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Vejrup Senior Club
Torsdag d.16 juni: Senior Clubben var på besøg på
Bramming Egnsmuseum, der har adresse I det gamle
elværk. Det var meget interessant, museumsinspektør Mogens Hansen fortalte og viste rundt, det gjorde han rigtig godt. Hovedudstillingen bestod af malerier af Marius Skov. Derefter gik turen ud på Kaj
Lykke golf bane, her skulle vi have kaffe, derefter gik
vi ud og så omgivelserne og hen på udslagsbanen,
hvor nogle prøvede at slå ud med stor iver.
Sommerens udflugt gik I år til Sjælland på en tre
dages tur. På først dagen gik turen ned til Herlufholm Kostskole. Det er Danmarks ældste kostskole
grundlagt I 1565 af Herluf Trolle, det var for de rige
og adelige børn, men I dag er skolen for alle, som vil
betale hvad det koster. Der er 275 kostskoleelever og
350 dagskoleelever, og mange børn af udenlandsdanskere, der tager deres uddannelse her.
Herefter kørte vi til Ledreborg Slot ,kendt fra Slotskoncerterne, vi blev vist rundt I slottet af en guide,
der fortalte om stedet, og om den familie der ejer
slottet. Han fortalte også hvor svært det er at få sådan en slot til at rende rundt økonomisk. Derefter til
Hotel Hillerød, hvor vi boede I to nætter. Anden dagen kørte vi til Helsingør, hvor vi så det Nye søfartsmuseum, der er anlagt I tørdokken på det nedlagte
skibsværk.
Det var rigtig godt udført, man fulgte det danske
søfart gennem tiderne, hvad de havde sejlet med,
fra slaver til smør og bacon og meget andet. Begge
verdenskrige havde været hård ved skibsfarten, der
var gået mange skibe ned, og mange var omkommet.

Om aftenen var vi på Bakken og I Cirkus Revyen det
var rigtig godt, det var svært ikke at komme til at
grine.
På tredjedagen skulle vi hjemad, vi kørte op langs
Arresø og sejlede over til Orø, en lille ø med 850
indbyggere, der var en guide med for at fortælle om
øen, ovre på fastlandet igen, kørte vi over til andelsandsbyen Nyvang. Der er en rekonstruktion af en
lands by fra fyrrene. Meget sjov at se, da man kan
huske alle ting som det var dengang.
Herfra kørte vi hjemad, og sluttede med at spise
nede på en restaurant lige overfor Skærbæk værket,
det var en meget flot udsigt derfra. Vi var I Vejrup
ved 19 tiden, det var bare en fin tur, og alle 39 deltagere var glade og tilfredse, og syntes at de havde fået
meget for pengene.
Herfra skal lyde en stor tak til Lars Østergård der
kørte turen.
Torsdag d.1. september blev der afholdt høstfest
nede ved Søren Jensen. Vejret var rigtig godt, så ingen kom til at fryse. Laden var som sædvanlig smuk
pyntet op med blomster og majs og grene. Musikken
blev leveret af Theodor Schmidt fra Endrup, bedre
musik er svært at finde.
Menuen var som den plejer at være, sild og smørebrød fra Fritidscentrets køkken, det var også som
det plejer rigtig godt. Der var en rigtig god stemning
hele aftenen, folk var rigtig flinke til at danse hele
aftenen. Det var en fin aften, for de 35 medlemmer
der deltog.

www.endrupby.dk

3

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 b ertsens 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 11 • 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
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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

Vejrup Endrup Nyt

VEJRUP ENDRUP FRITIDSCENTER FYLDER 30 I ÅR.
Bestyrelsen vil gerne markere jubilæet med et

FAMILIEARRANGEMENT
Søndag den 6. nov. kl. 13.00 – 16.00 i centret.
PROGRAM:
13.00 – 14.00 Ballonmanden Kaptajn Vom
Underholder i hallen.
13.00 – 16.00 ”Cafe Hjørne” hvor Vejrup Endrup
Fritidscenter trakterer med kaffe
og brød samt slush ice til børnene.
13.00 – 16.00 Aktivitetsbane, hoppeborg m.m.
er til fri afbenyttelse i hallen.
13.15

Vejrup Sognearkiv viser film om
Halbyggeriet i Multisalen. Filmen
kører non – stop hele
eftermiddagen.
Arkivet markerer 3 jubilæer i et
jubilæumsskrift: Hallen 30 år –
Klubhuset 40 år – Vejrup Stadion
60 år. Skriftet kan købes på
dagen. Desuden markeres
jernbanens 100 års jubilæum
med en udstilling i foyeren.

13.00 – 16.00 Gørding – Vejrup Skyttekreds
demonstrerer IR – Våben
hvor man kan prøve at skyde
med infrarøde våben i hallen.
13.00 – 16.00 Vejrup Endrup Nyt markerer 25
års jubilæum med stand i
foyeren.
13.00 – 16.00 Ungdomsklubben er åben og kan
besigtiges.
- hele arrangementet er gratis www.endrupby.dk
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TØMRER
•• TØMRER
SNEDKER
•• SNEDKER
NYBYGNING
•• NYBYGNING
OMBYGNING
•• OMBYGNING
TILBYGNING
•• TILBYGNING
TAGARBEJDE
•• TAGARBEJDE
•• VINDUER/DØRE
PORTE
•• PORTE
KØKKEN
•• KØKKEN
•• GARDEROBE
GARDEROBE
•• MONTAGEARBEJDE
MONTAGEARBEJDE

28260871
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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/snedkerarbejde
✓ 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

28260871
ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Billån

Lån til din nye bil fra:

3,15 % i rente
4,2 i ÅOP
*

*

Kig ind og hør mere!
*Låneeksempel:
Udbetaling minimum 40 %. Hovedstol kr. 206.710, variabel rentesats p.t. 3,15 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 3,187 %,
løbetid 84 mdr., mdl. ydelse kr. 2.744,55. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 4,2 % og etableringsomkostninger**
kr. 6.710.
** Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision, dokumentgebyr samt oprettelse af ejerpantebrev i alt
kr. 1.000 (normalpris: oprettelsesgebyr 2 % af kr. 206.710 = kr. 4.134, dokumentgebyr kr. 1.000, etablering af ejerpantebrev kr. 750, i alt kr. 5.884). Tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af kr. 206.710 + kr. 1.660) kr. 4.760.
Panthaverdeklaration forsikring kr. 950.
Særlige vilkår: Krav om kaskoforsikring. Tilbud på bilforsikring hos Købstædernes Forsikring via Andelskassen. Lånets
løbetid afhænger af bilens alder. Helkunde i Andelskassen. Renten fastsættes i forhold til størrelsen af udbetaling. Billån,
jubilæum tilbydes på de angivne vilkår i anledning af bankens 100 års jubilæum og er gældende indtil videre. Andelskassen forbeholder sig ret til at stoppe tilbuddet uden yderligere varsel.

Nørregade 18 · 6740 Bramming
Telefon 87 99 39 95 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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www.vejrup.dk

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Vejrup Endrup Nyt

Julefrokost den 3. december
… holdes i multisalen i Vejrup Fritidscenter.
Maden vil være lækker julebuffet,
som leveres fra fritidscentrets køkken.
Festen starter kl. 18.30 –02.00
Festbandet Vestjyderne spiller op til dans
og spiller alle de gode klassikere.
Billetter købes hos Købmanden i Vejrup til og med
d. 19. november. Der er kun 120 stk., som sælges
efter først til mølle princip.
Billetpris: 235 kr.

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

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
8

www.vejrup.dk

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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Vejrup Husholdningsforening
Konfekt aften
Torsdag den 24. nov. Kl.18.00 i Vejrup Skoles køkken.
Denne aften kommer Heidi fra Gørding Bageri
og giver inspiration til at lave spændende konfekt og

du kan få afprøvet dine færdigheder ud i den sjove kunst.
Man betaler selv for den færdige konfekt efter kilopris
Husk kagedåser til den færdige konfekt.
Pris 65-kr. - Ikke medlemmer 105-kr.
Tilmelding senest d. 16.nov til
Anne Grethe tlf.: 26463727
Vejrup husholdningsforening.

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

Vælg selv menu

Vi tilbyder

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

Mad ud af huset
Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Kontakt os
info@hotel-glejbjerg.dk
Tlf. 75 19 84 64

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

å:
Læs mere p
glejbjerg.dk
w w w.hotel-

www.endrupby.dk

Stege retter:
Oksemørbrad i krydre panade m/ sauce
bordelaise.
Rosastegt kalvefilet m/ sauce bordelaise.
Braiseret okseculotte m/ okse sky.
Helstegt svinekam m/ flæskestegs sauce.
Bacon baderet kyllingebryst m/ pikant.
estragon sauce.
Lammekrone i hvidløgs pesto m/ cremet
estragon sauce.
Glaseret skinkesteg m/ sky sauce.
Kartofler:
Pommes duchesse el. Pommes rissolles.
Små krydre kartofler el. Hj.lavet flødekartofler.
Hj. lavet hasselbagte kartofler m/ krydre smør.
Hj.lavet både kartofler m/ hvidløg & timian.
Salat anretninger:
Tomat salat m/ mozzarella & rødløg
Græsk tzatziki el. Coleslaw
Broccoli salat m/ bacon & ristede pinjekerner
Rødkåls salat m/ hasselnødder & appelsin
Bønne salat m/ hvidløg & hakket tomat
Salat anretning m/ hj.lavet dressing

Pris pr couv
kun ud af huset & minimum 20 couverter.
3 slags kød, 3 slags kartofler,
3 slags salat, brød & smør
155,- pr couv
4 slags kød, 4 slags kartofler,
4 slags salat, brød & smør
170,- pr couv
5 slags kød, 5 slags kartofler,
5 slags salat, brød & smør
185,- pr couv
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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

Her er der plads
til din annonce

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

MURERFIRMAET

EGON SØRENSEN Eftf.

Medlem af
Dansk Byggeri

Ved Kim Spaanheden Andersen
Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Se mere på
www.mureregon.dk
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Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

www.vejrup.dk

Kontakt Helle B. 2945 4615

Kirkebladet
Nr. 5 • 2016

Alle Helgen

Over for døden er vi meget små. Jeg
kan huske, da min far døde i 1985 af
en blodprop, 65 år gammel, hvor små
vi var. Mor tog imod mig på jernbanestationen i Skærbæk. Der var ikke
meget tilbage af hende. Hun så meget

alene og tynd ud i den gamle lange
frakke.
Men hun var jo også blevet alene,
selv om min bror og hans familie boede lige ved siden af på gården og de
4 drenge kunne komme over i huset
og få chokolademælk. Mor var gæstfri. Men det var jo en ny situation.

Gudstjenester

Vejrup

V. Nykirke

Det er som at blive amputeret, skal
hun have sagt.
Ved Alle Helgen tænker vi på dem,
som er gået bort.
Hvad er et menneske? Da mor døde
af kræft i 92 sagde hun til min bror:
Livet er så kort, Ole.
Sådan ser det ud, når man tænker tilbage. Tiden er gået hurtigt og vi kan
ikke standse den.
”Hvad er da et menneske?” står der i
Salme 8.
”Når jeg ser din himmel, dine fingres
værk, månen og stjernerne, som du

16. okt. (21.søn.e.trin.)

10.30

ingen

23. okt. (22.søn.e.trin.)

ingen

09.00 JT

30. okt. (23.s.e.trin.)

