KAGE, PØLSER OG BRØD

DER ER GRATIS SNOBRØD, SKUMFIDUSER 
OG KIKS TIL ALLE BØRN

Vejrup borgerforening                
afholder 

Sankt Hans aften, 

ved søen i landsbyparken.

19:30 båltalen holdes af Uffe Vestergaard

20:00 bålet tændes        

Vejrup borgerforening                Vejrup borgerforening                

DER KAN KØBES: ØL, VAND, KAFFE, 
KAGE, PØLSER OG BRØD

DER ER GRATIS SNOBRØD, SKUMFIDUSER 
OG KIKS TIL ALLE BØRN

Vejrup borgerforening                
afholder 

Sankt Hans aften, 

ved søen i landsbyparken.

19:30 båltalen holdes af Uffe Vestergaard

20:00 bålet tændes        

Boganmeldelse fra 
min Køkkenkrog
Jean Kwok: ”Midt imellem”.
Titlen refererer til at stå mellem to kulturer, som det bliver til-
fældet for den 11-årige Kim, der med sin mor kommer fra Hong 
Kong til New York for at starte en ny tilværelse hjulpet hertil af 
mosteren. Men det bliver et hårdt liv med arbejde på dennes 
tekstilfabrik, en ussel bolig i Chinatown og ekstrem fattigdom. 
For Kim bliver det et dobbeltliv mellem skolen, hvor hun prøver 
at skjule elendigheden, og livet med moderen, som hun hjælper 
på fabrikken. At forstå en anden kultur er en næsten uoverstige-
lig barriere. Kims matematiske begavelse sikrer hende chancen 
for en uddannelse, der vil kunne gavne både mor og datter. Skal 
hun vælge denne i stedet for kærligheden til den unge tekstilar-
bejder? Igen et midt-imellem. En fængslende og gribende for-
tælling, der delvis bygger på forfatterens eget liv. Bogen er meget rost - oversat til 15 sprog. 
Både unge og ældre læsere vil kunne få megen glæde af at læse den.

Ingrid Jensen 

Serveringspersonale 
(løsarbejdere) søges.

Er du over 18 år, frisk og smilende, punktlig 
og omhyggelig, og har du mod på et fritidsjob 
indenfor hotel- og restaurationsbranchen, så 
har vi måske jobbet til dig på Hotel Glejbjerg.

Du vil komme til at indgå i et ungt team, hvor 
vi har et travlt, men uformelt miljø. Din opgave 
vil primært være servering til hotellets fester. 

Erfaring indenfor området er en fordel, 
men intet krav.

Arbejdstiden vil oftest være i weekenden, 
og timeantallet varierende.

Send en kort mail til mig på
info@hotel-glejbjerg.dk 

- jeg håber at høre fra dig.

Hotel Glejbjerg - Rasmus
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NYT FRA VEJRUP 
BORGERFORENING 
Vi er utroligt stolte af fællesskabet og sammenholdet i Vejrup, 
derfor håber vi også på jeres støtte. 

Vi arrangerer en bred vifte af arrangementer, og vi er altid åbne 
for nye ideer. 

Vi håber, at I også har fået lyst til, at støtte os: 

Kontingent kan indbetales på: 

Konto nr. 7780 – 2347417   

mobilepay 30076 

Beløb: Enlige 75 kr. eller husstand 150 kr. 

Betaling senest 1. juni 

(Husk ved indbetaling at skrive jeres navn og vejnavn samt 
husnummer, så vi kan registrere jeres indbetaling korrekt) 

Medlemskabet gælder fra 1. juni 2019 til 1. juni 2020  

Arrangementer: 

Børnebanko 

Sankthansaften 

Foredrag 

Julemand 

Børne MGP fest (2018) 

Andet vi også gør: 

Fælles telegram til 
konfirmation + flag op 

Julebelysning 

Udlejning af flag 

Facebook 

www.vejrup.dk 

 
Formand: 

Harriet Johannessen 
Næstformand: 

Bjarne Donslund 
Sekretær: 

Sabrina Buch Hansen 
Kassér: 

Karina Tobiasen 
Pia Gjerlevsen 

Nadia Jahris (suppleant) 
  

 

Til den årlige generalforsamling udtrækker vi, blandt alle 
medlemmer, 2 heldige vindere af en købmandskurv a’ 500 kr. 

 

Hilsen Vejrup borgerforening 
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Vægttab – på den sundmåde
Slanke-kure NEJ TAK. Men hvad gør man så, hvis 
man gerne vil tabe sig og så holde vægten. For det 
er jo det sidste der er kunsten. Det kræver at man 
forstår, hvordan ens krop fungerer og reagerer på 
forskellige fødevarer. Men lige så vigtig at forstå, 
hvorfor man måske stadig er lækkersulten, når  man 
lige har spist. Jeg startede Kost & Kalorier i 2016 for 
at gribe vægttab anderledes an. 

Jeg har fokus på, hvad der er sundt for kroppen og 
ikke så meget fokus på hvad der er usundt. Det er 
vigtigt at fokusere på det sunde i hverdagen og få 
nogle nye vaner - men det er vigtigt at man tager 
et lille skridt ad gangen. Måske der bare skal laves 
nogle få justeringer i nuværende kost, for at få gang i 
vægttabet.

Jeg har slankehold i foråret og i efteråret, hvor jeg i 
løbet af 8 aftener giver værktøjer til at komme igang 
med vægttab på den sunde måde. Flere fortsætter 
med at komme hos mig efterfølgende, for at få lavet 
kropsanalyse og gode råde til at holde vægttabet 
igang. 

