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VIF Badminton Ungdom
Så er badminton sæsonen startet op!
Kom og prøv at spille badminton, der er et kanon sammenhold,
det er super sjovt og du får mulighed for
at deltage i stævner med massere af pokaler.
Vi afholder også ”Natminton” hvor vi overnatter i
Hallen med massere af sjov.
Så tag gerne en ven i hånden og mød op i Hallen
opstart i uge 35 – hver Mandag fra kl 17.00
så kan du prøve et par gange gratis.
Hilsen Trænerne og badminton udvalget.

VIF Badminton
Der er stadig ledige baner til udlejning
Mandag og Torsdag aften fra uge 35
og frem til sæsonafslutning.
Kontingent: 2000 kr. pr bane
For yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt
Thomas Regel på 29 69 80 99

VIF Håndbold Senior
Håndbold dame - serie 2
Det trænes tirsdage fra kl 19.30-21.00

Opstart uge 34
Kom og vær med, kroppen trænes og der er et godt sammenhold.
Træner: Anette Mernø - Sæson pris 1100,- kr.

www.endrupby.dk
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Ny bassin i stedt for rensningsanlæg
Så køre maskinerne igen neden for Engdraget ud til
motorvejen, – ikke fordi man ikke kan huske, hvor
larmende det var i lang tid. Men det er allerede 4 år
siden gravkoen gik ind i haven i engdraget for at føre
nye kloakrør, rundt i hele byen.
Men her er det så en kæmpe sø der skal lavet, på
størrelse med et par mindre fodboldbaner. De gamle
beton siloer skulle renses for epoksy med sandblæser,
derefter bliver de hakkes i småstykker og køres væk.
Den nye bassin skal fyldes op med regnvand fra
byen, men også den vand vi vasker vores biler med

Et mindre reakreativt område i stedet for et rensningsanlæg, - hvor Lokalrådet arbejder med kommunen om at købe en lille mark Inger Mikkelsen
ejer, der ligger bag ved det lille anlæg med skoven
bag ved Engdraget.

TØMRER
•• TØMRER
SNEDKER
•• SNEDKER
NYBYGNING
•• NYBYGNING
OMBYGNING
•• OMBYGNING
TILBYGNING
•• TILBYGNING
TAGARBEJDE
•• TAGARBEJDE
•• VINDUER/DØRE
PORTE
•• PORTE
KØKKEN
•• KØKKEN
•• GARDEROBE
GARDEROBE
•• MONTAGEARBEJDE
MONTAGEARBEJDE

28260871

Her ville der måske også kunne blive plads til et par
Shelters evt. et nyt bål hus, - eller måske et nyt sted
at holde Sct. Hans bål i byen.
Helle B.

m

ilt til bøjle
x 35 cm

og alt det der ryger ned i kantstenen….??? – men det
må de jo have styr på.

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Byggefirmaet
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedker
arbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med
tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser
m.m.

Byggefirmaet
Rud Christensen ApS
Bygaden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

Din garanti for dansk kvalitet

28260871

Tanjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming
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ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding
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VIF Håndbold Børn
Så er der snart sæsonstart i håndbold i Vejrup,
kom op og spil med, det er sjovt og det giver gode kammerater.

Opstart i uge 34 pris 350,-

0. 1. og 2. klasse

Spiller mandage fra kl.

16.00-16.55

3. og 4. klasse

Spiller onsdage fra kl.

16.00-16.55

5. og 6. klasse

Spiller Torsdage fra kl.

15.30-16.25

Stationsvej nyt hus på vej !
Det er skønt at se endnu et hus blive
bygget, på en af de ledige byggegrunde
på Stationsvej
Det er nu en hel fornøjelse at se endnu
en byggegrund blive fyldt med byggematerialer og maskiner. En byggegrund der bliver forvandlet til et dejligt
hus, med en familie der gerne vil bo i
Vejrup.
Hus nr. 5 skulle forventes klar til indflytning inden det nye år.
Helle B.