10.30

ingen

06. nov. (Alle Helgens dag)

11.00

09.30

13. nov. (25.søn.e.trin)

10.30

ingen

20. nov. (Sidste søn. i kirkeåret)

11.00

09.30

27. nov. (1. søn. i advent)

11.00

09.30

04. dec. (2.søn.i advent)
(koncert i V. Nykirke)

ingen

16.00

11. dec. (3.søn.i advent)

9.30

11.00

18. dec. (4.søn.i advent)
(de 9 læsninger i Vejrup kirke)

11.00

ingen

24. dec. (juleaften)

16.00

14.30

Felix Scherfig Fyhn
Simon Scherfig Fyhn
(Trine Thovtrup Scherfig og
Ronni Fyhn)
Tobias Damgaard Fyhn
(Johanne Damgaard Fyhn og
Kristian Fyhn)

25. dec. (Juledag)

11.00

09.30

Vielser

26. dec. (Anden juledag)

09.30

ingen

Vejrup kirke:

Kirkelige handlinger:
1/6 - 1/10 2016

Dåb:
Vejrup kirke:

Fie Madsen og Frank Rosenberg

JT Jørgen Tornøe

www.endrupby.dk
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satte der, hvad er da et menneske, at
du husker på det?”
På den ene side er mennesket noget
stort, der er grund til at sige tak for
tilværelsen, at man i det hele taget er
blevet født og at man må tro på, at
Gud følger en.
På den anden side er livet hurtigt
forbi og man er kun et støvfnug i forhold til alt andet. Livet er skrøbeligt
og kan hurtigt få en afslutning.
Her er det værd at tænke på historien om Lazarus.
Jesus kom med vilje for sent til deres hjem.
”Havde du været her, så var det ikke
sket”, sagde søstrene Martha og Maria.
Så kunne du har nået at helbrede ham,
underforstået. ”Tror du på opstandelsen?” Jo, det gjorde hun da. ”Den der,
tror på mig, skal leve, om han end dør.”

Adresseliste:
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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”Tror du det”. Jo, det troede hun også.
Maria græd og Jesus blev stærkt bevæget.
Så ville Jesus gerne se Lazarus.
Men han havde allerede ligget længe,
4 dage, sagde Martha. Det ville ikke
være en god ting, at se ham. Man husker mest det allersidste. De rullede
dog stenen fra.
Jesus bad en bøn og sagde derefter
med høj røst:
”Lazarus kom herud ” og det skete. Lazarus kom ud med ligklæderne
viklet om sig.
Når Jesus kunne gøre det dengang,
så er det grund til at tro, at han kan på
den yderste dag.
AE

The Catch, Grebet
En artist fra The Flying Rodleighs fortæller, at hemmeligheden bag
kunststykket består i, at griberen og
den, der flyver er helt bevidste om
deres roller.
Den der flyver skal være afventende
og ikke gribe fast. Griberen er den
egentlige stjerne i nummeret, han
skal gribe og holde fast med et splitsekunds nøjagtighed. Den, der springer
gør ingenting, griberen gør det hele.
Når jeg svæver hen mod Joe, skal jeg
simpelthen strække mine arme ud
imod ham og vente på, at han griber
mig og trækker mig sikkert hen over
nettet og ind på platformen.
Det værste en springer kan gøre, er

www.vejrup.dk

at prøve at gribe griberen. Hvis jeg
griber Joe´s håndled, kan jeg komme
til at brække dem eller han komme til
at brække mine og det ville være enden for os begge to. En springer skal
have tillid til, at han bliver grebet
Og at hans griber vil være der for
ham.
Det minder lidt om vores forhold til
Gud. Vi må have tillid til, at Gud vil
være der for os og vil gribe os. At dø
er at strække sine arme ud billedligt
talt og tro på at blive grebet. Det må
vi have lov til at tro, at han vil. Jesu liv
er et vidnesbyrd om denne mulighed.
AE

Sogneudflugt til
det sønderjyske
Godt vejr er altid en god ting til en
udflugt og det var tilstede i rigt mål.
Det barske landskab viste sig fra sin
venlige side. De fleste træer langs
kysten er bøjet mod øst i ydmyghed
for blæsten fra vest. Eller også er det
saltet i luften, der er hårdest ved det
vestvendte. Der var stillads om kirketårnet i Ballum, murværket er udsat
og skal holdes vedlige.
A. P. Møllerfonden har givet en del,
således at nogle gamle huse i Vesterende og Østerende kan få lov til at
blive tækket med stråtag i gammel
stil. Der er ikke mange træer, der
hindrer udsigten til vadehavet. Træer er der til gengæld omkring Trøjborg ruin længere inde i landet ikke
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Hjertelig tillykke med bladets
25 års Jubilæum
Vi vil i dette blad fortælle en lille historie fra
dengang og til i dag hvor vi skriver 2016.
Historierne er fra alle de foreninger der hvert
år giver deres bidrag til bladet.
Idrætsforeningen har hver deres idrætsgren og alle de udvalg
bidrager her med en historie.
Vi har været ude ved alle i redaktionsudvalget for at høre om de ville
give et bidrag til dette jubilæums nummer af Vejrup Endrup Nyt.
Samtidig har Vejrup sognearkiv fundet en del Jubilæumshistorier
frem til dette herrens år 2016.
Her er så resultatet, tusinde TAK.

Fra mødet ang. Jubilæumsbladet, på billedet ses til venstre: VIF Formand Otto Pedersen, Menighedsrådet V.
Nykirke Henrik Christensen, Håndbold Carsten Mølgaard, Antenneforening Erik Stenager, Borgerforening Karina
Tobiasen, Husholdningsforening Anette Hunderup, VEF. Henning Frederiksen, meders til højre V. Sognearkiv, Birger
Henriksen, Anna Schulz, Senior Club Åge Henriksen, Håndbold udv. Gitte Ladefoged og Charlotte Tobiasen, V.
Lokalråd Chris Kjærsig og Den ansvarshavende redaktør og fotografen Helle Burkal.

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt

Fra 1992 til 2016 er blevet til 25 år med
bladet Vejrup Endrup Nyt
Bladet historie i korte træk
Som Lars Christoffersen skrev i bladet nr. 4 fra 1997 Månedens Leder
- Gider vi ha`et blad i Vejrup og Endrup?
Gider vi læse det? Gider nogen skrive i det? Gider nogen producere det?
Og så sandt som det er sagt, det er jer der læser bladet, det er jeres, ikke mit blad, bladet er
ikke bedre end det i gør den til, og kun via jeres respons, jeres indlæg, jeres tilbagemelding
som læser, der medvirker til bladets vigtigste bidragsyder. Bliv ved … brug jeres blad.
Fra 1992 kommer de første 2 udgaver af det nye
blad Vejrup Endrup Nyt. med 20 sider, bagsiden
blev solgt til SE Marked og Vejrup Andels Grovareforening Foderstof, - med Poul Erik Jensen som
ansvarshavende redaktør, Lars Christoffersen havde
annoncer og produktion, trykning – Riis Reklame /
offset as. Jørn Thomsen
I 1993 juli nr. 2 over tager Henning Frederiksen tjansen som ansvarshavende redaktør her kom bladet ud
i 4 numre. stadig med 20 sider bagsiden tog MK 79
Vejrup og Endrup Støtteforening af 1978 sig af.
I 1993/94 blev der i samarbejde med de to sognes
kirkeblade, blev der arbejdet på at bruge de 4 midterste sider, her havde læserne stadig en mulighed
for at tage midtersiderne ud, og gemme, som de
havde gjort med kirkebladet før.
Ligeledes i 1995 kommer bladet ud i 4 nr. her skifter
man om på forsiden teksten, nu er det ikke Idrætsforeningerne blad – Nu er det Borger- og sogneblad
for Vejrup og Vester Nykirke sogne. Sommeren 1995
over tager Helle Burkal annoncerne og produktion
efter Henrik Hansen. De foreninger der bruger bladet
til opslag eller artikler er gratis, her er det annoncerne og de 2 sognes kirkeblad der financierer bladet.
I 1996 er året hvor bladet udkommer i 6 numre, på
side 2 får man plads til et foreningsregister hvor alle
foreninger bliver repræsenteret, hvor Fritidscenterets
åbnings tider bliver synlige og hvor vores Sognepræst Henning Nørgaard kommer med bladets første ”Leder” hvor han afslutter med de vise ord –
Længe leve den gode samtale! – Brug dit blad!
I nummer 1 1996 kommer det første spæde indslag
fra Menighedsrådene med tider for Gudstjenester
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og i nr. 2 Årets Konfirmander, og det var også det år
hvor bladet udkom med 28 sider. I nr. 3 er bladets
4 midtersider i en lys blå farve hvor de Kirkelige
handlinger får en spalte samt KFUM-spejderne, og
billeder fra årets Konfirmander. Det var også det år
vi måtte vinke farvel til sognepræst Henning Nørgaard og sige goddag til Asger Ehmsen og hans familie.
I 1997 nr. 2 bliver bagsiden forsynet med Annonceoversigt – støt dem – der støtter os. Mindre banko
reklame nr. 4 skifter vi til K.S. System i Årre de
kunne trykke bladet billigere og vi blev vist også lidt
bevidste om hvilke papir vi skulle bruge. Layout:
EDB-Møllen i Varde.
Nr. 6 1997 skifter vi igen Layout og trykker – her er
det Grafisk Trykcenter i Esbjerg, og Tjæreborg TEC
Grafik og Tryk de trykker indtil nr. 3 2008
I 2003 juli nr. 2 over tager Helle Burkal opgaven som
ansvarshavende redaktør. Her bliver de 4 midterste
sider, Kirkeblade sider ensfarvet hvid, – det blev
Grafisk trykcenter der bestemte det, da den maskine som skulle indsætte en farvet side, blev erstattet
med en anden, så muligheden for at ligge et farvet
side inde i bladet, var ikke muligt, her kunne vi så få
et par gode billeder af Kirkerne på forsiden i stedet.
I 2005 bliver papiret tyndere, i 2007 gjorde Post
Danmark klar at man skulle have et oplæg på 3000
eksemplarer for at uddele bladet, vores bladet bliver
trykket i 1100 eksemplarer – i sommeren 2008 fik vi
en samarbejde med de 12 foreningerne der er i begge sogne, med udbringningen af bladet, de har bragt
bladet ud lige side, som TAK sender bladet en lille
julegave.