Hvorfor er vægttab så 
svært? Hvorfor bliver 
vi overvægtige. Kost 
& Kalorier forsøger 
at knække koden for deltagerene på vægttabshold i 
Vejrup. Det er meget individuelt, hvad der virker for 
den enkelte. Det kommer an på livsstil, fysisk aktivi-
tet samt vaner. 

På holdet er der fokus på den sunde kost og holdet 
får en indsigt i kostens betydning for kroppen og 
trivsel. På holdet starter vi med at se på tarmfl oraen, 
for er der ikke styr på den, så kan det være ufat-
telig svært at tabe sig og fastholde vægttab - men 
også psykologiske faktorer, spiller en rolle.

Der er max. 12 på holdet, og vi mødes 8 gange, hvor 
vægttabsråd gennemgås og masser af spørgsmål be-
svares. Det er vigtigt at der ikke er fl ere på holdet, så 
der er plads til individuel rådgivning undervejs. Men 
ét er sikkert - vægttab kommer sjældent af sig selv.

Se annoncen på side 11 - Conny R. Pallesen

Vægttab
- på den sunde måde!

Læs mere på www.kostogkalorier.dk

Slankehold – 8 x 1V time
8 onsdage kl. 18.30-20.00

HOLD-OPSTART

28. august

TILMELDING

2025 2019

på Rebelsigvej 7, Vejrup

v/Conny Rita Pallesen 

TEAM VEJRUP
25.-26. Maj stillede Team Vejrup, for 6. gang, op til 
24 timers stafet i kampen mod kræften. Stafet for 
livet er en 24 timers stafet, hvor minimum én fra 
holdet skal være på banen, og holde stafetten køren-
de. Før løbet samler vi rundesponsorer og faste 
donationer, som går ubeskåret til kræftens bekæm-
pelse.

Hertil skal lyde en kæmpe tak til alle vores sponso-
rer, som valgte at støtte op om Team Vejrup & kam-
pen mod kræften. I år rundede Team Vejrup samlet 
1137 runder x 400 m. og fi k sammen med vores 
sponsorer, og salg fra vores kreative bod, samlet 
23.111 kr. ind til kræftens bekæmpelse. Dette kunne 
vi gøre takket være: 

Søndergaard biler, 
Entreprenør Ivan A. Jensen, 

Ryberg beton & design,
 Vejrup undervognscenter, 

Vejrup Granit, Brians vikarservice, 
Vognmand Vagn Jensen, 

Lasse G. Hansen- have & anlæg, 
Sabrina’s fodpleje, 

Aaskov entreprenør, 
House of innovation,

Designa køkken- Esbjerg, 
C C Montage-teknik v. Claus Chabert. 

ENDNU ET KÆMPE TAK
FOR JERES STØTTE! 

Vejrup Endrup Nyt
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

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

Tatjana Møller

Din garanti for dansk kvalitet 

Sabrina’s fodpleje
Klinik:

Skolegade nr. 14  Pavillonen
6690 Gørding 

Udekørende
Mobil 26180020

sabrinasfodpleje@gmail.com

facebook : Sabrina ś fodpleje

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

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

mail@ve-fritidscenter.dk

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

Vægttab
- på den sunde måde!

Læs mere på www.kostogkalorier.dk

Slankehold – 8 x 1V time
8 onsdage kl. 18.30-20.00

HOLD-OPSTART

28. august

TILMELDING

2025 2019

på Rebelsigvej 7, Vejrup

v/Conny Rita Pallesen 

Her er der plads 

til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 11



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

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 35 ton

2060 9620
vsv@mail.dk

Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

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

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 3 • 2019

Sportsfest 2019 
– gudstjeneste i teltet
I anledning af- og i forbindelse med 
Sportsfesten, er der som sædvanligt 

gudstjeneste i teltet på sportsplad-
sen – d. 11/8, kl. 10.30 – og med 
rundstykker forinden, fra kl. 10.00. 
– En dejlig og hyggelig afrunding på 

tingene. Alle skal være hjertelig vel-
komne.

Vejrup Menighedsråd 
– Uffe Vestergaard

Konfi rmation 2020
Konfi rmation til næste år – 2020 – 
bliver efter sædvane i Vejrup Kirke, 
søndag efter Store Bededag, dvs. 
søndag, den 10. maj 2020. Og tilsva-
rende i fremtiden: - altid søndag efter 
Store Bededag.

Der udsendes besked til de enkelte 
familier - om konfi rmationsforbere-
delse, jf. klasselisten for de nuværen-
de 6. klasser på Vejrup Skole. - Skul-
le andre have ønske om konfi rmation 
i Vejrup, bedes man rette henvendel-
se til undertegnede.

Vi forventer at holde indskrivning af 
de kommende konfi rmander, søndag 
d. 4. august – i forlængelse af guds-
tjenesten i Vejrup Kirke, kl. 10.30. 

Det er i år kommet nye, strenge reg-
ler ang. indskrivning til konfi rmation 
- sikkert noget med databeskyttelses-
loven - og noget yderst kompliceret 
med nem-id osv. - Jo mere digitalise-
ret og computeriseret, des mere kom-
pliceret - og jo længere tid tager tin-
gene, hvis man overhovedet kan fi nde 
ud af det. – jeg skal nu nok få fod på 
det, det er jeg jo nødt til, og så skal I 
nok høre nærmere. 

Udendørs gudstjeneste – Vøgaslund
Den 30. juni, kl. 14.00  fejres den årlige udendørs gudstjeneste i Vøgas-
lund – under de grønne trækroner. I år bliver gudstjenesten under ledsa-
gelse af Kongeå Blæseorkester, som foruden at ledsage gudstjenesten vil 
spille et repertoire af skønne melodier.

Det bliver en anderledes oplevelse med messingblæserne, som er ual-
mindelig dygtige folk, under ledelse af dirigent Bjarne Hansen. 