www.endrupby.dk
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Vejrup IF Træner/Leder pris 2016
– Ejvind Bruno Christensen
Du har i rigtig, rigtig mange år været en af de
uundværlige frivillige kræfter i Vejrups foreningsliv. Vi har fået lidt hjælp og har kigget lidt i gemmerne – og har fundet frem til, at du blandt andet
har været formand for VIF – håndboldudvalget
tilbage i 1980-1982. Du har været håndbolddommer, ungdomstræner i en årrække og var aktiv i
tilblivelsen af Vejrup Endrup Fritidscenter – og så
var du så sandelig også selv spiller på hvad der må
betegnes som Vejrups første herrehåndboldhold.
Det er ikke kun håndboldholdene der har nydt
godt af dine frivillige kræfter – også karate foreningen var du med til at starte op – og var formand for en del år.
Ydermere har du gennem tiden styret slagets gang som rundboldsdommer ved Sportsfest-turneringerne. Især
de sidste par år har håndbolden fået din opmærksomhed, hvor du har trænet Vejrups unge piger sammen
med Carsten Møllgaard.
Pigerne er et tydeligt bevis på at du er
værdsat og de fortæller, at du er en god
træner fordi; At du er ”lidt ligesom en
bedstefar”, at man med dig som træner både kan have det sjovt og seriøst i
håndboldtimerne. De værdsatte alt den
tid du brugte på at fylde deres uendelig
mange drikkedunke for dem - og at du
gladelig tilbringer natten på gulvet i et
omklædnings rum sammen med Carsten, når håndboldstævnerne kalder.
Træner/Lederprisen blev uddelt første
gang i 1982 – og at du har været aktiv
i idræts foreningen allerede før dette,
beretter om dit engagement, som bør
påskønnes.
Det er takket været
ildsjæle som dig, at foreningsliv kan bestå til
glæde og gavn for unge
som gamle i lokalsamfundet – og vi har derfor
valgt at det er dig, som
skal have dette års Træner/ Leder-pris 2016, her
i Sportsfestugen.
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TUSIND TUSIND TAK
FOR ALLE AFSKEDS GAVERNE TIL RECEPTIONEN,
TAK TIL ALLE JER DEJLIGE MENNESKER
SOM HAR PÅSKØNNET VORES TID I FRITIDSCENTRET
Med Venlig Hilsen HELLE OG PER BURKAL.
ASTA, KNUD, CONNIE, LEIF, METTE, CHRIS, KETTY, PER, MAREN, EYVIND,
MIKKEL, THUE, LISBETH, HEINRICH, ERNA, CARLVERNER, ANNEMARIE,
HENNING, ANNEGRETHE, KURT, HANNE, PEDER, BIRTHE, POLLE,
JONNA, ERIK, BENTE, CHARLES, SANNIE, THOMAS, NANNA, JACOB,
JONNA, LAURIDS, HENNY, KLAUS, LENE, SVENDERIK, MOR, CONNY,
FLEMMING, GERDA, HELGE, JOAN, PELLE, BRITTA, GITTE, JOHN, TOVE,
SVENDEGON, LIS, KJELD, LONE, PETER, FRANK, LONE, KANSERIK,
ÅSE, KRISTIAN, JAN, MICHAELA, ASTA, KNUD, LILLIAN, LARS, KLARA,
ORLA, FIE, FRANK, SANDIE, PETER, ÅSE, JAN, ANETTE, TOMMY, ERNA,
FRODE, ANNEMARIE, LISBETH, TINA, VERNER, ODAE, JYTTE, BØRGE,
INGRID, LONE, BENNY, IDA, HANS, ANNEGRETHE, ERIK, PIA, MIKAEL, CHRISTINE, MØLLER, LEIF, BRITTA, VANDA, LILLY,
TUT, ANNIE, LARS, LYKKE, SILKE, MAGNE, LISBETH, HANSJAKOB, INGE, OTTO, MIKE, BENTE, CARSTEN, ANNELISE,
VERNER, INGE, CHRISTA, BENT, KAREN, KENT, PETER, HEIDI, EA, MIA, FREJA, SØREN, PREBEN, KNUDERIK, ANETTE,
OLE, KAREN, KRISTIAN, ANNE, RIKKE, MICHELLE, LIS, ERIK, JYTTE, BENDT, LINDA, STEFAN, JANE, LARS, PERNILLE,
DAVID, VICTOR, LAUST, TOVE, VERNER, HENRY, NICOLE, TORBEN, BIRGIT, NIELS, JONNA, JAN, ANNE, SVEND, SØREN,
BIANCA, LOUISE, STEFFEN, BIRTHE, ASGER, JONNA, VEJRUPENDRUPFRITIDSCENTER, VEJRUPSKOLE, VEJRUPSFO,
VEJRUPIDRÆTSFORENING, MK79, VEJRUPSOGNEARKIV, VEJRUPLOKALRÅD, VEJRUPHUSHOLDNINGSFORENING,
VEJRUPBORGERFORENING, VEJRUPSENIORCLUB, GØRDINGVEJRUPSKYTTEKREDS, ENDRUPIDRÆTSFORENING,
ENDRUPLOKALRÅD, GØRDINGHALLEN, BCCATERING, RELACOM