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
I 2007 nr. 3 blev bladet i farver samt et nyt Layout
– annoncørerne blev tilbudt nyt layout på deres
annonce samt om den skulle være i farve, de næste
numre blev korrigeret og økonomien bestemte at vi
skulle arbejde med halv farve og sort/hvid sider.
Bladets priser, de sidste 10 år, fra 9,00 til 11,50 kr.
som den ca. koster i dag at lave et blad med henholdsvis 28 eller 32 sider.
2008 nr. 1 var bladets annonce sider korrigeret vi fik
sat system på størrelserne, fik dem organiseret – det
var et stort puslespil – men det har så også gjort det
nemmere at sælge annoncer nu hvor der er 5 størrelser samt med eller uden farve, Kirkebladet med begge kirker på forsiden. I nr. 5 får vi et tilbud fra Nico
reklamer i Endrup han levere både layout og tryk. - i
bladet 2011 prøver vi endda at lave 2 blade med 36
sider. Det var også i 2011 der blev indkøbt en ny Pc til
Helle så hustanden havde 2, sikken luksus.
I 2012 nr. 2 får bagsiden et nyt look, med en annonce som fyldte halvdelen af bagsiden samt annoncørernes telefon register. I tiden frem til slutningen af
2012, hvor Nico reklamer vælger at stoppe firmaet,
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sker der ikke de store forandringer. – i 2013 hentes
der 3 tilbud ind for at finde ny opsætter og trykker
– valget faldt på Grafisktrykcenter Esbjerg de kunne
hjælpe med layout og opsætning fra da vi havde dem
sidst – samtidig var de så også de billigste.
Som i nok kan fornemme så føler jeg at have været
med hele vejen, - igennem i de sidste 25 år, men der
har da været tidspunkter hvor jeg har haft Henning
Frederiksen på side linjen som her har taget over og
hjulpet – mange TAK på bladets vegne.
Og samtidig vil jeg rette en KÆMPE STOR TAK til
alle de ANNONCØRER der har været med i bladet.
Jeg har haft mange sjove og gode oplevelser med
at lave et lokalt blad, TAK for rigtig mange hyggelige, konstruktive og sene nattetimer med dette
vidunderlig BLAD..
Siden 2002 har bladet været til at læse på nettet ikke
så regelmæssig de første år, men det er den i dag.
På bladets vegne – Helle Burkal ansvarshavende
redaktør 2016

Henning Frederiksen fortæller her om den
første tid med bladet
Vejrup Endrup nyt 25 års jubilæum
I anledningen af Vejrup Endrup nyt 25 års jubilæum, vil jeg prøve at fortælle lidt om hvordan bladet
er blevet til. Det startede med at man i Endrup
havde et blad som hed Nyt fra EIF, og i Vejrup
havde vi et blad som hed Viften begge blade havde
kørt i adskillige år, men var måske kommet lidt i
dødvande vi kunne se at mange af vores annoncører var de samme og vi havde nok begge svært ved
at finde nogle til at lave vores blad. Så ud fra dette
besluttede vi at ligge hovederne i blød og sætte os
sammen for at se hvad vi kunne gøre.
Det var her Theodor Christensen, Kaj Mortensen og Lars Christoffersen som lavet bladet for
Endrup, Poul Erik Jensen og undertegnede som
lavede Viften for Vejrup.

besluttede vi at udkomme 4 gange om året. Her
startede op og bladet blev rigtig godt modtaget.
Siden 1996 har kirkebladet været med fra Vejrup
og Vester Nykirke sogne samt alle foreninger i de
2 sogne med i bladet, og udkommer nu som bekendt 6 gange om året.
Sådan er bladet blevet til det flotte blad som i dag,
udkommer hver anden måned med mange gode
historier og informationer, som kommer ind fra
alle foreninger og borgere. Det har så igennem de
sidste mange år været Helle Burkal som har været
redaktionsansvarlig og sørget for at samle alle trådene og sørge for at bladet kom rettidig ud til ca.
1000 husstande I Vejrup og Endrup området.
Til sidst har jeg kun at sige tillykke med jubilæet.

Man blev hurtig enige om at lave et fælles blad
som kom til at hedde Vejrup Endrup nyt, i starten

Henning Frederiksen

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt

Vejrup IF – Foreningsbladet skulle
hede Viften
Begyndelsen på de første 7 år af Idrætsforeningsbladet i Vejrup, som jeg
var en del af.
I 1979/80 var vi var nogle stykker fra idrætsforeningen, som syntes der manglede et foreningsblad i Vejrup Idrætsforeningen, bestyrelsen var med på ideen, hvis der kunne skaffes økonomi for det. Meningen var at bladet
skulle udkomme fire gange om året.
Der blev hentet tilbud ind på opsætning og
tryk fra Minitryk i Glejbjerg, prisen var rimelig men der skulle jo skaffes kapital for at
kunne betale for trykningen, arbejdet gik i
gang, med at skaffe annoncer til bladet. Jeg
kørte rundt efter arbejdstid, til forretninger
og virksomheder i Vejrup, jeg blev rigtig godt
modtaget, alle syntes det var en rigtig god ide,
så det var ikke svært at få annoncer, så hermed
var den økonomiske del i orden.
Det første nummer af bladet ”Viften” blev
sendt ud til alle husstande i Vejrup sogn, her
var forsiden et stort? - hvad vi skulle kalde
bladet.
Der kom mange forslag, men i samarbejde
med idrætsforeningens bestyrelse syntes vi at
VIFTEN passede godt til et foreningsblad, det
var jo en vifte af alle idrætsgrene og foreninger
der skulle bruge bladet til at skrive i, så det
symboliserede jo rigtig god – en Vifte af foreninger der kunne bruge bladet.
Dengang kom de fleste artikler til bladet, oftest bare skrevet i hånden med en kuglepen,
det var ikke altid lige nemt at se, hvad der stod
skrevet, men når teksten var tydet skulle det
efterfølgende skrives ind på en skrivemaskine.
Så når deadline var der og de sidste indslag
var kommen på ind ad døren, sad jeg hver

4

Første udgave
gang til langt ud på natten, og klippede, klistrede og tilpassede med billeder, til det antal
sider bladet kunne blive på. Herefter skulle det
siderne afleveres til Minitryk, som trykkede og
hæftede det.
Når han havde bladet færdig, skulle den fordels i antal og stakke så den var klar til at blive
omdelt med posten, herefter kørte jeg det til
posthuset i Bramming hvor fordelingen foregik.
Knud Fogh

www.vejrup.dk
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Vejrup Idrætsforening - Otto Pedersen
og der blive brugt mange kræfter på at det må fortsætte. Måske skal der ændringer til, men det er kun
en ekstra udfordring.
Vi ønsker hinanden tillykke med
Bladets 25 års jubilæum.
Venligst på bestyrelsens vegne,
Formand Otto Pedersen.
Ved Vejrup IF 100 års jubilæum fangede fotografen 4
generationer fra venstre er det Valborg Enevoldsen, Anne
Marie Nielsen, Susanne Fogh med datteren Signe på
armen, det er Håndbold der for dem alle er idrætsgrenen
de har dyrket og udøvet.
Vejrup Idrætsforening haft en flot fortid, men ikke
altid lige nem. gennem de seneste 111 år er foreningen vokset og er blevet til det vi ser i dag og det ville
uden tvivl gøre et stort indtryk på de mennesker der
startede foreningen op.
Om udviklingen kommer til at gå lige så hurtig de
næste 50 år er svær at vide men en ting er da helt
sikkert der kommer altid nye tiltag, nye ideer der
skal sættes i værk. Der vil altid være et stort behov
for adspredelse for de unge mennesker og det er en
sikker måde at finde og vinde et sammenhold på. Vi
oplever en stor bevågenhed fra vort lokale samfund
og det er vi glade for, uden denne opbakning ville
der mangle noget. Vi forsøger at honorere dette og
vi er indstillet på at gøre den største indsats der kan
gøres og målet er endda at forøge denne.
Der har i tidens løb været ikke mindre end 26 formænd, mig selv inklusive og det giver ved nem hovedregning en formandstid, i gennemsnit på 4 år,
nogle lidt kortere, andre lidt længere. Det samme
gælder bestyrelsesmedlemmerne og de utallige ledere og trænere der har fungeret i tidens løb. Det tyder
på et godt klima, man skiftes og deler erfaringer
rundt i hele systemet og resultatet er da heller ikke
“så ringe endda”
Jeg vil gerne på alles vegne, ved dette fornemme Jubilæum, udtrykke en stor tak for den indsats all har
gjort, - vi er alle glade for og stolte af at et lille lokalsamfund kan få et blad til at fylde 25 år.
Et så flot jubilæum skal markeres, og huskes, Idrætsforeningen forskellige udvalg giver deres bidrag til
bladet med hver deres historie, ingen tvivl om det,

Vejrup Idrætsforening træner/ Leder pris
I 1982 startede man med at uddele træner/leder prisen – der er efterhånden gået mange år.
Så ved en gang om året at uddele prisen og samtidig
TAKKE dem for arbejdet i VIF, – og som man kan
bemærke er der mange af dem der har fået prisen,
stadig er aktive i foreningen.
- Flg. Sportsgrene har modtaget
priserne gennem årene:
1982 Svend Madsen Fodbold, - 1983 Britta Pedersen
Håndbold, - 1984 Bjarne Jørgensen Fodbold &
Badminton, - 1985 Preben Lind Badminton, - 1986
Sonja Andreasen Gymnastik, - 1987 Paul Erik
Andersen Fodbold, - 1988 Knud Fogh Fodbold, 1989 Kaj P. Madsen Banko og Sportsfest , - 1990
Søren Callesen Gymnastik, - 1991 Carsten Mølgård, Håndbold, - 1992 Paul Bjarne Holst Fodbold, - 1993
Henning V. Pedersen Håndbold, - 1994 Christian
Sørensen Fodbold, - 1995 Svend Erik Uhd Fodbold,
- 1996 Henning Frederiksen Formand, - 1997 Jan S.
Jensen Håndbold, - 1998 Peder Thomsen Fodbold,
- 1999 Anne Marie Nielsen Håndbold, - 2000
Åse Sommerlund Madsen Kasserer, - 2001 Mona
Boisen Mk79 og Banko, - 2002 Tommy Hunderup
Sponsorer, - 2003 Marianne Pedersen Badminton,
- 2004 Hanne Holden Gymnastik, - 2005 Anja
Frederiksen Gymnastik, - 2006 Hans Peter Rasmussen
Fodbold, - 2007 Marianne Jensen Badminton, 2008 Allan Fogh Håndbold, - 2009 Mette Sørensen
Gymnastik, - 2010 Charles Madsen Fodbold, - 2011
Kirsten Kristensen Banko/Festudvalg/Gymnastik,
- 2012 Hans Callesen Festudvalg, - 2013 Pia & Ib
Gjerlevsen, - 2014 Helle Burkal Gymnastik/Formand
VIF/V.E.nyt. – 2015 Anders Ebener Fodbold.
I 1996 ﬁk Henning Jensen VIF første udfoldelses pokalen for lang tro tjeneste – og i 2012 ﬁk Søren Callesen,
Knud Erik Mortensen og Preben Lind deres pris for
Lang tro tjeneste fra Vejrup IF.