Aktivitetsudvalget - Uffe Vestergaard
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Adresseliste:

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

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

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

Vejrup kirke:

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

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

Vester Nykirke:

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

Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl, 
6740 Bramming
Tlf. 75 19 13 11
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

Som nævnt, sender jeg besked ud til 
de enkelte familier – i forhold til den 
kommende sæson med konfi rman-
derne. Men de af jer, som allerede 
véd at jeres børn skal gå til konfi rma-
tionsforberedelse efter sommerferie, 
vil I være søde at sende mig et praj 
på mail: uffe.vest@outlook.dk. Sagen 
er den, at klasselisten fra skolen ikke 
er udstyret med mailadresser. Så i det 
omfang, jeg kan slippe for at skulle 
udsende breve med den almindelig 
post, så foretrækker jeg det, hvis I 
altså lige vil sende mig en hilsen.

Uffe Vestergaard

Minikonfi rmander mv.
Jeg har nævnt det før, at når vi kom-
mer på den anden side af sommeren, 
tager vi hul på et forløb med mini-
konfi rmander – forberedende konfi r-
mandundervisning for 3. klasserne. 
Minikonfi rmandforløb har tidligere 
været tilbudt i Vejrup og Vester Ny-
kirke sogne, og genoptages nu igen. 
Mere herom følger senere.

Ligeledes genoptages i efteråret ’ba-
bysalmesang’ v. organisterne Anne 
Præstegaard Thomsen og Ingrid Sand 
Simonsen. Herom følger også mere 
senere.

Uffe Vestergaard

Rejsen til Berlin
Vi er på nuværende tidspunkt 42 til-
meldte til sognerejsen i september, og 
der er formelt lukket for tilmelding. 
Skulle der imidlertid være yderligere 
et par stykker, som kunne have lyst til 
at deltage, så kontakt undertegnede, 
så vil gerne undersøge, om der kan 
skaffes fl ere værelser. Men ingen ga-
ranti herfor.

Der holdes foredrag om Berlin og 
Tysklands historie - som optakt til 
rejsen – men andre interesserede 
skal også være hjertelig velkomne. 
Næste foredrag i rækken er den 18/6, 
kl. 19.00 i konfi rmandstuen på Præ-
stegården i Gørding. - Sidste fore-
drag bliver den 28/8, kl. 19.00, også i 
Vejrup – krydret med en efterfølgen-
de optakt til Rejsen, hvis indhold jeg 
endnu ikke vil afsløre!

Efteråret 2020 
– i øvrigt
Program for foredrag – sangaftener 
– koncerter mv., følger når vi kom-
mer hen over sommeren. Vi har fl e-
re spændende ting på bedding, bare 
vent!

Aktivitetsudvalget – Uffe Vestergaard

Personalia
Døbt, Vester Nykirke:
Simon Gammelmark, Omme

Viet, Vejrup
Katrine og Dennis Fogh Kristensen, 
Tvile.

Bisat, Vejrup Kirke
Børge Stricker Andersen, Vejrup.

Præsten holder 
ferie og fri
Det er blevet sommer og sensommer 
– og tid ferie og fri.

Undertegnede holder ferie og fri i 
følgende perioder: 12-19. august / 31. 
august – 7. september / 18-22. sep-
tember. Desuden holder han frisøn-
dag 21/7 og 23/6. 

Præsten 
gæsteoptræder i 
Ribe Domkirke
Hvad angår 23/6, hvor jeg holder fri, 
så er årsagen, at jeg lørdag, d. 22/6 
er blevet bedt om at holde festguds-
tjenesten i Ribe Domkirke – i anled-
ning af Ribe Marineforenings 100 
års jubilæum. – Ikke fordi, jeg selv 
har været i Marinen – desværre. Men 
jeg er vist nok den eneste præst i om-
rådet, som har båd. – Men skulle no-
gen have lyst til at være med, så er I 
velkommen til det – i Ribe Domkir-
ke, 22/6, kl. 12.00 – med efterfølgen-
de reception på Ribe Gamle Rådhus, 
sikker med mulighed for et glas og 
en bid brød. Jeg har i skrivende stud 
ikke planlagt gudstjenesten, d. 22/6, 
men jeg kan love for, at det bliver en 
gudstjeneste i det maritime tegn – på 
alle planer!

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup V. Nykirke

9/6 Pinsedag 10.30 9.15

10/6 2. pinsedag Henvises til Bramming

16/6 Trinitatis 9.15 10.30

23/6 1. s.e. Trin. ingen 9.15 (PT)

30/6 2. s.e. Trin. 14.00* ingen

7/7 3. s.e. Trin. ingen 10.30

14/7 4. s.e. Trin. 9.15 ingen

21/7 5. s.e. Trin. ingen 10.30 (PT)

28/7 6. s.e. Trin. 10.30 9.15

4/8 7. s.e. Trin. 10.30** 9.15

11/8 8. s.e. Trin. 10.30*** ingen

18/8 9. s.e. Trin. ingen 9.15 (KG)

25/8 10. s.e. Trin. 9.15 ingen

1/9 11. s.e. Trin. ingen 10.30 (PT)

8/9 12. s.e. Trin. 9.15 (PT) ingen

15/9 13. s.e. Trin. 10.00**** 19.00****

22/9 14. s.e. Trin. ingen 9.15 (JV)

29/9 15. s.e. Trin. 9.15 10.30

* friluftsgudstjeneste i Vøgaslund
** indskrivning af konfirmander
*** sportsfest - gudstjeneste i teltet
**** høstgudstjeneste

PT - Pernille Troldborg, sognepræst i Gørding.
KG - Katrine Gaub, konstitueret sognepræst Jernved mv.
JV - den kommende, fastansatte sognepræst Jernved mv.