Stemning fra sportsfesten

www.endrupby.dk
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Endrup Sct. Hans - Båltale den 23. juni 2017
Tak for at jeg må holde båltalen i år her i Endrup.
Jeg vil kort fortælle hvem jeg er og hvorfor jeg er blevet spurgt
om at holde båltalen her i aften.
Jeg hedder Vita Zenner og stiller op til regionsrådet for Venstre
her i Esbjerg kommune. Er gift med Troels og sammen har vi
Maiken og Oliver. Vi har boet i Omme i 12 år og er dermed
tilflyttere. Jeg er uddannet maskiningeniør fra Odense Teknikum og Diplomleder, samt har diverse lederkurser. Jeg har arbejdet for virksomheder som produktions leder og chef, men er
nu vedligeholdelseschef i en mellem stor virksomhed i Esbjerg.
Jeg har altid været engagement i lokalsamfundet. Jeg har været
medlem af Børnehave, SFO og Skolebestyrelsen i Grimstrup.
Jeg har tidligere været opstillet til byrådet i daværende Lunderskov kommune i 2001, desuden siddet i kredsbestyrelsen i Kolding, samt i lokalrådet i Grimstrup Nu er tiden inde til at tage
det næste spring, da jeg mener, at jeg har noget at bidrage med.
Hvorfor stiller jeg op til Regionsrådet? - Min holdning til regionerne for 10 år siden var at jeg ikke kunne se deres berettigelse.
Men som sundhedsvæsenet har udviklet sig, er der ingen tvivl
om at de i dag har deres berettigelse. Region Syddanmark sikrer
en sammenhæng på tværs af kommunerne. Sikrer, at der er
sygehuse tilgængelige for alle borger i regionen. Desuden sikrer
regionen, at infrastrukturen mellem kommunerne fungerer,
så det er muligt at etablere sig som virksomhed et hvilket som
helst sted i regionen. Regionen sikrer også et bindeled mellem
kommunal politik og den politik der bliver ført på Christiansborg. Jeg synes, regionspolitik er spændende og udfordrende,
da Region Syddanmark dækker et stort geografisk område, hvor
det hele skal hænge sammen.
Min holdning er, at vi skal bruge ressourcerne rigtigt! - Vi skal
tænke et menneskes livscyklus. Fra Vugge til Grav. Vi skal sikre,
at det er muligt at bosætte sig hvor man vil i Regionen. Det skal
være attraktivt at blive i sit nærområde eller attraktivt at flytte
tilbage til sit nærområde efter endt uddannelse. Vi skal sikre,
at det er attraktivt for virksomhederne at investere og udvikle
sig i Region Syddanmark. Et af områderne er, at sikre vi har den
rette arbejdskraft. Der skal være mulighed for uddannelse og
job. Indsatsen på uddannelsesområdet skal understøtte den
regionale udvikling ved at uddanne til beskæftigelse i Syddanmarks erhvervsliv. Samtidig ved vi, at der er en høj grad af sammenhæng mellem dét at tage en uddannelse og have et job – og
borgernes livskvalitet. Derfor er uddannelse – og uddannelse til
besk- æftigelse især – medvirkende til at skabe grundlaget for et
godt liv. Flere unge skal tage en erhvervsfaglig uddannelse, og
flere skal have kompetencer inden for teknik, naturfag og digitalisering. Det efterspørgergende arbejdskraft.
Det skal være muligt at være rimelig mobil uden bil, offentlig
trafik skal være et valg. For mig er der to primære opgaver
inden for kollektiv trafik: at stille et tilbud til rådighed for pendlerne, hvor både frekvens og komfort er så attraktivt, at den
kollektive trafik er et reelt tilbud til pendlerne, samt at give de
uddannelsessøgende en reel mulighed for at kunne nå frem til
– og gerne vælge mellem uddannelsestilbud, især ungdomsuddannelser.
Det skal være muligt at få lægehjælp. - Sygehusene er blevet
færre, større og mere specialiserede. Det sikrer kvaliteten, når
vi er alvorligt syge og har behov for specialiseret eller akut behandling. Men forbedringer i levetid, flere ældre, flere, der lever
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med en kronisk sygdom, og som ikke har behov for indlæggelse
på et specialiseret sygehus, og flere med mere end én sygdom
betyder nye opgaver for praktiserende læger og for kommuner,
der også har store og vigtige opgaver inden for forebyggelse,
pleje og genoptræning.
Modellen med praktiserende læger som omdrejningspunktet
i sundhedsvæsenet er udfordret – ikke mindst af mangel på
praktiserende læger her i regionen. Rekruttering, fastholdelse
og en bedre fordeling af praktiserende læger er derfor en central
opgave for regionen. Det er en af de opgaver, jeg vil arbejde på
at få løst.
Vi skal sikre, at man kan få akuthjælp inden for en rimelig
reaktionstid. Akutberedskabet har med den ændrede sygehusstruktur fået en anden rolle. Tidligere var ambulancernes
primære opgave at transportere patienterne på sygehuset, men
der er blevet længere til akutmodtagelserne, og derfor starter
behandlingen i dag allerede ude på skadestedet og fortsætter i
ambulancerne på vej ind til sygehuset. Et velfungerende akutberedskab er derfor en vigtig del af en den samlede indsats overfor
patienten – og så giver det tryghed. Akutberedskabet består af
ambulancer, akutbiler og lægebiler – suppleret med den landsdækkende lægehelikopterordning, som rykker ud fra primært
Billund, men også fra Ringsted og Niebüll, samt forsvarets helikopter i Skrydstrup. Det samlede beredskab skal sikre en hurtig
og højt kvalificeret indsats. Jeg vil gerne arbejde for, at der kommer flere paramediciner-ambulancer. Især i områder, hvor der
er langt til sygehus, lægebiler og akutbiler prioriteres højest.
I skal opleve et sundhedsvæsen, der hænger sammen. På tværs
af sygehuse og afdelinger, på tværs af kommune og region, og
på tværs af sygehus og praktiserende læge. Et sundhedsvæsen,
der giver borgeren – os - overblik over muligheder, involvering
i og magt over egen behandling. Et sundhedsvæsen, der giver os
alle lige adgang.
Region Syddanmark’s fremtidige udvikling.
Vi skal binde regionen sammen, binde land og by sammen for
at skabe de bedste vilkår for borger og erhvervsliv. Vi skal også
tænke ud over grænserne. Hvad er de gode til i de andre Regioner og hvad er de gode til lige syd for grænsen? Vi skal lærer af
andre og finder den bedste vej for vores region. F.eks. behandlingsmetoder inden for sundhed, hvor har de gode resultater,
som vi kan lære af.
Et Danmark i balance kræver, at et ensidigt fokus på udvikling
af Hovedstadsområdet erstattes af en balanceret udviklingspolitik, hvor styrkepositionerne i hele landet prioriteres og udvikles.
Flytningen af statslige arbejdspladser fra København til resten
af landet, som Venstre står i spidsen for, er en god og ny begyndelse. Den proces bør fortsættes og accelereres, og følges op af
et tilsvarende fokus på fordeling af uddannelses- og forskningsmidler. Jeg vil arbejde for, at nogle af de statslige arbejdspladser
flytter til Syddanmark og ikke mindst til Esbjerg kommune
I aften er vi samlet om bålet -Der er ikke noget som en skt.
Hans aften som kan samle danskerne på tværs af familier, politisk observans eller religion. Vi forenes omkring bålet og synger
midsommervisen, med en fælles samhørighed i vores danske
kultur. Vi er samlet for at fejre solhvervet, som er en gammel
tradition. Men vi fejre også Johannes døberen. I dag er en sammensmeltning af det hedenske og det kristne budskab.
Fortsættes på side 11.
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Nielaus & Jeki Møbler ApS
Handmade design furniture
Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

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

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

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

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk
GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Ærlig tilgang til et ærligt arbejde!

Design: PECANI

www.pecani.dk

Her er der plads til din annonce
Nederdammen 34
6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Kontakt Helle B.
2945 4615
Design: PECANI

www.pecani.dk
• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme
Se vores hjemmeside

Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

www.VejrupUndervognscenter.dk

Design: PECANI

Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 751903 33

www.pecani.dk
Med venlig hilsen

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

For dine øjnes skyld

www.optima-bramming.dk

Optimal Optik

Lis Højland Nielsen

Storegade 7, 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11

ørregade 16, 6740 Bramming
Bestil tid til dine nye briller på: Design:
optimal-bramming.dk
eller ring.
PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47
17
Medbring
denne annonce og få 15% ved køb af komplet
brille.
Eller 10% hvis kun nye glas.

www.endrupby.dk

Her er der plads
til din annonce

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

Kontakt Helle B.
2945 4615
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Vejrup Endrup Nyt

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

Lykke Minimælk
20+
Mellemlagret
11,0% fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0% fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0% fedt

Stærk Jyde
45+
Ekstra laget i
30 uger
26,0% fedt

Gammel Endrup
45+
Ekstra laget i
52 uger
26,0% fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 15 mælkeproducenter, der er andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på Internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
”Jord Til Bord” på www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

danrevi, Br amming
Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

Her er der plads
til din annonce
Kontakt Helle B.
2945 4615
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Vejrup Endrup Nyt
Fortsat fra side 8.
Vi kan drage en sammenligning mellem fortid og nutid. I dag er
det ikke trolde og hekse, vi er bange for men terror. Ikke mindst
efter de frygtelige attentater i London. Selv i Nordenskov, hvor
der skal være Owen luft i morgen, er der lavet terror sikring, det
er lidt uvirkeligt. Vi skal bekæmpe det onde, som der står i det
sidste vers i midsommervisen. På den ene side hedder det: ”Og
med sværdet i hånd, skal hver udenvælts fjende beredte os kende.” Det betyder, at vi ikke vil give køb. Vi vil ikke lade os kue. Vi
er og skal være parate til at slås. Rejse os i protest og kamp imod
det onde, som vil ødelægge os.
Vores folketing har vedtaget, at vi tager sværdet i hånd, for
at bekæmpe terror både indenfor landets grænser, men ikke
mindste ude i verden. Det er på den måde, vi kan bidrage som
nation. Men vi kan også selv bidrage. Du og jeg