www.endrupby.dk
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Medlemsspil er lig med Præmiespil i Vejrup IF
For længe længe siden og det vil nok sige omkring
45 år siden, var der nogle kløgtige unge mænd,
- de havde hørt at i nabo byerne, havde de noget
der hed medlemsspil, - målaktier havde de gang i,
her kunne man gætte hvor mange mål man ville
scorer i en sæson, 1 kr. pr mål så det havde udvalget lidt penge at gøre godt med – men ideen med
medlemsspil kunne give flere penge.
Medlemsspil var et spil man kunne tjene penge
til foreningens slunkne kasse, for de unge mænd
og kvinder som gerne ville spille Fodbold og
Håndbol, ville gerne have bolde at spille med og
dem der var i foreningen, de var ved at være godt
slidte.
Her kan Svend Egon tidligere Vejrup Sparekasse
Direktør lige hjælpe med oplysningerne, - først i
70erne havde Svend sammen med Henning Jensen og Preben Lind, ansvaret for at udtrækningen
foregik korrekt, Svend kunne endda også give mig
den pengesæk de trak numrene ud i dengang,
numrene var væk (se billedet nedenunder), først
havde man pengene i en cigarkassen, - senere
blev der mere system i regnskabet.
Her kunne man komme i Sparekassen for at købe
et medlems nr. og prisen er den samme 100,00,
for 12 måneder men kunne dog vælge kun at ville
være med i 3
eller 5 mdr. så
var prisen 10
kr. pr mdr. og
hvis man havde
vundet på en
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udtrækningen kunne man få den udbetalt i sparekassen.
For at man kunne få flere med på ideen var man
nød til at stemme dørklokker – gaderne i Vejrup
og sognet blev inddelt til de antal personer der
ville hjælpe og sælge kortene, - det første år var
der 90 medlemmer, i 1974 var der 190, i 1997
var der 380 og i dag hvor året er 2016 er der 460
passive medlemmer, så det var en rigtig gode ide,
senere blev navnet ændret til Passivet medlemskort, i dag er der mange der ikke nøjes med et nr.
pr. husstand men køber en til børnene eller børnebørn også.
Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Vejrup
IF, så for hvert passivt medlem der køber en
medlemskort til 100,00 giver man ½ delen til
ungdomsarbejdet i foreningen, den anden halvdel
går til de udtrækninger der er i hver måned. Det
at det eksisterer den dag i dag, gør det jo endnu
sjovere, det koster stadig 100,00 kr. og gør en stor
forskel i Vejrup Idrætsforening
Samtidig kan man jo lige rette en stor TAK til alle
de mennesker der i de sidste 45 år har været med
til at gå rundt at sælge medlemskortene, og give
de unge idrætsudøvere lidt opmærksomhed.
Så tag godt imod de kære sælgere når de kommer rundt og gerne vil sælge præmiespil til
Vejrup Idrætsforening – det er de unge mennesker vi investerer i.
Helle Burkal.
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VIF – Svømning i Sponsor afdeling
Marianne Pedersen, Hans Jørn Madsen, Henning
Petersen og Tommy Hunderup, havde en fælles ide
om at samle alle ønsker om spillertøj, til spillerne i
håndbold, badminton og fodbold og få en fælles information til de firmaer der var interesseret i at støtte foreningen, man ville også rigtig gerne sætte noget fælles svømning i gang i Vejrup Idrætsforening.

pige på 12 år som gerne skulle være i det store bassin i den lave ende, men selv med svømmevinger
og bælte gik der en del gange inden tilliden var der,
med det at de var sammen om oplevelsen og at pigen kendte hjælperne – kunne hun da sæsonen var
ved at være over, spørge Marianne om det var i orden at hun prøvede 3 meter vippen.

Så i 1993 startede man op, Helle Hallen havde ledige timer om fredagen – så det blev fredag man
ville forsøge sig med. Der skulle tilkøbes livreder og
instruktører samt arrangeres bus kørsel – hjælpere
til både drenge og pige omklædning så der også var
styr på at de alle fik deres badetøj med hjem i tasken
igen.

Man har aldrig sagt nej til børn der gerne ville
svømme men der har været tidspunkter hvor der lige
skulle kordineres med hensyn til hvor mange der
kunne være i det lille bassin i forhold til alderen på
børnene, - i de aktive 90ere var der på et tidspunkt
53 børn så her var bussen fyldt.

Tilmeldingen til svømning foregik ved først til mølle
princippet, der var tilmelding i mødelokalet i fritidscenteret og her stillede forældre og børn op på rad
og række for at tilmelde sig til den årlige svømning
10 gange før jul og 10 gange efter jul, med en ½ times undervisning og en ½ times frisvømning – man
tog fra Halles parkeringsplads fredag fra kl. 17.00 og
hjemme ca. kl. 19.15.
Som Marianne fortæller så har de haft rigtig mange
tilkendegivelser for hvor godt det var at svømningen kom i gang og at de børn der virkelig havde
vandskræk, at de her fik overvunden deres skræk.
– hun fortæller at de på et tidspunkt havde en stor

I dag er det Håndbold afdelingen der har sat svømning på programmet igen – her er det Brian Milwertz der tager turen til Helle Hallen med børn der
gerne vil svømme, i de seneste år har de dog kørt i
private biler – det blev for dyrt med lejet bus, da antallet af børn er nede mellem 15/20 børn, – det skal
så lige siges at Vejrup IF altid har ydet et stort bidrag
til svømmer budgettet, da det har haft svært ved at
løbe rundt med en ren brugerbetaling- også fordi
foreningen hele tiden har følt at det er vigtig at lære
børnene at svømme end at alle aktiviteter skulle giver overskud. Efter skifte til private biler kan vi dog
få balance i budgettet, slutter Brian Milwertz.
Helle Burkal
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Vejrup Idrætsforenings støtteforening M.K.79
MK79 blev etableret i 1979 efter opfordring fra Søren Ruthner, der henvendte sig til undertegnede. På
et senere opstartsmøde blev vedtægter og bestyrelse
valgt. Da protokollen er bortkommet kan første bestyrelse ikke oplyses. Foreningen skulle fungere som
støtteklub for Vejrup Idrætsforening, og i starten
blev der arrangeret motionsløb/gang, hvor man betalte et mindre beløb hver gang man deltog.
Ruterne blev lagt med forskellige længder, i Vejrups
opland, men en af turene var ud over Sønder Vejrup,
”Sibirien” og retur over Vester Vejrup. På dette tidspunkt kunne man cykle og gå mellem ”Sibirien” og
Vester Vejrup, da motorvejen endnu ikke var etableret.
Herudover blev der arrangeret diverse idræts aktiviteter, som håndbold og badminton for personer
over 25 år, hvilket var en konsekvens af gældende
tilskudsreglerne i Bramming kommune. Reglerne var
sådan, at havde idrætsforeningen mere en 10% medlemmer over 25 år, blev der trukket i medlemstilskuddet fra kommunen.
Klubbens første bestyrelse var formand: Jørn Kildemann, kasserer: Knud Erik Mortensen, fodbold: Jens
Henrik Hermansen, motion: Hans Christensen og
Kaj P. Madsen.

Pt. er eneste aktivitet i klubben, Præmiewhist, der
afholdes hver onsdag, samt at bestyre den oparbejde
formue, som anvendes hvis idrætsforeningen har
særlige ønsker, samt som lån til Fritidscentret, og senest som aktiekøb og lån i forbindelse med opførelse
af den nye Købmandsbutik.
Knud Erik Mortensen
Banko
Den daværende formand for VIF Tommy Hunderup,
bestyrelsesmedlemmerne Kaj Pårup Madsen og undertegnede fik ideen til at arrangere banko, efter et
underskud i forbindelse med afholdelse af halbal.
Man tog i den forbindelse kontakt til Elin og Gunnar ”DYT” Thomsen, som havde erfaring fra Walkie
banko. I sommeren 1987 blev det herfor besluttet at
arrangere banko om onsdagen, hvilket skete i samarbejde med støtteforeningen for Endrup Idrætsforening.
Der blev afsat 10.000,- kr. fra VIF og 5.000,- kr.
fra EIF som startbeløb. De første aftener var ingen
succes, men efter ca. 5 gange vendte bøtten, og den
første sommer blev det til et pænt overskud. Den
følgende vinter var der ikke plads til banko i hallen,
grundet mængde af idrætstimer.
Den følgende sommer blev banko igen sat på programmet, og herefter var succesen hjemme, og da
overskuddet var stort, måtte idræts timerne klemmes sammen til de øvrige dage, og banko blev et fast
arrangement hver onsdagen året rundt, kun aflyst
hvis onsdag faldt på en Sct. Hans aften eller jule- og
nytårsaften.
På grund af det store deltagerantal, var vi nødsaget til at leje borde og stole af Gørding Hallen, som
skulle hentes og bringes retur hver uge. Da midlerne
var til det, blev der indkøbt tilstrækkelig inventar til
fritidscentret.
For at BANKO arrangementet har kunnet køre hver
uge, har der været ydet en kæmpe indsats af frivillig
hjælpere gennem alle årene, hvilket har og er stadig
nødvendig for at tingene kan fungere.
Banko har i årenes løb givet et godt økonomisk overskud, som VIF har haft stort udbytte af.
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13. januar 1984, men måtte desværre
aflyse pga. strømsvigt, så den første
gang var reelt onsdag den 23. januar
1984. De første år spillede vi kun
hver anden onsdag, men da der var
en rigtig stor tilslutning, begyndte vi
at spille hver onsdag. Da kroen lukkede i 2007, blev aktiviteten flyttet op i
Fritidscentret
Da vi ikke havde det helt store forstand på at starte spillet op, fik jeg
fat i et regelsæt omkring reglerne fra
Whistklubben fra Rejsby kro.
Præmiewhist blev startet op under
M.K.79 regi og det er det stadig.
Formålet var at vi skulle have en klub
hvor alle kunne være med, det skulle
være socialt og hyggeligt og vi ikke
skulle lave et stører overskud, det
skulle bare kunne løbe rundt og det
er nok det der er skyld i at vi stadig
har klubben.

På et tidspunkt hvor Banko var på sit højeste, - blev
der oprettet en pulje på 4% af overskuddet, som
blev uddelt efter ansøgning fra frivillige foreninger
i de 2 sogne. For at arrangementet har kunnet køre
hver uge i knap 30 år, har der været ydet en kæmpe
indsats af frivillig hjælpere gennem alle
årene, hvilket har og er stadig nødvendig for at tingene kan fungere.

I dag er der ikke mange Præmiewhist
klubber tilbage rundt om i landet,
de nærmeste er i Bække og Brøns. Men der er rigtig
mange mennesker der har spillet i klubben i årene
der er gået, på et tidspunkt var der over 60 medlemmer, i dag er der 16-20 medlemmer der hygger sig
en gang om ugen i Vejrup Endrup Fritidscenter.

Knud Erik Mortensen
Præmiewhist
Da jeg altid godt har kunnet lide at
spille kort, fik jeg den ide at det kunne
være sjovt, at starte en Whistklub i
Vejrup.
Jeg kontaktede I.C. som havde kroen
dengang, hun synes at det var en rigtig god ide, for det var over 15 år siden, altså sidst i
60erne, at der sidst havde været kortspil på Vejrup
kro.
Vi aftalte at vi skulle spille om onsdagen og give 50
kr. i måneden til lys og varme. Vi startede op den

I dag er det Knud Fogh der tager sig af klubben,
han opfordrer alle, der har lyst til at spille præmiewhist til at komme op i Fritidscenteret hver onsdagen kl. 19.00.
Tommy Hunderup
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VIF Badminton
Vejrup/Endrup fritidscenters betydning for udøvelsen af badminton i området.
Da Fritidscentret for 30 år siden blev bygget gav det
nye muligheder for, at flere kunne spille badminton
lokalt. I hallen var der plads til fem baner i modsætning til gymnastiksalens ene bane. Før fritidscentrets tilblivelse spillede børnene badminton i Gørding hallen. Det gav jo kørsels udgifter for Vejrup I F,
som derfor ønskede en hal placeret ved Vejrup skole.
Badminton har i lang årrække oplevet en stor tilslutning af både børn og voksne. For år tilbage stod
folk i kø for at få en attraktiv tid at spille i. Mange
voksne har haft tradition for, at have det samme
hold, den ene vinter efter den anden. I forbindelse
med fordeling af baner kunne der opstå diskussioner, så da var badmintonbestyrelsen på overarbejde,
for at få det til at foregå så retfærdigt som muligt.
Lodtrækning var i en årrække nødvendig.
I dag er tilslutningen ikke så stor som tidligere, så
de fleste får den spilletid de ønsker. Tidligere var det
også sådan at børn måtte deltage i tre ting. I dag er
det anderledes hvor børnene måske kun må deltage
i 1-2 former for sport. I et lille samfund som vores
er det som oftest, de samme børn foreningslivet
kæmper om. Den anderledes familiestruktur med
delebørn har også været en ud - fordring for badminton, da nogle børn kan have svært ved at deltage
i kampe i weekenden.
Badminton er gået tilbage i deltagerantal både i
Vejrup og på landsplan. Det er der flere årsager til.
Det at DGI-badminton er sammenlagt med Dansk
badminton forbund har gjort, at der er mere fokus
på eliten. Det betyder at der er mere fokus på den
enkelte spillers præstation, fremfor samvær og motion. En kamp kan sagtens være godt spillet og givet
rigeligt med udfordringer, uden at man nødvendigvis har vundet.
Derfor deltager VIF ved træfstævner som er supplement til de store stævner og holdturneringer. Ved
træfstævner er det en blanding af piger og drenge i
puljerne og spillerne er ikke aldersopdelt. Der gives
guld, sølv og bronze pokaler til 1-2-3 pladser.
Sidste sæson 2015/2016 var der 40 børn der spillede
badminton og 50 voksne motion spillere.