Årets konfirmander

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

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

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

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

Gert Andersen
Erhvervsrådgiver
88 20 85 52
ga@midspar.dk

Vejrup Endrup Nyt
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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

 
 

Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

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

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

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

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

Vejrup præmiespil
  Marts 2019 Præmie
 195 Lone Thuesen 200
 59 Søren Andersen 150
 179 Lis Hougård 150
 169 Jens Søndergård 100
 462 Lene Thomsen 100
 229 Hardy Pedersen 100
 527 Jimmy Jensen 50
 98 Lars Skov 50
 381 Gry Hejn 50
 407 Jytte Nielsen 50
 194 Susan Jensen 50
 505 Karen Olsen 50
 534 Frank Rasmussen 50
 130 Anne Grethe Risager 50
 204 Hans Erik Mikkelsen 50
 342 Jesper Blok 50
 213 Jørgen Johansen 50
 134 Kent Jensen 50

 50 Otto Pedersen 50
 253 Klaus Wodarka 50
 36 Kent Christensen 50
 416 Kassan Frederiksen 50
 347 Susanne Henriksen 50
 240 Charlotte Rasmussen 50
 207 Claus Nielsen 50
 219 Wendy Mikkelsen 50

  April 2019 Præmie
 549 Kadara Sørensen 200
 448 Kenneth Møller 150
 374 Erna Hansen 150
 386 Elenore Hejn 100
 106 Bent Callesen 100
 93 Birgit Nielsen 100
 20 Robert Andersen 50
 489 Bente Sørensen 50

 42 Anja Frøsig 50
 287 Bente Holst Wagner 50
 252 Henning Frederiksen 50
 79 Marianne Madsen 50
 306 Grethe Johannesen 50
 268 Connie Hermansen 50
 31 Sonja Andreasen 50
 184 Rene Toft 50
 64 Emil Sørensen 50
 346 Jørgen Fogh 50
 260 Asta Fogh 50
 27 Mona Mortensen 50
 200 Anders Peter Larsen 50
 528 Marianne Skjødt 50
 328 Berit Nielsen 50
 363 Githa Laumann 50
 198 Dianna Jensen 50
 115 John Jepsen 50

Vejrup Endrup Nyt
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Badmintonafslutning
Så blev det tid til sæsonafslutning der traditionen tro bød 
på Pommes Frites.

Igen i år samarbejdede vi med klubben, og hallen var fyldt 
med børn og unge, som prøvede kræfter med ketcher og 
fjerbold.

Vi trænere vil gerne sige tak for endnu en god sæson, og 
tak for de fi ne træner gaver!

Vi håber på at se jer efter sommerferien til endnu en god 
sæson.

Badmintontrænerene og badmintonudvalget

VIF Badminton
Sæsonen 2019/2020

TILMELDING: Mandag d. 21. august i cafeteriet kl. 19:00 - 19:30

Der vil være lodtrækning om baner, hvis fl ere har samme ønsker. 
Lodtrækningen fi nder sted kl. 19:30

Betaling: Skal ske på VIF ś hjemmeside 
under Badminton.
Det er dog først muligt at betale efter 
man har fået tildelt en tid.

Sæsonstart: Uge 35

Børn: 400, -  Motionister: 2000,- pr. bane.

Hilsen Badmintonudvalget. 

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup IF - Gymnastik
Sommertræning for de voksne
Allround
Effektiv cirkeltræning på dit niveau!
Kom når det passer dig 
Tirsdag og torsdag kl. 18.30-19.30

Pris for sommertræning
200 kr. via vejrupif.dk eller 
20 kr. pr. gang via MobilePay 

Vil du være en del af trænerteamet? 
Du behøver ingen gymnastik- eller trænererfaring, men vi forventer at du har lysten til at komme og træne 
med gymnasterne og lære hvordan du tager i mod. Vi hjælper dig i gang og sørger for at du bliver klædt på til 
opgaven og kommer afsted på relevante kurser.
Måske kan du ikke komme hver uge, men kun hver anden pga. arbejde eller du kan kun hjælpe indtil jul. Så 
hører vi også meget gerne fra dig.

Har du lyst til at give en hånd med eller vil du bare gerne vide mere?
Så kontakt Tina Schultz, mobil 61355384 - Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Vi glæder os til at se en masse friske børn og voksne på holdene 
efter sommerferien. Opstart i uge 37
Forældre og børn 
Alder: ca. 1-3 år
Der arbejdes med det lille barns grundmotorik og 
sanser gennem lege, sanglege og redskabsbaner.

Puslinge
Alder: ca. 3-6 år
Der arbejdes med barnets motorik, koordination og 
sanser. Dette gennem lege, redskabsbaner og samar-
bejde mellem børnene.

Mini spring 
Alder: 0.-2. klasse
Børnene lærer og videreudvikler basale teknikker og 
spring. Det kan være håndstand, vejrmøller, spring 
på airtrack og i trampolin. Gennem leg arbejder der 
med rytme, styrke og kondition.

Spring
Alder: 3. klasse og op
Her videreudvikles spring færdighederne. Har du 
ikke gået til springgymnastik før, så bare kom allige-
vel - her er plads til alle og du skal nok få det lært :-)

Herreholdet
Herregymnastik hvor hele kroppen arbejdes igen-
nem. ALLE er velkommen og der tages hensyn til 
skavanker og den enkeltes niveau!

Allround træning
Puls og cirkeltræning hvor ALLE kan være med!