Vi skal ikke kun væbne os til tænderne og med vold forsvare,
det vi har kært. Terroren skal også bekæmpes på en anden
måde. I teksten står også ”Hver by har sin heks og hvert sogn
sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde”.
Det er en vigtig måde at kæmpe eller forsvare sig imod mørkets magter på. Vi vil holde dem fra livet med glædesblus. Vi
vil ikke tillade frygten at lamme os. I stedet skal vi tænde lys.
Ikke kun med det fysiske blus, som vi tænder om lidt, men vi
skal også tænde lyset i os selv og i hinanden. Vi skal fortsat
leve vores liv og ikke lade os kue. Vi skal samles som i aften
og vise vi står sammen og intet kan bryde dette bolværk mod
terror.
Jeg vil med disse ord ønske jer alle en rigtig god skt. Hans aften.

Flittige hænder

Vi er en flok, der hver mandag fra september til april mødes om vores hobbies og udveksler ideer og
inspirerer hinanden.
Er du til strik, hækling, broderi, knipling eller har du en anden hobby, du kan tage under armen, er
du velkommen til at komme og være med.
Sæsonstart mandag, d. 4. september kl. 13.00-16.00 i kælderen på Vejrup Skole.
Det er gratis at deltage, men vi betaler 5 kr. for kaffen. Overskuddet går til juleafslutningen og sæsonafslutningen.
Husk kop og brød til kaffen.
Vel mødt - Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Anna Schultz, tlf. 51 91 01 15

Endrup open
i golf 2017
Der blev afholdt mesterskab i open
Golf det blev afholdt den 2. juli 2017
Endrup mesteren blev funden og
hermed tog Jan Jepsen pokalen med
hjem, nr. 2 Frede Jakobsen og 3. pladsen tog Jens Preben Lund Madsen
Matchen blev afsluttet med hyggeligt samvær
Venlig hilsen Frede Jakobsen mobil.
2275 3927

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Side 14
Vejrup
Endrup Nyt
ombytter
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

Fritidscentrets
KØKKEN
har ÅBEN
fra kl.17.00
hver onsdag

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

Skan

og se månedens
tilbud på
www.gte.dk

Logo til brug på lyst tøj

N i els L a m bertsens Ve j 6 • 6705 Es bje rg Ø
Tlf. 7 6 1 0 9 1 1 0 • Fa x 7 6 1 0 9 1 1 1 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

75 19 04 03

Centergrillen
www.casperskoreskole.dk
Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt
udskiftning af termoglas

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming
nielsevald@hotmail.com

30 år i byggebranchen

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Vejrup
Caravan
Transport

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

75 19 04 03
Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40
Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
12

Tillid og tryghed er det vi bygger på

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

Kirkebladet
Nr. 4 • 2017

Indsættelse af
præstevikar Uffe
Vestergård Pedersen

På en meget varm sommeraften, d. 1.
august 2017 var tre præster mødt op
i Vejrup. På trods af varmen var de
alle tre iført præstekjoler.
Anledningen var Uffe Vestergårds
indsættelse som præstevikar i V. Nykirke og Vejrup sogne det næste halve år.
Da der var tale om en indsættelse, var også Domprovst Torkild Bak
mødt op for at tage sig af den del.
Uffe Vestergårds nærmeste kollega
her i området, Pernille Troldborg var
også mødt op til Gudstjenesten.
Derudover var mange andre mødt
op, for at hilse præstevikaren vel-

kommen. Udover familie og venner
til Uffe, var der også mange lokale
fra både Endrup og Vejrup.
Heldigvis valgte mange også at gå
med i konfirmandstuen til kaffe, hvor
der var hyggeligt samvær, taler og
fællessang.

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Adresseliste:

Konst. Sognepræst
Uffe Vestergaard
Drost Pedersvej 10
6760 Ribe
Tlf. 20 33 26 65
Mail: Uffe.vest@outlook.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for
det.
• Præsten er bortrejst:
6-10. september og 13-17.
september, og holder ferie
25/10-1/11. Henvendelse om
kirkelige handlinger mv., kan
da rettes til sognepræsten i
Gørding.
Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets officielle 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
Borgergade 101, Glejbjerg
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
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En både højtidelig og fornøjelig
start for Uffe Vestergård.
Else Holberg Truelsen.

Hilsen fra ham den
nye på Stolen
- og med ”stolen” menes altså prædikestolen, og dermed en hilsen fra
ham den nye vikarierende, konstituerede sognepræst, undertegnede Uffe
Vestergaard, som skal varetage præsteembedet i Vejrup og V. Nykirke
det kommende halve år.
”Tak for velkomsten i forbindelse

med præsteindsættelsen, d. 1/8: - Det
var dejligt at blive taget så godt i mod
- af så mange mennesker, det varmer
om hjertet.
For imidlertid ikke at overdrive
’takkerne’, så vil jeg her, som min
hilsen til sogne og beboere, bringe
den tale, som jeg holdt om aftenen, d.
1/8 efter gudstjenesten:
”Tak for alt - til alle! - Domprovst,
Menighedsråd, søde og venlige mennesker, menighederne i Vejrup og V.
Nykirke. Jeg vil ikke holde en lang
tale, men blot nævne, at jeg glæder
mig utrolig meget til, at komme til
at virke som sognepræst hér hos jer
det næste halve årstid. Jeg har jo så
småt lært nogle af jer at kende, Else
og Henrik, først og fremmest, og desuden været med på udflugt sammen
med menighedsråd og kirkebetjening, en dejlig dag og aften.
Men nu er jeg så blevet indsat. Ja,
man kan blive afsat, man kan blive
nedsat, man kan blive udsat og opsat,
ja, man kan også blive hensat. Men, et
fantastisk ord, ikke desto mindre: - at
blive indsat. - Det er jo sådan set kun

Høstgudstjeneste d. 24 september
2017 kl. 10.30 i Vejrup kirke
Årets høstgudstjeneste bliver lidt anderledes end det plejer at være,
da der højst sandsynligt er ombygning i gang i præstegården.
Først er der høstgudstjeneste ved Uffe Vestergård. Dernæst er der auktion udenfor.
I tilfælde af dårlig vejr sætter vi en pavillon op.
Vi håber at mange vil tage lidt med, fra havens produkter (grønsager,
blomster). Overskuddet går til velgørende formål.
Menighedsrådet er vært ved sandwich, øl og sodavand.
Vejrup menighedsråd.