10

Et hold badminton børn og deres trænere fra 2016.
Økonomisk set har badminton været et godt aktiv
for både fritidscentret og foreningslivet, da der jo
følger kommunalt tilskud med antallet af deltagere.
Badmintonudvalget har i alle årene haft tradition for
at afholde et Vejrup/Endrup mesterskab både for
børn og voksne. Mesterskabet afvikles i slutningen
af badmintonsæsonen. Det plejer at være en fornøjelig dag med mange heftige kampe. Pokaler bliver
indkøbt og uddeles til vinderne. De sidste år hvor
tilslutningen ikke har været så stor, er der blevet eksperimenteret med andre måder at afvikle det lokale
mesterskab på.
Badminton er en rigtig god motionsform for alle
aldre, så vi håber at denne sportsgren også vil
have en plads i Fritidscentret i årene fremover.
Badmintonudvalget ved: Camilla Utoft Nielsen,
Thomas Regel, Per Søndergaard Tobiasen, Preben Lind
og Bent Truelsen.
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Vejrup IF Senior Fodbold – ”Memory Lane”
Vejrup IF senior fodbold er en del af Vejrup Idrætsforening, som har eksisteret siden 1905. Kærneværdien i fodboldafdelingen har altid været, at skabe et
godt socialt sammenhold kombineret med store ambitioner i forhold til klubbens/byens størrelse.
Siden 1978 er der ført nøje statistik efter hver sæson,
over holdenes placering, målscorere samt antal spillede kampe på 1. holdet.
I det følgende triller vi bolden en tur nedad ”Memory Lane” og kigger på højdepunkterne i ”nyere tid”.
Igennem årene (1978-2016) har Vejrup IF’s 1. hold
spillet i serie 6 som det laveste og serie 2 som det
højeste. Den højeste placering blev opnået i 2007,
hvor holdet var 4 point fra oprykning til serie 1. I denne periode var Vejrup IF’s 1. hold
bedre placeret end Bramming’s 1. hold!
I det følgende ses udvalgte statistikker fra
perioden 1978-2016:
Nr.

Spiller

1

Peder Thomsen

417

2

Kurt Andersen

345

3

Lars Pedersen

318

kamp samtidig med, at Vejrup skulle tabe deres, for
at oprykningen ville glippe. Og det endte med at
blive en sand gyser! Fynslund vandt deres kamp 2-1
over Bramdrupdam og med et minut tilbage i Billund var Vejrup bagud 2-1 og champagnen blev efter
sigende åbnet i Fynslund. Det skulle vise sig, at være
dumt, for det lykkedes Vejrup IF i de sidste sekunder, at få det udlignende mål, som sikrede oprykningen til serie 2!
Af: Vejrup IF Fodbold

Antal kampe på
Vejrup IF’s 1. Hold
(1978-2016)

4

Anders Ebener

305

5

Charles Madsen

282

6

Allan Fogh

272

7

Knud Fogh

238

8

Günther Thomsen

215
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VIF Håndbold gennem tiden…
Præcis hvornår håndbolden første gang kom til
Vejrup er svært at blive klog på. Hvis man begiver sig
ind i Sognearkivet er det let at fortabe sig i de mange
skønne sort-hvid billeder, der beretter om en anden
tid og om historiens vingesus. Det ældste ”hold-foto” af Vejrups første hold er dateret til 1934, men
der er uden tvivl blevet spillet håndbold forinden
dette, da man ved at det første regelsæt for håndbold blev udgivet i 1906. Historier beretter om, at
Vejrups unge kvinder spillede håndbold på markerne
i Grisbæk og omkring i sognet – modstanderne var
nabobyerne. Uniformerne og reglerne er udviklet
meget siden, men sammenholdet var det samme.
Som nu, har sportsgrenen i Vejrup altid været båret
frem af de frivillige.
Da stadion blev anlagt for 60 år siden, var det blandt
andet pigerne på håndboldholdet, der plejede de
grønne arealer og de nyplantede læhegn. Dengang
var det en sommer-sport og de fleste af de unge
mennesker tilbragte vintermånederne med at gå til
gymnastik i forsamlingshuset.
I starten af 80’erne begyndte herrerne også at spille
håndbold i Vejrup – men først efter hallens tilbli-

velse i 1986 rykkede håndboldholdene indendørs og
også herrerne deltog i turneringer. Gennem tiden
har interessen for sportsgrenen været stor. Mange
frivillige har tilbragt adskillige timer i hallen, både
som trænere, i dommertårnet, dommere og veloplagt publikum.
I dag lægger de uundværlige frivillige fortsat deres
tid i hallen og vi har aktuelt de små håndboldspirer
fra ”små-hænder”, 0-2klasse, 3-4 klasse, de unge
piger i 5-6 klasse samt seniordamerne, som stadig
kaster boldene hver uge.
Som noget nyt har Vejrup håndboldafdeling indgået et ”team-fællesskab” med Gørding på nogle af
holdene, sådan at man som håndboldinteresseret i
Vejrup kan komme til at spille, også selvom der ikke
er helt nok antal spillere til at stille et hold. Netop
team-fællesskab og fighter-ånd er nøgleord, når det
kommer til håndbold i Vejrup. Der er aldrig blevet
spillet i de allerhøjeste rækker i landet, men der er
venskab, rigeligt med hygge og god motion på hvert
eneste niveau.
Mette Ladefoged.

(År 1934)

(År 1935)

(Dame ynglinge 1982)

Seniordamer 2015, med deres supporters.
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Gymnastik i Vejrup IF.
I gymnastik afdelingen er
vi privilegerede at mange
ildsjæle i alle aldre, der
gerne vil give en hånd med
til store og små opgaver i
kortere eller længere perioder.
Vi forsøger at forny os og
Ballet piger til træning i
finde på noget nyt, men
multisalen.
også holde fast i det der
fungere. Der har været
Zumba og Ballroom fitness og vil fortsætte med at
finde på nyt og modtager gerne gode ideer.
Det er børnehold der er flest af og det er en fryd at se
mange af Vejrups børn i fuld sving på gymnastikgulvet.
Gymnastik Formand Tina S. Schulze

En god Gymnastik Historie
fra Søren Callesen
Gymnasten Søren Callesen fortæller her til jubilæumsbladet som blev lavet i forbindelse med idræts foreningens 100 år jubilæum. ”1905 VEJRUP IDRÆTSFORENING 2005”
Min interesse for idræt har altid været stor, i perioder
har jeg haf med fodbold og håndbold at gøre, men det
var gymnastikkens verden der vandt.
Det at dyrke idræt og dels at være med til at fremme
idrætten og være målbevidst i det arbejde, - har Vejrup
IF gjort Gymnastikken synlig her i omegnen, hvilket
også er lykkedes med det er det gode samarbejde der
altid har eksisteret i udvalgene imellem, det giver jo
mest når vi alle trækker i samme retning og det har vi
været gode til.
Forsamlingshuset i 1948 (hvor Nilaus nu ligger) var
stedet vi havde til at øve os, I vinter sæsonen var der

Sidste Gymnastik opvisning på skolen 1986

Gymnastik opvisning i Fritidscenteret 1989
trængsel ved den gamle kakkelovn, hvor over 50 drenge smed tøjet – der var tøj overalt, her kunne Bestyreren Sigfred Mikkelsen godt blive lidt gnaven. Leder var
Chr. Nielsen og senere Åge Lund Jensen, det var tider.
Højdepunkterne var opvisningerne på Vejrup skole
og i Albæk forsamlingshus, som var i de så gyldne
50ere. En af de helt store oplevelse jeg var med til var
“Gymnastrada” i Amsterdam et indtryk man aldrig
glemmer, over 1100 danske gymnaster deltog i de forskellige discipliner.
Det giver fornyet energi og ikke mindst begejstring for
fremtiden, Landsstævnerne var en anden og meget
storoplevelse jeg må og skal være med til, det er helt
utroligt så glade folk er for at deltage og de oplevelser
kan man leve længe på.
Min store glæde har helt bestemt været at modtage
dels VIF`s træner og lederpris for indsatsen gennem
årene i tre forskellige idrætsgrene siden 1959 udover
det fik jeg i 1998 tildelt Lions Club`s Lederpris ved en
lille højtidelighed i klubhuset, det er alt sammen noget
der luner og varmer. Vi er jo alle helt og aldeles ulønnede. Med glimt i øjet siger Søren, gymnastik er nu
flot at se på.....
Jeg kan lige tilføje at Søren Callesen også får prisen i
2012 for lang tro tjeneste i foreningen sammen med
Knud Erik Mortensen og Preben Lind. En vinterdag
midt i en Herre gymnastik time som nu Søren har
Ledet siden 1994, Den vinterdag fik han overrakt en
diplom ”Skulderklap” fra JV og Sydbank. – de første år
var i 9 herrer over i gymnastiksalen, med det steg dog
hurtig til det dobbelte året efter, Søren har i alle de år
nok haf mellem 45 og 22 herre i de 22 år du har haft
motionsgymnastik for herrer i Vejrup Idrætsforening.
Men her holder din interesse i foreningen ikke op, du
kan dit håndværk du er uddannet snedkerer og det
nyder Fritidscenteret godt af, du er disciplineret – du
er arbejdsmæssig stabil og ihærdig, det er alt hvad du
rører ved bliver rengjort og istandsat, malearbejde
med vinduer og døre alt bliver som nyt igen.
Tusinde TAK for nogle fantastiske timer Helle Burkal
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Vejrup Idrætsforening Sportsfest
I 2014 kunne Vejrup Sportsfest fejre 60 års jubilæum. Det blev fejret i 5 dage med aktiviteter for alle
aldre. Der var alt fra børneunderholdning, familiecykeltur, sportsaktiviteter i form af fodbold, håndbold
og borfodbold. Traditionen tro blev der lørdag aften
afholdt fællesspisning med dans. Søndag var der,
igen traditionen tro, optog, og vi lukkede og slukkede med dans og Kandis.
Sådan så programmet dog ikke ud i 1954, da Vejrup
afholdte sin første registrerede byfest, som i avisen
blev beskrevet som ”Den store byfest i Vejrup”, med
800-900 besøgende. Som i dag, var det idrætsforeningen som stod bag arrangementet, der løb af stablen en smuk søndag i august. Dagens højdepunkt
var da den nye fane skulle indvies ved et stort optog.
Her var bl.a. byens børn med, med deres barnevogne
og cykler, pyntet med blomster. I ’54 var der også
sport på programmet; fodbold, håndbold og friluftsgymnastik. Som konkurrencer var der tovtrækning
mellem by og land, hvor byen var bedst til at trække.
Der var også hesteringridning, med stor opbakning.
Dagen sluttede af med fest på kroen med opførelse
af stykket ”På Kastelvolden” og dans om aftenen,
som blev afsluttet med et stort festfyrværkeri.