Sjov træning
Træning for unge piger og modne damer. Vi laver en 
masse forskellige ting, men én ting er sikkert, vi får 
kroppen bevæget godt igennem hver gang. Vi lover 
at du får det sjovt, og at du måske kan mærke det 
dagen efter ;)

Yoga 
Undervisningen vil være tilrettelagt så alle kan være 
også selvom du aldrig har prøvet yoga før. Ved for-
skellige asanas (stillinger) vil der være fokus på f.eks. 
at styrke kroppen, øge fl eksibilitet og- eller åbne 
kroppen op. Derudover vil der indgå forskellige ån-
dedrætesøvelser, da åndedrættet udgør en vigtig del 
af yoga. 

Spørgsmål eller gode idéer? Så kontakt Tina Schultz, mobil: 61355384

Vejrup Endrup Nyt
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Konstituering efter VIF Generalforsamling 
Navn Rolle På valg i år Status
Otto Pedersen Formand På valg i 2020 for 2 år -
Ida Søby Fogh Sekretær På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Bibi Dyrby Kasserer På valg i 2019 for 2 år Genvalgt

Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter

Fodbold
Anders Ebener Formand/Fodbold På valg i 2019 for 2 år Pause
Knud Fogh Udvalgsmedlem/Fodbold På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Ronni Fyhn Udvalgsmedlem/Fodbold På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Kristian Frederiksen Udvalgsmedlem/Fodbold På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Håndbold
Karina Tobiasen Formand/Håndbold På valg i 2020 for 2 år -
Heidi Sørensen Udvalgsmedlem/Håndbold På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Gitte Christensen Udvalgsmedlem/Håndbold Valgt i 2019 for 2 år Valgt
Vakant post Udvalgsmedlem/Håndbold - -
Gitte Ladefoged Udvalgsmedlem/Håndbold På valg i 2020 for 2 år -
Charlotte Tobiasen Udvalgsmedlem/Håndbold På valg i 2020 for 2 år -
Brian Milwertz Suppleant/Håndbold På valg for 1 år i 2019 Genvalgt
Badminton
Jesper Andersen Formand/Badminton Valgt i 2019 for 2 år Valgt
Preben Lind Udvalgsmedlem/Badminton På valg i 2020 for 2 år -
Per S. Tobiasen Udvalgsmedlem/Badminton På valg i 2020 for 2 år -
Camilla U. Nielsen Udvalgsmedlem/Badminton På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Mette Bergenhagen Udvalgsmedlem/Badmintion Valgt i 2019 for 2 år Valgt
Niels Peder Regel Suppleant/Badminton På valg for 1 år i 2019 Genvalgt
Gymnastik
Tina Schultz Formand/Gymnastik På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Mette Opstrup Udvalgsmedlem/Gymnastik På valg i 2020 for 2 år -
Robert Andersen Udvalgsmedlem/Gymnastik På valg i 2020 for 2 år -
Mette Sørensen Udvalgsmedlem/Gymnastik På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Tina G. Sørensen Suppleant/Gymnastik Valgt i 2019 for 1 år Valgt
Fest
Janni Jørgensen Formand/Fest På valg i 2020 for 2 år -
Allan Enevoldsen Udvalgsmedlem/Fest På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Sabrina Jensen Udvalgsmedlem/Fest På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Bent Kristensen Udvalgsmedlem/Fest På valg i 2019 for 2 år Genvalgt
Louise S. Knudsen Udvalgsmedlem/Fest Valgt i 2019 for 1 år Valgt
Martin Højer Udvalgsmedlem/Fest Valgt i 2019 for 1 år Valgt
Sponsor
Lars Utoft Nielsen Sponsor - -
Conventus
Mette Enevoldsen Conventus På valg for 2 år i 2020 -

Vejrup Endrup Nyt
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Kom og se hvad Five-a-side og Håndbold Fitness er
Kunne du tænke dig at blive aktiv igen og fi nde de gamle håndboldsko frem?
Vil I gerne have fl ere medlemmer i jeres klub?
Vil I prøve en sjov måde at træne på, med sved på panden og høj puls?

Det nye spil ”Five-a-side” og Håndbold Fitness er i fuld gang i mange klubber, men vi vil gerne have fl ere til 
at spille dette fantastiske spil, og samtidig vise jer hvad 
Håndbold Fitness er.

Derfor inviterer vi alle interesserede (30 +) til denne 
INSPIRATIONS- og INFOAFTEN.

Så om du er bestyrelsesmedlem, ”gammel” håndbold-
spiller, forældre, træner eller noget helt andet, det be-
tyder ikke så meget - så er du/I velkommen til at møde 
op, at få introduceret begge dele.

Så mød op mandag den 24. juni kl. 19.00 – 21.00 i Vejrup
Adresse: Vejrup-Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, 6740 Bramming.
Der er træning i ca. 1,5 time og efterfølgende 3. halvleg med øl/vand og hotdogs i cafeteriet.
Det koster kr. 20 at deltage som betales ved tilmelding, og så er 3. halvleg betalt med øl/vand og hotdog.
Håber vi ses       for yderligere spørgsmål og TILMELDING til Udviklingskonsulent Bettina Sparvath – 
bsp@dhf.dk

Kom og se hvad Five-a-side og Håndbold Fitness Håndbold er😊😊 
 

Kunne du tænke dig at blive aktiv igen og finde de gamle håndboldsko frem? 

Vil I gerne have flere medlemmer i jeres klub? 

Vil I prøve en sjov måde at træne på, med sved på panden og høj puls? 

 

 

 

 

 

 

Det nye spil ”Five-a-side” og Håndbold Fitness er i fuld gang i mange klubber, men vi vil gerne have flere til 
at spille dette fantastiske spil, og samtidig vise jer hvad Håndbold Fitness er.  

Derfor inviterer vi alle interesserede (30 +) til denne INSPIRATIONS- og INFOAFTEN.  