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
præster og tugthuskandidater, der kan
blive ’udsat’, om jeg så må sige, for
den slags, nemlig: - at blive indsat…
- Men det jeg så altså blevet - for de
næste seks måneder - som præst på
kvote 60%, som det så fornemt hedder. Og det er vist nok noget med det
kirkelige system- og hierarki, at her
beskæftiger man sig ikke alene med
Vorherre, men også med procent-regning, så meget at man ligefrem kan
tale om både halve-, og hele- og
kvarte præster.
Men for min del, eftersom jeg har
alle lemmer i behold, så kan det godt
være at min ansættelse lyder på 60%,
men jeg kan love jer for, at I får mit engagement 100%! For jeg er ikke så god
til, hverken kompromisser eller halve
løsninger, i hvert fald ikke i den forbindelse. - Og så skulle det jo, for så vidt,
desuden kunne give et overskud til det
kirkelige ’system’, nemlig på 40%, og
så er det vel slet ikke så tosset endda?
Jeg vil gerne lære jer at kende her
i sognene, så godt som muligt, også

selvom min ansættelse er tidsbegrænset. For det er for mig den bedste
måde at være præst på, har jeg lært
gennem de næsten 20 år, hvor jeg har
virket andre steder, at være en del af
det folkelige fællesskab.
For det er hér, kirken har sin plads:
- at være præst for dem, der kommer
om søndagen, men så sandelig også
for alle andre, som ind i mellem har
brug for præsten og kirken. Jeg er
som menneske ikke særlig firkantet.
Jeg håber, vi kommer til at mødes i
mange forskellige sammenhænge.
Der skal være en nær forbindelse
mellem kirke og lokalsamfund. Det
skal være sjovt, det skal være hyggeligt, det skal være rart at være sammen. Det skal også være med alvor
og respekt, når den side vender til.
Men det ene udelukker heldigvis ikke
det andet.
Men som sagt skal dette ikke være en
lang tale. Blot en tak til jer alle sammen. Og hvis I så ellers vil høre mere
om, hvad det er for en størrelse, som I

med mig – skal udsættes for - så er I
velkomne, d. 31/8 – ved grill-hytten- i
Endrup, hvor vi laver sensommer-sang,
højskoleaften - under den åbne himmel, (hvis ikke det regner). Her vil
jeg fortælle om mig selv, mit liv - som
præst - og som alt mulig andet, for
øvrigt, som rejsearrangør, kræmmer,
skribent og meget mere, alt sammen
krydret med anekdoter og røverhistorier, også af den værste slags – og hertil
og desuden om mit syn på kirke, kristendom og folkeliv, og det hele bundet
sammen med en række udvalgte sange
fra Højskolesangbogen…
Tak for venligheden i dag, tak skal
I ha’…”
Lad mig lige føje til, at nok har jeg
ikke bopæl i pastoratet, her mens vikariatet står på, jeg bor i Ribe. Men
man er til enhver tid velkommen til
at kontakte mig, hvis der skulle være
brug for det: - telefon 2033 2665. Jeg
har ikke faste træffetider, så bare slå
på tråden, det er aldrig til ulejlighed.
Uffe Vestergaard

Gudstjenester
Uge
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

Dato
27. august
3. september
10. september
17. september
24. september
1. oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober
5. november
12. november
19. november
26. november
3. december
10. december
17. december
24. december
25. december
26. december
31. december
1. januar

Søndag/Helligdag
11. søn. e. trin.
12. søn. e. trin.
13. søn. e. trin.
14. søn. e. trin.
15. søn. e. trin.
16. søn. e. trin.
17. søn. e. trin.
18. søn. e. trin.
19. søn. e. trin.
20. søn. e. trin.
Allehelgensdag
21. søn. e. trin.
22. søn. e. trin.
S. søn. i kirkeåret
1. søn. i advent
2. søn. i advent
3. søn. i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Nytårsaften
Nytårsdag

Vejrup
9.00 UV
ingen
19.00 PT
ingen
10.30 UV
Ingen
9.00 UV
Ingen
10.30 UV
Ingen
10.30 UV
Ingen
9.00 UV
Ingen
10.30 UV
19.00 Julekoncert
10.30 UV
14.30 UV
9.00 UV
Ingen
15.30 UV
Ingen

www.endrupby.dk

Vester Nykirke
10.30 UV
10.30 UV
9.00 PT
ingen
19.00 UV
ingen
10.30 UV
ingen
9.00 UV
ingen
9.00 UV
ingen
19.00 UV
ingen
9.00 UV

16.00 UV
10.30 UV
ingen
-ingen
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Vejrup Endrup Nyt
Gudstjeneste i teltet
til byfesten i Vejrup
d. 13. August 2017
Traditionen tro var der gudstjeneste i
teltet til byfesten i Vejrup.
I år var det Uffe Vestergaard, som
stod for gudstjenesten.
Sædvanen tro havde byfestudvalget
sørget for rundstykker. Der var man-

ge morgenfriske Vejrup borgere, som
mødte op til kaffe og rundstykker og
efterfølgende gudstjeneste.
Organist Ingrid Sand Simonsen
spillede på det transpotable orgel,
som var venligst udlånt af V. Nykirke.
En god tradition med socialt samvær og Gudstjeneste i “øjenhøjde”.
Else Holberg Truelsen

Kirkelige handlinger
30/5-1/8 2017

Døbte:
Vejrup kirke
Vester Nykirke Kirke

Hjalte Cornelius Hansen
(Sara Didriksen og Mads Ulf
Hansen)
Vejrup Kirke

Lukas Hynkemejer Knudsen
(Karina og Casper Hynkemejer Knudsen)
Balbina Sillesen
(Bitten og Frank Renè Sillesen)

Begravede:
Vejrup kirkegård

Jørgen Bent Jensen
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Vejrup Endrup Nyt

sortiment fra slagter Theilgaard.
Kom til storFuldt
vinaften
i Min købmand Vejrup
Mangler du lækre udskæringer eller noget helt specielt kød til
en speciel lejlighed så kan alt fra slagter Theilgaard bestilles her i
Fredag
09.12 kl. 19.15 i Butikken.
butikken og leveres fra dag til dag.
Ambiente blomster.