onsdag bliver afholdt kæmpe teltbanko. 1984 er også
året hvor den første torvedag bliver afholdt, lørdag
formiddag. Der var electric-boogie konkurrence både
til børnedisko torsdag og fredag aften til diskotek for
de unge.
Det var lidt af historien omkring Sportsfesten i
Vejrup, som kunne findes i arkivets gemmer. Det er
en stolt tradition, som vi håber, vil blive ved i mange
år frem. Der er sket meget siden den søndag i august
i 1954, men (og nu våger jeg pelsen) stemningen og
opbakningen har ikke ændret sig siden. Det gennemgående er sporten og det store Teltbal. Udover dette,
er det alle de frivillige som giver en hånd med under
opsætningen, under selve sportsfesten, og når teltet
lukker og oprydningen starter, som gør at Sportsfesten kan gennemføres, og er blevet alle disse år.
Udover Sportsfesten i uge 32 har festudvalget også
lidt andre arrangementer i løbet af året. Førhen har
der været afholdt juletræsfest for børnene, og der
bliver stadig afholdt
fastelavn hver februar, med en mange
udklædte børn og
velklædte forældre
og familie. Der er
gennem tiden også
afholdt fastelavn for
de voksne, og i disse
år bliver der afholdt
en julefrokost for
byen og opland.

I 1970 var sportsfesten udvidet til 5 dage. Med en
masse sport de 4 første dage og søndag sluttede
ugen med præmieuddeling og bal på Vejrup Kro. I
1975 var sportsfesten tilbage i august, og gav 10.600
kroner i overskud, som ubeskåret gik til det nye
klubhus, der var under opførelse, og som i år kan
holde 40 årsjubilæum. I 1978 var der opsat et friluftsskuespil i Vøgaslund, som spillede hver aften
kl. 20. Fredag aften blev der afholdt bal for de unge
På festudvalgets vegi DLAM-hallen, og lørdag blev der, samme sted,
ne Janni Jørgensen
afholdt bal for de unge på 40, hvor man selv medbragte en madkurv. Udover dette var dagene, som
de foregående
år, fyldt med
sport, og med
optog søndag.
Man kan nu se
at programmet
begynder at ligne
lidt det vi kender
fra i dag.
I 1984 er Sportsfesten flyttet
i telt, hvor der
I 2014 lukkede og slukkede Sportsfesten med dans og Kandis.
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Den første ”½ - bestyrer” i Vejrup – Endrup Fritidscenter
I år er det 30 år siden Vejrup Endrup Fritidscenter
blev indviet. Det var en stor begivenhed som sagtens
kommer i samme størrelse som åbningen af ”Min
Købmand” i dec. 2015. Personligt havde jeg den store
ære at skulle være centrets første ½-bestyrer(1986 –
1989). Udtrykket ”½-bestyrer” skal tages bogstaveligt,
idet jeg kun var ansat på halv tid og skulle tage mig
af udlejning af hallen samt rengøring og klargøring
til aktiviteter i hallen. Tove Hermansen fik den anden
halvdel, cafeteriet samt rengøring af omklædningsrummene. Samtidig med jobbet som ½ - bestyrer var
jeg lærer på fuld tid på Vejrup Skole. Men det kunne
jo sagtens lade sig gøre, for dengang var det jo sådan
(”efter hvad man troede man vidste”), at en skolelærer
gik hjem til middag hver dag, også selvom han havde
26 – 28 ugentlige undervisningstimer. A
En af mine første opgaver var at få stablet en fornuftig
timefordelingsplan på benene, hvilket gik smertefrit.
Alle kunne jo, stort set, få de timer man ville have.
Timefordeling for hallen 1986 – 87
(den første af slagsen)
Kl.
15.00 – 1600
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 22.30

Mandag
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton

Tirsdag
Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold

Stævner.
I 1986 var der stadigvæk ”gang i” holdsporten. I
håndboldafdelingen var der altid omkring 10 turneringshold, og et hjemmestævne kunne nemt vare en
hel søndag med 10 – 12 kampe. Og der var masser af
mennesker oppe og se på, det var rigtig hyggeligt - cafeteriet var åbent og folk brugte det.
Samtidig var det vigtigt at få et godt samarbejde med
RAGU (DGI). De ville, som udgangspunkt, gerne have
en masse hverdagsaftner til afvikling af, især, håndbold i voksenrækkerne, men også til afvikling af indefodbold og lidt volleyball. Men for hver gang RAGU
skulle have en hverdagsaften, skulle den almindelige
træning aflyses og det var ikke altid lige populært. Det
kunne godt være svært at acceptere, at ens træningsaften i badminton skulle aflyses til fordel for nogle

ældre herrer der skulle spille håndbold. Men jo flere
hverdagsaftner vi afgav, jo flere lørdagstimer fik vi af
RAGU, og vi havde rigtig mange hele lørdage (09.00
– 18.00) med indefodbold i vinterhalvåret. Vi solgte
timer til RAGU for omkring kr. 30.000,-/år. Men sådan er det jo, desværre, nok ikke mere.
Halbal.
I en årrække, før vi fik hallen, havde vi halbal i Gørding. Der var aftalt to halballer pr. år: Påske onsdag
(før påske) og 2. juledag. Disse datoer gik på skift
mellem VIF og GLIF, og der var virkelig tale om givtige arrangementer, 6 – 800 betalende gæster var ikke
ualmindelig.
Første gang vi afholdt halbal i Vejrup Endrup Fritidscenter, var 2. juledag, 1987. Et blues band, der hed
James Loveless Band, spillede (James Loveless har en
søn der hedder Shaka). Bandet var kendt fra bl.a. TV
og havde et hit der hed ”Say you love me do”. Alligevel
kom der ikke mange gæster og det skulle vise sig, at
dette halbal, udover at være det første, også blev det
sidste og eneste af slagsen.
Onsdag
Gymnastik
Gymnastik
Gymnastik
RAGU
RAGU
RAGU
RAGU

Torsdag
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold

Fredag
Fodbold
Fodbold
Fodbold
Fodbold
Fodbold
Fodbold

Bankospil.
Så var der mere ”held ved” bankospil som startede
op omkring 1. april, 1987. Oprindeligt var det tanken,
at der kun skulle være banko om sommeren. Men da
man fandt ud af, at der var andre haller der stod parate til at tage over, blev det besluttet, at man, forsøgsvis, skulle tage vinteren med, og alle ved jo, hvordan
det er gået siden.
Det var meget bøvlet i starten idet der skulle hentes
borde og stole i Gørding, og kun hvis de ikke selv
skulle bruge dem, fik vi lov at beholde dem til næste
gang der var banko. Det krævede mange frivillige
hænder, så med tiden, som banko begyndte at give
overskud, blev der købt det nødvendige inventar.
Hverdagen i Vejrup Endrup Fritidscenter.
De første par år, eller så længe euforien varede, var
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der mange mennesker der lige lagde vejen forbi ”æ
hal”, man skulle da lige se, om der skete noget. Mange unge mennesker brugte også ”at hænge ud” i især
cafeteriet. Tove havde, som sin måde at gøre det på,
valgt at holde cafeteriet åben som en slags grill bar for
byen, et sted hvor man kunne komme, også selvom
der ikke var øvrige aktiviteter i hallen, hvilket mange
benyttede sig af især i weekends hvor man ikke lige
orkede at lave aftensmad.
Efter godt og vel 3 år som ½ - bestyrer i Vejrup
Endrup Fritidscenter blev det for meget med dobbelt
jobberiet og jeg overlod tjansen til Anne og Henning
Jensen pr. 30/09-1989 hvilket var samme dag jeg
”droppede” ud af skolen og blev halinspektør på fuld
tid udenbys.

På billedet ses fra V:
Anne Jensen, Birger Henriksen og Henning Jensen.
September 2016, Birger Henriksen.

Den sidste ”½- bestyrer” i Vejrup-Endrup Fritidscenter
Selvfølgelig en overskrift skrevet med et smil på læben, men dog en go indledning til hvordan jobbet
som centerleder er i dag hvor vi skriver 2016, arb. opgaverne har ændret sig 30 år efter
I dag er centerlederen fra et selvstændigt firma, nemlig
Centergrillen, et momsregistreret firma nøjagtig som
købmanden og bilsælgeren og andre erhvervsdrivende
i byen, dvs. man skal selv tjene sine penge, det gøres
blandt andet ved at yde konsulent arbejde for fritidscentret og hvad dertil hører, så er centret fritaget for
lønninger, sygedage, forsikringer, feriepenge osv. osv. i
forhold til hvis centret selv skulle have folk ansat
Jeg har nu været her siden påsken 2009, 7½ år i centret, og der er sket en hel del siden.
Det første år var grillkiosken åbent alle syv dage om
ugen, senere blev det skåret ned til alle fem hverdage,
for derefter at blive skåret en hverdag væk om året, så
der nu kun er åbent onsdage pga af banko, nedskæringer der var nødvendige fordi kunderne udeblev, en
samfundsændring der er set i mange andre byer også,
konkurrencen fra pizzeriaer, holdsporten med tredje
halvleg forsvandt stille og roligt, folk bader mindre
efter sport så de er hurtig ude af døren uden at bruge
cafeteriet til at hænge ud i efter sporten.
Heldigvis fik gæve folk bygget en multisal så vi kunne
få begravelses kaffe i vores egen by efter kroen lukkede, så da vi ikke har så mange weekend stævner med
sport længere, brugte vi tiden til at opbygge et godt
spisested for fest arrangementer og det er lykkedes
ganske godt, og en lejeindtægt til centret mere, godt
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at spille på flere heste. Inden et festarrangement skal
centerlederen jo så rydde lokalet, vaske gulv og gøre
toiletter og foyer rene inden gæsterne kommer og efter festen er det en tur samme vej igen, bare baglæns.
Lokalerne bliver også lejet ud på ”forsamlingshusmaner” hvor folk får nøglen og klarer sig selv, men i de
fleste tilfælde har Centergrillen med det fulde arrangement at gøre, med opdækning, madlavning, servering
og oprydning, det er ca 30-35 gange om året, blandet
i både multisalen og den lille sal, derudover er det jo
forplejning til møder og årlige generalforsamlinger
I 2012 tog jeg initiativ til at få bygget et lokale til ungdomsklubben, som jeg sideløbende var frivillig leder
af i 14 år, det blev til 150 m2 flot byggeri lige op af
hallens vestside, med egen indgang til hallen. Dette
giver også centret en ekstra lejeindtægt, igen var der
en masse frivillige, ung som gammel, der spyttede i
næverne og fik projektet til at lykkedes, i 2013 var jeg
tovholder på projektet at vælte det gamle bibliotek,
nyt tag med hævet loft, nyt vinduesparti, nyt gulv ,
musikanlæg m.m., igen med mange frivillige hænder
lykkedes det, sådan at vi i dag har et meget flot lyst
møde/fest lokale til 60 pers.
Langs afsted har vi også fået alle toilet faciliteter total
renoveret med nye fliser, nyt inventar og elektroniske vandhaner, så alt i centret nu står som lyse og
venlige lokaler, det ældste pt. er de grønne gulvfliser
i de gamle omklædningsrum. Ellers er der jo ”kun”
ca. 2500 m2 at holde rent, rengøring har altid været
en stor del af en halbestyrers arbejde, skolen bruger
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hallen om dagen, idrætsforeningen fra eftermiddag
til aften, skytterne i kælderen, ungdomsklubben, børnehaven, dagplejerne, seniorclubben, fest og møde
arrangementer, udendørs fodbold m.fl.
Derudover er der kontorarbejde, med hver måned at
sende regninger ud til brugerne, sælge halreklamer

ÅRS

JUBILÆUM

og sende regninger ud til dem, booke hallen og øvrige
lokaler til alt fra barnedåb, til begravelse, og alt derimellem. Holde styr på energiforbruget og tænke nye
tiltag så vi også har et velfungerende center om 30 år
igen.
Mvh Centerleder Per B.