Så om du er bestyrelsesmedlem, ”gammel” håndboldspiller, forældre, træner eller noget helt andet, det 
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Det koster kr. 20 at deltage som betales ved tilmelding, og så er 3. halvleg betalt med øl/vand og hotdog. 

Håber vi ses 😊😊 for yderligere spørgsmål og TILMELDING til Udviklingskonsulent Bettina Sparvath – 
bsp@dhf.dk 

 

 

 

 

 

Repræsentantskabsmøde 4. April 2019
Så er der atter gået et år, her en lille opdatering. Det 
har igen været et tilfredsstillende år økonomisk. Be-
styrelsen består i dag af Hans Johnsen, Peder Thom-
sen, Anders Kirkegaard, Ketty Christoffersen og Hen-
ning Frederiksen. Velkommen til Erik Stenager, han 
kom ind i stedet for Birger Henriksen som har været 
med i 4 år – TAK for godt samarbejde.

Centerets nye Centerleder blev Niels Ole og Sussanne. 
De har så ansat Anitta C. til at hjælpe i køkkenet, så 
Centeret har igen ingen ansatte. NO sender en reg-
ning til os for udført arbejde. Det kan både ses og hø-
res at der er gang i cafeteriet igen,- Og husk så også at 
støtte dem så vi fortsat kan have et åben Cafeteria

Der er i 2018 sat nyt led lys op i hallen, kontor i det 
gamle depot, må lige vente lidt da NO stadig bruger 
det. Hallens Venner er løbende forbi, når der er ting 
der trænger til rep.  Problemer med taget på Østsiden 
af hallen hvor det regnede , blev rep. Der blev søgt fra 
SE Fonden, her fi k vi 100.000. - ca. det halve af prisen 
for et nyt tag, resten har vi selv. 

Udlejningen af Centeret går godt især hallen er udlejet 
fra tidlig morgen til henad 21.30 hele vinteren. Fra 

marts til august er det selvfølgelig stadig lavsæson. 
Multisalen og Lille sal er godt booket hele året, kælde-
ren hvor skytter og lokalarkiv holder til og ungdoms-
klubben er aktive så generelt syntes vi egentlig der er 
godt gang i vores Center. 

Lidt om hvad der skal ske i fremtiden: Der bliver ar-
bejder på sponsorer delen, der er lidt småt med skilte i 
hallen, bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et nyt tiltag. 
Og nye tiltag bliver nok E sport Vejrup IF er godt i 
gang, det vil vi nok høre nærmere om i den næste tid

Stor tak til alle vores brugere, frivillige hjælpere, Tak 
til skolen for gode samarbejde, idrætsforeningen, 
skytterne og lokalarkivet samt Ungdomsklubben. Til 
sidst en stor tak til NO og Susanne samt bestyrelsen 
for godt samarbejde.

Uddrag fra repræsentantskabs mødet-  
Henning Frederiksen
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Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

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

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

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på
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Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED ]
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Andelsboligforeningen Købmandsgården

I hjertet af Vejrup
Lige midt i Vejrup. På den bedste grund på hjørnet af 
Vejrup Storegade og Kirkediget ligger andelsboligfor-
eningen Købmandsgården. Overfor ligger købmands-
butikken og lige uden for døren er der busholdeplads, 
så det er let og hurtigt at komme i forskellige retninger. 
Der er få hundrede meter til idrætscenter og fritidsliv, 
hvor man oven i købet en dag om ugen kan købe da-
gens ret, udtaler foreningens formand Peder Hjort.

Er det ikke letsindigt og risikabelt at investere sine 
penge i en andelsbolig? Dette er et ofte stillet spørgs-
mål, når talen falder på det, at købe en andelsbolig. 
For enkelte andelsboligforeninger har den økonomiske 
situation været kritisk, men sådan forholder det sig 
ikke for andelsboligforeningen Købmandsgården i 
Vejrup.

Andelsboligforeningen har en sund økonomi. Løben-
de kigges der på den økonomiske situation, både for 
at revurdere de lån, der er i bygningerne og evt. at 
se på nye muligheder. Foreningen har, gennem de år 
den har eksisteret, formået at opspare en friværdi og 
som det ser ud lige nu, sker der ikke ændringer i den 
økonomiske situation de næste 9 år. Det betyder en 
forholdsvis lav boligydelse for andelshaveren. Som 
Jonas Hjort siger: Den månedlige boligydelse har klart 
været en afgørende faktor for, at jeg har valgt at købe 
andelsboligen.  

Fordele ved at bo i Købmandsgården
Som en klar fordel ved at bo i andelsboligforeningen 
Købmandsgården fremhæves den lave boligydelse. 
Som Jonas Hjort siger: ”Med så lav en månedlig bo-
ligydelse, er det billigere at bo i andelsboligen end at 
bo til leje”. Han påpeger også fordelen ved kun at skul-
le stå for det indvendige vedligehold, idet der så ikke 
pludselig kommer ekstra udgifter til eksempelvis vin-
duer og lignende. Helle Wenzel nævner også den lave 
boligydelse som en fordel. Hun påpeger også fordelen 
ved, at når boligydelsen er betalt, er der også betalt for 
en del andre udgifter, som man ellers selv skal stå for 
i en ejerbolig. Helle nævner også andelsboligens belig-
genhed med en central placering midt i Vejrup.