Der vil blive
en
masse
vine,blomster
lækkerier
Vi fårserveret
også friske og
ﬂott
e bukettergode
fra Ambiente
i Bramming.
fra slagter Theilgaard
ermed
rigtig
gode
De er altid af højsamt
kvalitetnogle
og er altioste,
d sæsonsom
aktuelle
de ﬂott
este
blomster.
til en
hyggelig aften med en flaske vin.
Der kan ligeledes bestilles her i butikken og leveres fra dag til dag.
Så husk os når vi nærmer os mors dag og konﬁrmationer.

Der vil på aftenen være mulighed for at købe,
Fra den lille bager i Bramming.
vin
til særdeles fordelagtige priser,
Den lille bager i Bramming levere dagligt friskbagt brød, rundstykker
så
både
julenkvalitet.
og nytåret
er sikret.
og kager
af højeste
Vores udvalg
er stort hver dag og har i
specielle ønsker til fødselsdag eller lignende kan det bestilles her i
butikken og leveres fra dag til dag.

Hele herligheden koster 100 kr.
Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016
Her er der plads
Gørding
Smede- & Maskinforretning
ApS
Så saml
kortklubben,
naboerne
eller
vennerne
og få en
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
til og
dinkom
annonce
hyggelig aften sammen med os.
Kontakt Helle B.
4615
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand 2945
Vejrup”

Aften:

Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
Holger Svenning Bil 29 26 56 51

vejru

FR
vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

www.endrupby.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Riffel og pistolskydning - Opstart på sæsonen 2017/18
Tirsdag d. 5-9 kl. 18.30 – 21.00 - På banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter.
Skydning i Gørding-Vejrup Skyttekreds er for alle. Piger – Drenge & Damer - Herrer
* Er dine ambitioner at kommer vil mange stævner og gerne til DM, så hjælper vi dig på vej.
* Er du til træning på banen og deltage i hjemme og udebaneturneringer, så er der mange muligheder.
* Er du til træning og hyggeskydning, efterfulgt af en snak og måske en kop kaffe, er du velkommen.
* Er du over 55 år så har du også mulighed for at skyde / socialt samvær hver mandag fra kl. 14 - 16
Medlemspriser 2017/2018 - Børn og unge under 21 år: Medlemskort
TILBUD - Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud
Cal. 22 Tilbud

270 kr.
300 kr. Luftgevær 250 kr.

Over 21 år: Medlemskort							350 kr.
TILBUD - Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud
Cal. 22 Tilbud
375 kr. Luftgevær 325 kr.
Åbningstider For alle: Tirsdag + torsdag 18:30 – 21:00 - Patronsalget slutter kl. 20.00
Senior: (for alle over 55 år) Opstart mandag d. 4-9 17 - Mandag
14:00 – 16:00
Har du ikke prøvet at skyde før, så kig ned og få en gratis prøveskydning

Skydning, En fri sport.
Er du medlem hos Gørding-Vejrup Skyttekreds, har du ikke faste tider du skal møde for at være med.
Vi har åbent tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – 21.00 (patronsalget slutter kl. 20.00 og når sidste skytte har
skudt lukker vi.) Du kan frit vælge hvornår du kommer og træner i vores åbningstider og ønsker du at træne
flere gange hver aften eller om ugen kan du også det.
Ligesom er der uger du ikke har tid eller mulighed for at komme så er du ikke forpligtiget af at skulle deltage.
Du kan ligeledes frit deltage i de ca. 8-10 stævner vi deltager i årligt i lokalområdet og ved DM.
Gørding-Vejrup Skyttekreds var en af de mest deltagende foreninger i Sydvestjylland ved stævner og konkurrenceskydninger. Hvilket også resulterede i mange præmier og pokaler til foreningens medlemmer i sidste
sæson. Vil du gerne være en del af dette, så mød op på banen.

Vel mødt til en ny sæson med masser af konkurrence, stævner og hyggelig samvær.
Alle er velkomne

18

Skydning, en sport i centrum
www.vejrup.dk

www.skytteklubben.dk

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Endrup Fritidscenter afholdte
reception 7. august
Fritidscentret afholdte afskedsreception for Helle og Per
Burkal samt velkomstreception
for den nye halinspektør Peter
Kock Sørensen. Ved samme
lejlighed var der også mulighed for at hilse på centrets nye
samarbejdspartnere fra Endrup
Kro, Peter Marczak og Louise
Sihm Kloster. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med
mange gæster.

www.endrupby.dk
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Vejrup IF - Gymnastik
Opstart i uge 37 - Sæsonen slutter til marts 2018
Forældre og børn

Onsdag kl. 16.50- 17.30

Puslinge

Tirsdag kl. 16.30- 17.25

Mini spring

Torsdag kl. 17.30- 18.40

Spring

Torsdag kl. 18.45- 19.55

Herreholdet

Mandag kl. 19.00-19.55

Allround træning

Tirsdag kl. 18.30- 19.25 & Torsdags kl. 18.30- 19.25

Alder: ca. 1-3 år
Træner: Kirsten Kristensen
Der arbejdes med det lille barns grundmotorik og sanser gennem lege, sanglege og redskabsbaner.
Alder: ca. 3-6 år
Træner: Tina Grønning Sørensen Hjælpetrænere: Emma, Julie Lilje.
Der arbejdes med barnets motorik, koordination og sanser. Dette gennem lege, redskabsbaner og samarbejde
mellem børnene. - Vi mangler stadig 1-2 hjælpetræner i alderen 13-99 år :-) Er det dig?
Alder: 0.-3. klasse
Træner: Mette Opstrup.
Hjælpetrænere: Amalie, Lykke
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.
Alder: 4. klasse og op
Træner: Robert og Zennie
Hjælpetrænere; Vivi og Jens
Her videreudvikles springfærdighederne. Har du ikke gået til springgymnastik før, så bare kom alligevel - her
er plads til alle og du skal nok få det lært :-)
Instruktør: Jens Holst Jørgensen - Herregymnastik hvor hele kroppen arbejdes igennem.
ALLE er velkommen og der tages hensyn til skavanker og den enkeltes niveau!
Puls og cirkeltræning hvor ALLE kan være med! - OBS! Opstart allerede tirsdag d. 15. august.
Betales via Mobile Pay – Pris 20 kr. pr. gang indtil uge 37..