Timefordeling for hallen 2016
Kl.
07.30 – 14.00
09.00 – 11.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Mandag
skolen
Håndbold
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton
Badminton

Tirsdag
skolen
Idræt om dagen
Håndbold
Håndbold
Gymnastik
Badminton
Håndbold
Håndbold

Onsdag
skolen
børnehaven
Håndbold
Banko
Banko
Banko
Banko
Banko

Torsdag
skolen
dagplejere
Håndbold
Badminton
Gymnastik
Gymnastik
Badminton

Fredag
skolen
Fodbold
Gymnastik
ungidræt
ungidræt
Fodbold

Derudover er der jo cykling, gymnastik, styrketræning, herregymnastik og ballet i multisalen

VIF Krolf og Idræt om dagen
Søren Callesen i dag 74 år, - har helt siden han kan
huske tilbage været med i Vejrup Idrætsforening,
som aktiv eller som træner og leder. Søren stoppede med at arbejde i 2005 som 63 årig da han nu fik
mere tid til rådighed, gik han i gang med at undersøge om Krolf kunne være en aktivitet, som kunne
være interessant. Man havde et par år før stoppet
med Krocket i Vejrup IF, - de sidste Krocket spiller
var flyttet til klubben i Endrup.
Søren havde fået fortalt at Krolf var et sjovt og udfordrende spil – så det skulle afprøves, han var i
Holsted hvor DGI havde været og fået spillet sat i
gang og da han prøvede det var der ingen tvivl det
ville også være noget for seniorerne i Vejrup, og allerede den første sommer havde folk fået interessen,

ikke mindre end 3 hold af 4 pers kom i gang.
I dag er antallet mellem 45 og 36 personer der spiller
Krolf hele sommeren. I 2012 var du med til at bygge
A` Krolf skur om, som den ser ud i dag– ja og når
september nærmer sig skal de indendørs igen for der
har Søren nu slået sine folder. De sidste 8 år har han
ledet ”Idræt om dagen” - sidste sæson 2015/16 var
der 39 aktive ældre som gerne vil holde sig i gang,
en gang om uge, nemlig tirsdag fra kl. 9.30 til 11.30,
- her slutter de af med en kop kaffe og en sang, inden man går vider til en aktivitet så som Kortspil,
Hockey eller en spinning cykel tur, inden turen går
hjem.
Helle Burkal
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Vejrup Endrup Fritidscenter 30 års jubilæum
30 år er gået siden Vejrup Endrup Fritidscenter er
blevet indviet, og hvad er der så sket i de 30 år.
Jeg vil her prøve at se tilbage på, hvordan centeret er
blevet til. Det startede med at man gerne ville have
vores egen hal, så man ikke altid skulle køre til de
større byer for at udøve sport i især vinterperioden,
så der var nogle personer som undersøgte muligheden for, at man kunne få vores egen hal her i Vejrup.
Det viste sig at der fra starten var en meget stort
interesse for at bygge en hal i forbindelse med vores
klubhus som man i øvrig også selv havde opført ved
frivillig hjælp i 1976. Der blev søgt fonde og lavet
indsamling blandt borgerne i Vejrup og Endrup sogne udover dette gav kommunen et tilskud. Således
lykkedes det at man i september 1986 kunne indvi
det nye Center så man nu kunne udøve sport inden
dørs hele året rundt uden at man skulle køre langt.
Det viste sig hurtigt at man kunne udfylde timerne
i hallen til sport og senere også fik plads til en enkelt
aften med banko.

i vores by søgte
fonde og spurgte
kommunen om
et tilskud.
Alt dette lykke, kunne der
startes op på at
modernisere de
gamle kælderrum og kælderen hvor, skytterne holdt
til fik helt nye faciliteter der kom 2 nye omklædningsrum til, nyt Cafeteria og den nye Multisal samt
en ny indgang, som stod færdig i januar 2009. Senere blev der så bygget ungdomsklub, så vi igen kunne
udvide vores brugerflade. Den sidste fornyelse der er
blevet lavet er det lokale ”Biblioteket” holdt ti,l det
blev fuldstændig bygget om, så vi i dag har en super
dejlig Lille sal.

Senere fandt man så på at udleje Fritidscenterets
mødelokale til Folkebiblioteket og der fik man ved
denne lejlighed udnyttet første sal som blev lavet om
til mødelokale, senere kom så Sognearkiv til, som i
de første år holdt til i et hjørne i biblioteks lokalet,
senere flyttede de så ned i kælderen hvor de holder
til i dag.
Senere begyndte bestyrelsen at se på hvad man
kunne gøre for at tilpasse os tiden. Skolen nedlagde
deres gymnastiksal og de ville gerne ligge alle deres
idrætstimer over i Hallen og her begyndte man at
få nogle efterspørgsler på en mindre sal til, små fester og foredrag. Vi startede igen en indsamling op

Rejsegilde på de nye lokaler til Ungdomsklubben
Ud over alt dette har vi løbende moderniseret alle
toiletter og mener selv at der i dag står en flot og
velfungerende Fritidscenter til glæde for alle brugere.
Hvordan har alt dette så kunnet lade sig gøre, det er
der kun et svar på, og det er at vi i hele Fritidscenterets levetid har haft en mega stor opbakning fra hele
Vejrups befolkning og stort hjælp fra alle de frivillige
som har hjulpet os rigtig meget, uden dem har alt
dette ikke kunnet lade sig gøre.
Hermed stort tillykke med de første 30 år
Formand
Henning Frederiksen
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Vejrup Husholdningsforening 1945-2016
Husholdningsforeningerne opstod i starten af 1900
tallet med formålet at udbrede kendskabet til moderne, rationel og ernæringsrigtig husførelse.
Vejrup Husholdningsforening op startede i 1945, vi
har ikke kunnet finde vedtægter eller papirer fra den
gang,
Ifølge de nuværende vedtægter skal foreningen varetage medlemmernes interesser og ideer bl.a. arrangementer af forskellig art, samt foredrags møder og
kurser.
Det har været et tilbud for at datidens hjemmegående
husmødre kunne komme lidt ud og mødes og der blev
under husholdningsforeningens regi oprettet aftenskole med forskellige tilbud og efter vinterens kursus,
blev det der var lavet i løbet af vinteren vist frem enten på Vejrup Skole eller på Vejrup kro.
I starten var det forskelligt håndarbejde som billedmaling, kjolesyning, orkis, knipling og porcelænsmaling, stoftryk, keramik og træskærerarbejde (mest for
mænd)
50 års jubilæet blev afholdt på Vejrup kro i 1995 med
deltagelse af 53 medlemmer.
I 1992 havde foreningen 180 medlemmer, i dag er der
ca. 90 husstande der er medlemmer.
Kontingentet for et år var i 1995 på 20,- kr. i dag er
det på 50-kr pr. husstand.
I dag har vi ikke noget under aftenskolens regi, men
der har været aften kursus i bl.a. konfektlavning, Sushi, jule – og påske dekorationer samt meget andet

I nogle år stod foreningen for Sankt Hans Aften nede
ved banen, det er nu borgerforeningen det står for
dette. Foreningen har afholdt forbruger aftener i samarbejde med den tidligere købmand Hans Johnsen
med bl.a. en fiskeaften med produkter fra Glyngøre
og nogle aftener med Vinsmagning.
Vi har været på fabriksbesøg, havebesøg og foredrag
som altid har haft stor deltagelse af både mænd og
kvinder
Førhen gik bestyrelsen rundt og solgte medlemskort,
men inden for de sidste år er klares det med en indbetaling via netbank. Programmet deler bestyrelsen
ud, så alle husstande i Vejrup sogn får en.
Vejrup Husholdningsforening bestyrelse består i
dag af: Inge Pedersen, Annegrethe Steffensen, Susi
Zachariassen, Sannie Regel, Tina Knudsen, Lissy
Tobiassen, Anette Hunderup.

I dag rammer foreningen bredt med arrangementer
for hele familien bla. fællesspisning for hele familien
en gang om året på Vejrup skole, svampe tur.
Foreningen har været med til at starte et mad hold for
”Vejrups madglade mænd” op i skolekøkkenet dette
har nu kørt i ca. 10 år.

Her koncentrer et hold ”Mad Glade Mænd” om at lave
Bearnaise sovs og pandekager

50 års Jubilæum på Vejrup Kro – komikerne a la, Søs
Egelind og Kirsten Lehfeldt, de lavede grin med et arrangement foreningen havde afholdt om inkontinens –
der kom kun én til mødet, - konklusionen var så også at
damerne i Vejrup ingen problem havde med at holde på
vandet…………
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Skydebanen i Vejrup blev lavet
sammen med klubhuset i 1976.

med Gørding Skyttekreds, og der aftaltes at holde
en ekstraordinær generalforsamling.

Fra starten var det ikke meningen, at der skulle være
en skydebane i Vejrup. Det hele begyndte med, at
Gørding Skyttekreds arbejdede med at få en indendørs 15 meter bane, da de kun havde en 50 og 200
meter bane i Aike plantage. Planen var fra starten,
at den skulle være lavet i forbindelse med byggeriet
af Klubhuset i Gørding , men det kunne ikke lade sig
gøre, så var der kig på den gamle biograf i Gørding,
hvor Skyttekredsen ville leje sig ind.

Den 7-10 1975 blev der holdt en ekstraordinær generalforsamling for at ændre Gørding Skyttekreds
til Gørding-Vejrup Skyttekreds. Herved kom navnet
Gørding-Vejrup Skyttekreds tilbage, som det oprindelig hed helt tilbage i 1886.