Andelsboligforeningen består af 8 boliger
Andelsboligforeningen består af 5 huse med i alt 8 
boliger på henholdsvis 69 m2, 71 m2, 85 m2 og 111 
m2. Til hver bolig er en tilhørende brugsretsgrund, 
som den enkelte andelshaver disponerer over. Der 
er mulighed for at anlægge en lille have med græs, 
blomster og bede. Flere af dem, der bor i andelsbo-
ligforeningen i dag, har valgt at lægge fliser for at 
minimere vedligeholdet. Derudover er der et fælles 
område, som er anlagt sådan, at det ser pænt ud, og 
der kun er lidt vedligehold. Det øvrige fællesområde 
er udlagt som parkeringsplads til andelshavernes biler. 
Andelsboligforeningen har en bestyrelse, som vælges 
for et år ad gangen ved generalforsamlingen i foråret. 
Her diskuteres og stemmes om vigtige beslutninger 
vedrørende foreningen. Det er vigtigt at møde op til 
generalforsamlingen, da det blandt andet er her, man 
kan få indflydelse på det sted man bor. 

Ændring af bybilledet
For en del år siden, lå der her på grunden nogle af 
Vejrups vigtige butikker, nemlig bageren, en trikotage-
forretning og en købmandsbutik. I Vejrup Bogen - om 
udviklingen i Vejrup gennem tiderne 1, fortæller Alice 
Seeberg Nielsen, tidligere ejer af købmandsbutikken 
som lå på grunden, at de afhændede butikken til en 
tidligere ansat, som drev butikken frem til 1987, Da 
bygningerne var blevet gamle og urentable, blev de 
revet ned og grunden blev solgt til pensionistboliger 
”Boligforeningen Købmandsgården”.

Tanken om at udstykke 8 pensionistboliger lige midt 
i Vejrup by var jo en fornuftig tanke. Her kunne man 
bo centralt med kort afstand til købmand, busholde-
plads lige uden for døren og kort afstand til skole og 
idrætscenter, hvor forskellige aktiviteter for ældre blev 
udbudt. Sådan har det også været, nemlig at boligerne 
har været ejet af ældre mennesker. Tiderne har dog 
ændret sig. Måske kan ældre mennesker blive længere 
i deres nuværende bolig og yngre mennesker vil gerne 
eje og have deres eget sted at bo, frem for at bo til leje. 
Det betyder, at der i dag bor en god blanding af yngre 
og ældre mennesker i andelsboligforeningen. Jonas 
Hjort er en af de unge andelshavere, som har købt en 
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andelsbolig i januar måned dette år. Han har tidligere 
ejet en af boligerne i foreningen. Til spørgsmålet om, 
hvorfor han igen køber en andelsbolig svarer han: ”Jeg 
har valgt at købe andelsboligen, fordi det er en god 
mellemting mellem at eje og leje. Så er der økonomi-
en. Ved at bo i en andelsbolig med så lav månedlig 
boligydelse er det billigere end at sidde til leje”. Han er 
nu i gang med en totalrenovering af sin bolig. Der er 
blevet åbnet op mellem stue og køkken, hvilket giver 
mere lys ind fra fl ere vinkler. Desuden er der blevet 
sat nyt køkken og bad ind.  

Renovering af boligerne
Andelsboligerne blev bygget i 1989. Gennem årene 
har der været skiftende ejere. Flere af boligerne er nu 
nyrenoverede. Den enkelte andelshaver står for den 
indvendige vedligehold og bestemmer selv, hvordan 
boligen skal se ud indvendig. Nogle har som Jonas 
åbnet op mellem stue og køkken, der er skiftet gul-
ve, malet og renoveret køkken og badeværelse. Helle 
Wenzel, som i 2015 solgte sit store 3 etagers hus i 
Vejrup og købte en andelsbolig, udtaler: ”Vi solgte 
vores store hus, fordi vi ønskede at fl ytte ind i en bo-
lig, der var mindre og mere overskuelig at passe. Vi 
har med andelsboligen fået en bolig med en god, cen-
tral beliggenhed, som er praktisk indrettet og med en 
billig boligydelse. Når man har betalt sin husleje, har 
man samtidig betalt for udvendig vedligehold, renova-
tion og snerydning. Ejendomsskatten og forsikringer 
er også betalt. Desuden hjælpes man ad med at holde 
fællesarealerne”. 

Udvendige vedligehold som eks. tag og vinduer står 
foreningen for. Der er gennem de sidste 3-4 år skif-
tet vinduer i fl ere af boligerne. I 2018 blev der givet 
et godt tilbud fra en lokal tømrer, hvorfor der blev 
skiftet vinduer i hele 2 huse. Der mangler nu at blive 
skiftet enkelte vinduer i den sidste bolig, så er der 
nye vinduer i samtlige boliger. Sidste år blev der også 
udskiftet gavle på udhusene. Løbende vedligeholdes 
taget, for at forlænge dets levetid. Når tiden kommer, 
sørger foreningen for udskiftning af taget.  Som Helle 
Wenzel også udtaler, er det foreningen, der sørger for 
at betale forsikring og ejendomsskat. Desuden kan 
nævnes, at der hvert år bliver bestilt snerydning til 
fortov og fælles parkeringsareal, så den enkelte andel-
shaver er fri for at tænke på det.  

Alle 8 andelsboliger er beboet
I perioder har nogle af boligerne stået tomme og væ-
ret lidt svære at sælge. I slutningen af 2018 var pludse-
lig 3 boliger sat til salg. Inden udgangen af januar 2019 
var alle 3 boliger dog blevet solgte, så for øjeblikket 
er der ingen ledige andelsboliger i Købmandsgården. 
Niels Sørensens mor ejede boligen Kirkediget 1A. Hun 
døde sidste år og Niels var ikke i tvivl om, at han ger-
ne ville overtage boligen efter sin mor. Niels bor ikke 
selv i sin bolig, men lejer den ud, hvilket der i ved-
tægterne gives mulighed for. Der er også mulighed for 
at komme på venteliste til evt. køb af en andelsbolig. 
Foreningen kan kontaktes på andelsbolig@vejrup.dk

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen 
Købmandsgården.