Yoga - Vi leder med lys og lygte efter en ny instruktør. Kender du en, der har lyst? Så giv endelig besked.
Kom og prøv. Du er altid velkommen til at komme og prøve et eller flere af holdene de første par gange
inden du beslutter om det er noget for dig.

Pris: 350 kr. for børneholdene, 400 kr. for voksenholdene. Tilmelding på www.vejrupif.dk under gymnastik.
Der tages forbehold for at træningstiderne kan ændres. Spørgsmål? kontakt Tina Schultz, mobil: 61355384

Vil du være en del af trænerteamet?
Til den kommende sæson mangler vi hjælpere på pusling og minispring.
Du behøver ingen gymnastik- eller trænererfaring, men vi forventer at du har lysten til at komme
og lege og træne med gymnasterne. Vi hjælper dig i gang og sørger for at du bliver klædt på
til opgaven og evt. kommer afsted på 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.
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Vejrup Seniorclub
Havde arrangeret en tredagstur
til Nordjylland d. 28-29 og 30
juni.
Turen gik op til Jesperhus Blomsterpark, hvor vi fik historien om
haven, og nød den smukke have,
med de mange finurlige ting.
Fortsatte mod Nord Mors hvor
vi så Hanklit, Gullerup strand,
Moler gravene. Videre til Thy
med Feggesund færgen og til
Hanstholm hvor vi skulle overnatte i to døgn. Dagen efter
kørte vi til Slette strand, så Hanherred bådebyggeri, hvor man
bygge de skibe, som Gutterne
fra Kutterne sejler i.
Forbi Svinkløv badehotel, som nu bare er grusbunke.
Om eftermiddagen så vi det store fæstnings anlæg
i Hanstholm, som Tyskerne anlagde under anden
verdenskrig. Med 38 cm. Kanoner der skulle skyde
halvvejs til Norge, med en granat på 600 kg. Det var
et fantastisk anlæg, hvor der var brugt 20 000 m3.
beton, med 4 m tykke mure. Det var jo lige meget,
for det var den Danske Statskasse der skulle betale.
På tredje dagen gik turen gennem Thy nationalpark
der er på ca. 400 ha. Ned forbi Aage V Jensens fredninger af Vejlene et søområde nær Frøstrup lejren.
Forbi Lodbjerg kirke til Agger, hvor vi sejlede til

Thyborøn, hvor vi hørte om det store søslag mellem
England og Tyskland under første verdenskrig, og så
monumenterne over det. Herfra videre til Bovbjerg
fyr, der nu er indrettet som museum og cafeterier,
herefter hjemad hvor vi afsluttede i Ansager med
spisning.
Tirsdag d. 25 juli var Seniorclubben på en endags
tur til Mandø. Vi kørte fra Vejrup kl.8, for vi skulle
med traktorbussene kl. 9 Fra Vester Vedsted. Vi kørte med låningsvejen både derover og hjem igen. Vi
blev kørt 12 km. ud på Korresand ,der er en 6000
ha. stor sandbanke mellem Mandø og Rømø, der bliver oversvømmet to gange i døgnet. Det er en eldorado for sælerne
i Vadehavet, der er ca. 6000 i den
Danske del af Vadehavet, og med
en forbrug af 6 kg. Fisk Pr. dag, så
er det en stor konkurrence, for de
fiskere der lever af det. Vi så ca.
100 sæler inde på stranden, de så
ikke ud til at lide nød af nogen art.
da vi kom hjem på kroen, fik vi en
god middag, så alle blev mætte.
Der efter fik vi en fin guidet tur
rundt i byen, og hørte om mange
sjove ting der var sket på øen igennem tiderne.
En fin tur hvor der var tilmeldt 42
deltagerer

www.endrupby.dk

21

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Sportsfest – Ministar Fodbold-stævne
Torsdag i Vejrup Sportsfestuge blev der
afholdt Mini-Star fodboldstævne i rækkerne U6 og U7.
Der blev spillet på vores nye mini-bane
samt en oppustelig bane udlånt af Gørding/Lourup IF.
Vejrup IF stillede med 4 hold, mens Gørding/Lourup IF og Bramming B hver stillede med 2 hold.
Her er lidt stemningsbilleder fra stævnet:

Tak til alle børn, forældre og diverse hjælpere for en rigtig god dag!
Vejrup IF Børne-Fodbold - Anders & Ronni
22
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Max.
80 pers.

Køkkenfri aften
Tirsdag d. 26. sep. kl. 18.00 på Vejrup skole

Så er det igen blevet tid til fællesspisning i skolens kælder, så inviter familien, naboen,
en god ven eller kom selv og nyd en aften, hvor det ikke er dig, der står i køkkenet.
Menuen består af:
Karbonader med stuvede ærter og gulerødder samt kartofler og surt.
Traditionen tro er der æblekage til dessert med kaffe/the.
Øl og vand kan købes.

Vi klarer også opvasken

Pris: voksne 50 kr. børn under 12 år 25 kr.
Ikke medlemmer: voksne 90 kr. børn under 12 år 60 kr.
Tilmelding senest d. 19. sep.
Anne Grethe 26 46 37 27 tlf. eller SMS
Arrangør - Vejrup Husholdningsforening

Kagedag
Søndag d. 29. oktober kl. 14.00-16.00
i Vejrup Fritidscenter.
Har du en bager gemt i dig, så bag en kage eller to til det store sønderjyske kaffebord.
Der vil være en præmie til den kage, der smager bedst og en præmie til den flotteste kage.
Overskuddet går til Knæk Cancer.
Der er også åbent for bidrag.
Billetter købes i døren, børn u. 14 år kun ifølge voksne.
Indlevering af kager kl. 13.30 - medfører gratis indgang.
Pris: voksne 50 kr. børn u. 14 år 10 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding for bagere senest d. 22. okt.
Til Inge 30 66 36 94 eller Tina 42 22 64 87
Arrangør - Vejrup Husholdningsforening

www.endrupby.dk
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Endrup Lokalråd havde inviteret til

Som noget nyt, forsøgte Endrup Lokalråd sig d. 28
juli med at arrangere en sommerfest med det enkle
tema:
at pleje sammenholdet og naboskabet i
Endrup over en god bøf og et glas rødvin.
At dømme ud fra tilslutningen, ca. 65 og
den gode stemning, der blev hjulpet godt på
vej af musikken fra Theodor og Hans Jørgen, vælger vi at tro, at projektet lykkedes.
Lokalrådet håber, at det må blive en tradition, men at bøfferne fremover kommer fra
de blomstrende enge i Endrup.
Johannes B. Schmidt

Vejrup IF
OK benzin og olie har netop doneret 18.496 kroner
til Vejrup IF. Pengene er allerede brugt.
Det er med et smil Otto Pedersen formand for
Idrætsforeningen, kan fortælle at pengene er brugt –
og det er alt sammen til nogle gode projekter, der er
blevet bygget en lille multibane til de små fodboldspiller, den havde en pris på 9000 kr. og her blev der
også brugt frivillige hænder fra fodboldarrangerede
forældre og trænere.

Vejrup Andels Foderstofforening yderligere tre øre.
OK har ydermere sendt 25 fodbolde – det kan de
unge fodboldspillere nyde godt af og Skolen har fået
de 3 af dem
Billedet er fra Bramminge ugeavis

Ydermere har man investeret i et nyt lydanlæg i
hallen det skal der så måske lige spares lidt op til for
anlægget har en værdi af 40.0000 kr. men så bliver
gymnaster og badminton, banko også glade i den
nye sæson.
Sponsorpengene som kommer en gang om året, kommer kun fordi borgerne i Vejrup bruger OK kortet flittig, for hver liter benzin eller diesel, der tankes
på kortet tilknyttet sponsoraftalen giver OK 3 øre og
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

En hjælpende hånd,
når livet rinder ud

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup
6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

Ring 75190054
* SVINEFODER
for bestilling
afhøjekvalitetsfoder
Samme
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

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 30 ton

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

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

SKØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

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

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

www. Vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reparation af biler

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
26
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Arrangementer
August
Tirsdag D. 15.08 Opstart All round træning kl. 18.30 i Fritidscenteret
Torsdag D. 17.08 Opstart All round træning kl. 18.30 i Fritidscenteret
Mandag D. 21.08 Opstart Børne Håndbold 0.-1/2 kl. 16.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 22.08 Opstart Senior Håndbold kl. 19.30 i Fritidscenteret
Onsdag D. 23.08 Opstart Børne Håndbold 3/4 klasse kl. 16.00 i Fritidscenteret
Torsdag D. 24.08 Opstart Børne Håndbold 5/6 klasse kl. 15.30 i Fritidscenteret
Mandag D. 28.08 Opstart Børne Badminton kl. 17.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 29.08 Opstart Senior Badminton i Fritidscenteret

September
Lørdag

D. 02.09 Bazar i Fritidscenteret

Mandag D. 04.09 Opstart Flittige hænder kl. 13.00 til 16.00 på Vejrup Skolen
Tirsdag D. 05.09 Opstart I Skyttekreds kl.18.30 – 21.00 i Fritidscenteret kælder
Mandag D. 11.09 Opstart Herre Holdet gymnastik kl. 19.00 i Fritidscenteret Multisal
Tirsdag D. 12.09 Opstart Puslinge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret
Onsdag D. 13.09 Opstart Forældre/Barn kl. 16.50 i Fritidscenterets Multisal
Torsdag D. 14.09 Opstart Minispring gymnastik kl. 17.30 i Fritidscenteret
Torsdag D. 14.09 Opstart Spring gymnastik fra kl. 18.45 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 26.09 Køkkenfri aften på Vejrup skole – for alle kl. 18.00 Vejrup Husholdningsforening

Oktober
Tirsdag D. 03.10

Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret

Søndag D. 29.10 Kagedag til fordel for Knæk Cancer i Vejrup Endrup Fritidscenter kl. 14.00-16.00

Vejrup Lokalråd
Kunne du tænke dig at være med til at udvikle Vejrup
Meld dig som kandidat til Lokalrådet til det
Kommende Kommunevalg d. 21. november 2017 i Gørding
Vi søger nogle initiativrige personer til kan komme med
ideer og være med til at udvikle Vejrup i fremtiden.
Yderlige oplysning: Lokalrådsformand Hans Jørn Madsen Tlf. 3073 1566
www.endrupby.dk
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DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD
Vi er specialister i varmepumper

Fujitsu varmepumpe

Energiklasse A+ • 5 års
garanti • Varmeefffekt 5,2 Kw
Mulighed for tilskud op til kr.
3.400,-

a.

AEG LFL73724
VASKEMASKINE

26.000
,-

Tilbuds pris

tsum c
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v
a

gevins

1400 OMDREJNINGER • 7 KG
ENERGIKLASSE A+++
DAMPFUNKTIONER

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

Samlet

Introduktions pris

2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

Prisen er ekskl. montering

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

r
e
r kr. 8.999,-

Henrik: 26 33 89 99

Bramming

Bent: 26 32 89 99

7519 10 03
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
2936 5335
2815 0517
7519 1500
7517 8090
7517 8504
7517 1300
7610 9110
7517 8211
7510 1555
7519 1240
2061 2689
7519 0452
7519 0529
2826 0871
7519 0333
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 1161
7517 8070
7519 0015
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
5048 8115
7519 0200
7519 0054
7519 0191
5122 3480
7519 0350
7519 0085
7519 0381
7517 3900

Lars: 26 80 77 22

Telefon

Endrup
Endrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Endrup
Endrup
Gørding
Gørding
Bramming
Esbjerg
Gørding
Bramming
Endrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup

3.
9
9
9
,
-

By

Allison
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Donslund Service
Endrup Malerfirma
Endrup Kro
Erling Egert
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Grafisk Trykcenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal Optik
Pecani
Peter Bertelsen
Rud Christensen
Skov Madsen
Min Købmand
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
TM Rengøring
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup El - Service
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Firmanavn

www.dengroennebutik.dk

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