Vejrup Seniorclub
Torsdag d. 4. april havde Senior Klubben arrangeret 
en bustur ud til Vadehavscentret i Vester Vedsted og 
videre ned til den gamle Digegreve gård i Ballum. 
Først kom vi ud til 
Vadehavscentret. Her så vi et mageløst byggeri opført 
i tækkerør, og som er noget helt for sig og prisbeløn-
net fl ere gange. Indenfor blev vi modtaget af én guide, 
der fortalte om centret, og dets tilblivelse. Derefter 
gennemgik han de mange udstillinger og fortalte om 
de millioner af trækfugle, der passerer hver år og bru-
ger Vadehavet som rasteplads. Det er en spændende 
og forundelig verden at høre og se om.

Vadehavscentret er blevet verdenskendt både for sit 
fremragende byggeri og sin viden om trækfugle. Der 
kommer i titusindvis af besøgende fra hele verden 
for at opleve dette unikke sted. Efter at have fået 
kaffe og hjemmebagt kage ved bussen  kørte vi mod 
Ballum. Nede ved Ballum Gamle Slusekro mødtes vi 
med Christian Lorentzen, der skulle guide os igennem 

marsken. Han var en fantastisk fortæller om livet 
gennem tiderne i denne barske  del af landet. Storm-
fl oderne havde uhindret adgang langt ind i landet, 
med død og ødelæggelser til følge. Det var først sidst i 
1880 tallet, at man begyndte at bygge diger  de værste 
steder.

Fortsættes på side 27.
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

 

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

KØB • SALG • REPARATION

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

 

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 
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2019 Arrangementer 
Juni
Søndag  D. 16.06 Sommermusik i baggården, Min købmand fra kl. 11.00

Søndag D. 23.06 Sct. Hans i Endrup fra kl 18.00 - 

Søndag D. 23.06 Sct. Hans i Vejrup Borgerforening ved Landsbyparken Båltale kl. 19,30 

Mandag D. 24.06 Five-a-side Håndbold Fitness fra kl. 19.00 

Onsdag D. 24.04 Soldater Venne-stævne i konfi rmandstuen på Præstegården i Vejrup kl. 19.30.

Juli
Fredag D. 26.07  Endrup sommerfest ved Naturparken fra kl 18.00

August
Tirsdag D. 06.08 VIF Sportsfest UGE starter med Børnecamping–  i Teltet

Onsdag D. 07.08 VIF Sportsfest Banko

September
Tirsdag D. 10.09 Husholdningsforening afholder Køkken Fri aften kl. 18.00

VIF Festudvalget - støt op om optoget
Vi vil rigtig gerne have folk til at bakke op omkring optoget, 

så hiv fat i gaden eller vennerne og få noget stablet på benene. 
Der behøver ikke at være meget, hvis bare alle giver en hånd med 

- og så hygger man jo med hinanden undervejs ;)

Banko og Præmiewhist i Fritidscentret - Hver ONSDAG kl. 19.00

Hele det store område var jo tysk, efter vi havde tabt 
Sønderjylland i 1864 til Tyskland.

Medens vi kørte igennem Ballum, fortalte Christian 
Lorentzen mange historier og anekdoter, blandt andet 
om en vejstrid, der får striden om Skovgårdsvej i Ve-
jen til at ligne det rene vand.

Striden drejede sig om, hvem der havde vejretten til et 
stykke vej igennem byen. Striden førte til, at 12 mand 
vidnede falsk, ved at de puttede jord i træskoene, og 
derved påstod at vejen var deres. Men det kom der 
ikke noget godt ud af. Det gik sådan, at de, der havde 
vidnet falsk, blev ramt af sygdom og anden ulykke, så 
de døde inden for kort tid, og mistede alt.
Det kan man lære af, når man vidne falsk i en vej sag. 
(Mon det også gælder Skovgårdsvej ??)

Vi kørte ind til Den gamle Digegrevegård. Det viste 
sig, at det var Christian Lorentzen, der var ejer af 
gården, der var bygget 1857. Han var sjette genera-
tion på gården i lige linje. Gården er blevet kåret til 
”Danmarks smukkeste bondegård`` i en konkurrence 
udskrevet af Danmarks Turistråd. Landbruget er fra-
solgt, men man har indrettet de fi ne bygninger til Bed 
and Break fast. Det har der været stor søgning til, idet 
man havde man 14 000 gæster sidste år.
Vi fi k en glimrende kalvesteg og dessert, så med ma-
ven fyldt af god mad og hovedet fyldt af gode histori-
er, vendte vi tilfredse hjem.

Turen til Esbjerg og Fanø måtte vi afl yse på grund af 
for få tilmeldinger.

Næste tur er d. 13 juni. Det er en kør selv tur ned til 
Birthe og Asger Emsen i Sjelborg.

Åge Henriksen

Fortsat fra side 25.
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Endrup Kro  Endrup 7519 1500
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter  Vejrup/Endrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Kost & Kalorier Vejrup 2025 2019 
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Ronni Fyjn Vejrup 9380 0703
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sabrina’s fodpleje Gørding 2618 0020
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup Caravan Transport Vejrup 5122 3480
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup  Vejrup 7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23  6690 G

ørding
75 17 89 99

www.kj-el.dk

D
in fagm

andNYHED HOS EL SALG GØRDING
Sony 50” LED Sm

art TV 
Full HD • Sm

art Plug &
 Play

5499,-
M

ulighed for TV installation
v	

Levering
tilaftalttid

v	
U
dpakning/tilslutning

v	
M
ontering

afTV
v	

Indstilling
afTV

K
nud Jørgensen EL ApS

Forhandling
affjernsyn

Sharp 32” HD Ready LED TV
Harm

an Kardon Sound
3XHDM

I • 2XU
SB

1999,-
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