Bestyrelsen for Gørding Skyttekreds havde flere møder om anlæggelse af banen og finansieringen af den.
Samme tid blev der også overvejet, om det var bedre
at lave banen i Bramming, og det blev der også arbejdet en del på.
I 1975 blev Kristian Hansen fra Vejrup formand i
Gørding Skyttekreds, og så opstod ideen om af lave
den sammen med opførelsen af klubhuset i Vejrup.
Den 20 maj1975 havde Gørding Skyttekreds møde
med udvalget, der stod for opførelsen af klubhuset.
Og fra Skyttekredsen blev der lavet et udvalg bestående af Kristian Hansen, Frede Jakobsen og Kurt
Jensen.
Den 16-9 1975 indkalder Kristian Hansen til et
møde om oprettelse af en skytteforening i Vejrup.
Her viste det sig, der var interesse for et samarbejde
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Ved hjælp af tilskud og lån blev det muligt for Skyttekredsen at købe sig til halvdelen af kælderen i
klubhuset. Bestyrelsen og mange frivillige fra byen
og foreningen stod for opførelsen af lokaler og baner.
Den. 26-7 1976 blev der holdt et møde om indkøb
af materialer til opførelse af banen i kælderen i
klubhuset. Så den 18-12 1976 blev 15 meter banen i
klubhuset blev indviet. Der var meget stor tilslutning
fra starten, og der var ikke før set så stor tilslutning
inden for sportsgrenen ”skydning”. Efter åbning af
banen blev der holdt en propaganda skydning, hvor
der kom 135 for at prøve at skyde.
Medlemstallet steg, fra inden banen kom i 1976 på
37 medlemmer, til 146 medlemmer i 1977.
Interessen for at skyde på banen var så stor, at der
på en skydeaften var kø ude på gangen for at komme
ind og skyde, da der kun var stole og borde til 12-14
personer i opholdslokalet.
30 år efter i 2006 fik banen og lokalerne så en stor
renovering. Der blev mulighed for at få gangen og
lokalerne på den anden side af
gangen i kælderen med til banen.
d. 18-11 2006 blev lokalerne brækket ned, og der blev arbejdet hårdt
med opførelse af nye lokaler. Mange vil tænke, hvorfor lave banen i
den tid hvor der skulle skydes mest
på banen? Årsagen var, at der var
ydet tilskud til det fra kommunen,
og de penge skulle bruges inden 1-1
2006.
I det store hele blev banen opført
på godt 1 måned endda med ny
udsugning, herefter skulle der så
males og gulvbelægning på samt
montering af skivetræk på selv
skydebanen. Den 31-1 begyndte vi
at skyde på banen igen dog kun på
betongult, da det ikke vart tørt nok
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til at lægge gulvbelægning på. Banen indvies med
åbent hus 4-3 2005. Foreningen havde herefter nogle
af landsdelens bedste lokaler, og uden at prale har vi
det stadigvæk den dag i dag,
Formænd i Gørding-Vejrup Skyttekreds. - Kristian
Hansen 1975 – 1984 - Kurt Jensen 1984 – 1986
Frede Jakobsen 1986 - 1991 - Verner Fogh 1991
Gørding-Vejrup Skyttekreds Verner Fogh

Vejrup Pensionistforening
Vejrup Pensionistforening startede den første februar i 1947.
Så Foreningen har 70 års jubilæum til 1. feb. 2017
Det var helt naturligt her efter krigen, at behovet til
at være sammen var stor. Behovet for at feste og søge
viden var stor, og alle kendte hinanden I sognet. Det var også I disse år at aften højskolerne havde sin
storhed I snart enhver skole.
Man skal huske på at disse arrangement skulle foregå I cykel afstand, da kun få havde bil på det tidspunkt. Der var kun radioen og avisen hvorfra man
fik sin viden fra, fjernsyn begyndte først rigtig at slå
igennem I midt halvtressene. Men da alle havde fået
fjernsyn, så stoppede næsten alle kortspils aftener,
og kaffe gilderne, for så kunne man blive underholdt
hjemme I sin egen stue.
Så fjernsynet var med til at det sociale liv, naboer
imellem ligeså stille forsvandt.
Pensionistforeningen holdt helt frem 1999,hvor man
døbte den om til Vejrup Senior Klub som den har
heddet siden. Seniorclubben er noget man vokser
til, medens man vokser fra de andre foreninger, man
har været medlem af igennem livet.
Det er nogle helt andre tilgang til alderdommen nu,
en da man startede foreningen. Folk er fortrinligvis
raske og rørige når de er 70 år I dag, den ernorme
tekniske udvikling gør, at alle er orientere om alt
hvad der sker I verden, og alle kan blive underholdt
på alle måder hele tiden.
Samtidig har næsten alle mulighed for at rejse hvorhen man vil, til priser de fleste kan betale.
Det kan vi mærke i Clubben, det er andre ting der
efterspørges I dag, en for tyve år siden, der er ingen
interesse for foredrag og lignende ting, for det kan
man høre I fjernsynet hjemme.

Men den musikalsk underholdning er der god tilslutning til stadigværk.
Vi havde stor interesse med udlandsrejser I nogle
år. Det var fordi at der er så mange enlige som ikke
ville tage selv med et rejseselskab. Men når de kunne
rejse med nogle de kendte var de mere trygge ved
at rejse ud. Men det er sløjet lidt af. Endags rejser
rundt I landet er altid fuld optaget.
I år har vi prøvet med en tredagestur til Sjælland,
det var noget der faldt I god smag, så det vil vi prøve
fremover.
Man kan frygte at tilslutning til Seniorclubben vil falde
så, at den må lukke ned, indenfor en overskuelig fremtid, da folk I dag er mere krævende, kan meget mere
selv, og kan blive underholdt på alle mulige måder, så
behovet for Seniorclubben, ikke længere er til stede.
Åge Henriksen
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Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Stort tillykke til Vejrup Endrup Nyt med de 25 år.
I anledningen af jubilæet har bladet ønsket at udgive en jubilæumsudgave. Det vil Endrup/Vester
Nykirke Lokalhistorisk Arkiv bidrage med en beretning om arkivet, og dets opståen som arkiv.
Ved kommunalreformen i 1970, blev kommunerne reduceret fra 1400 til 269, men allerede 1966
skete der en kommunesammenlægning mellem
Bramming, Darum og Vester Nykirke sogneråd.
Navnet blev Bramming kommune, og der kom
yderligere en udvidelse, efter kommunalreformen
i 1970.
Der opstod en centralisering af skoler, biblioteker
m.m., med det resultat at de små samfund mistede flere samlingssteder, hvor lokale forhold kunne
drøftes såvel bagud (det historiske) som fremad
rettet (udvikling, hvad der rørte sig i lokalsamfundet, politik m.m.). Kort sagt det blev svært at
opret holde egnens identitet.
Ud fra det, opstod der en eksplosion af lokalarkiver i 70èrne. Inden den tid, var der nogle spredte
arkiver landet over, hvor det ældste arkiv er oprettet i 1913. Det var Åstrup Sognearkiv. I dag
er der over 550 arkiver på landsplan. Den lokale
historie kan ikke fjernes.
Ca. midt 70èrne var der en del aktivitet i Bramming kommune for at få etableret et sognearkiv i
alle sogne i kommunen. Endrup Borgerforening
fik en henvendelse, om den var interesseret i at
starte et arkiv op for Vester Nykirke Sogn. Foreningen deltog i nogle møder desangående. 1978
tog Hans Peter Smidt, Louise Hansen og Christen
Thomsen initiativ til at oprette Vester Nykirke
Sognearkiv. Det skete efter et møde i Darum den
25.oktober 1978, med start den 1. november 1978
under vejledning af skoleinspektør J. Hedegaard
Rasmussen, Darum.
Umiddelbart efter start valgte Christen Thomsen
at trække sig, Søren Ipsen overtog derefter hans
plads. Der var ikke nogle skriftlige vedtægter,
men det fungerede godt med stadig god tilgang
af arkivalier til arkivet. Arkivet var indrettet i kælderen under biblioteket, men efter lukningen af
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biblioteket kneb det mere og mere at holde kælderen fri for fugt, på grund af dårlig opvarmning,
eller mangel på samme. Desværre blev fugten så
slemt at der skulle gøres noget. Louise og Hans
Peter havde ikke energi til at fort -sætte, og valgte
derfor at stoppe.
Søren Ipsen tog i 1996 initiativ til at indkalde til
et møde, hvor alle kunne møde op med ideer til
at komme arkivet til undsætning. På mødet blev
der nedsat et udvalg der skulle arbejde videre for
bevarelse af arkivet, samt finde bedre lokaler. Udvalget bestod af Søren Ipsen, Solveig Smidt, Niels
Erik Junk, Else Marie Christensen, Hartvig Vind
Jensen og Hans Erling Gregersen.
Der skulle arbejdes videre for at skaffe lokaler, og
det lykkedes at få plads ovenpå i administrations
bygning på Endrup Andelsmejeri. Udvalget arbejdede videre med at få udarbejdet et udkast til et
skriftlig vedtægt for arkivet, som både Ribe Amts
Lokalarkiver og SLA (Landssammenslutningen for
lokalarkiver) også kunne godkende da arkivet var
indtrådt som medlem i begge.
Den 4. november 1998 var der indkaldt til stiftende generalforsamling. Såvel arkivets bevarelse,
samt vedtægter blev vedtaget. Udvalget blev valgt
til bestyrelsen. Efter nogle år på mejeriet måtte
arkivet flytte, da mejeriet selv manglede lokaler til arkiv. Sognearkivet flyttede over gaden til
Vibækvej 2, i lokaler bag biblioteket, senere overtog arkivet bibliotekslokalerne, da det lukkede, for
ca. 2 år siden flyttede arkivet videre til lokaler i
Idrætsforeningens klubhus.
Arkivet arbejde videre med indsamling af arkivalier, samt bevarelse af sognets historie.
Hvad der sker i dag er historie i morgen.
På arkivets vegne Hartvig Vind Jensen
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Vejrup Sognearkiv
Skelsættende begivenheder i Vejrup Idrætsforenings historie
Indvielse af Vejrups stadion i 1956
Den 17. juni 1956 kunne Vejrup Idrætsforening fejre 50 års jubilæum og samtidig indvi sit nye stadion. Indtil da havde man
lejet forskellige jordlodder til fodbold- og håndboldbaner,
sidst et område ved det gamle vandværk på Dyrlægegårdens
jord. Nu fik man så eget anlæg, idet Vejrup Kommune købte
et areal fra Dyrlægegården og anlagde et stadion.

Indvielse af klubhus 1. august 1976
”Ser på muligheder for at få klubhus”. Sådan lød en overskrift i Vestkysten d. 22. august 1974. På det tidspunkt kunne
Vejrup Idrætsforening råde over to omklædningsrum på skolen, og det betød, at der kunne være et stort pres på omklædningsrummene, da foreningen var inde i en god udviklingsperiode. Foreningens daværende formand, Jørgen Bak, gav
udtryk for, at der fra medlemsside var udtrykt ønske om, at
bestyrelsen gik i gang med at undersøge muligheden for at få
bygget et klubhus på stadion.
Til venstre ses klubhusudvalget bestående af (fra venstre:
Christian Hansen, Sdr. Vejrup, købmand Tage Hansen og
Bent Callesen)

Indvielse af hallen i 1986
”………..I 1984 skete der så noget. I nær kontakt med idrætsforeningen fandt en gruppe bestående af Jørgen Bak, Svend
Egon Poulsen, Mogens Jensen og Andreas K. Petersen sammen. De dannede et haludvalg, der skulle tage sig af byggeriet
i alle dets facetter…..”
Byggeudvalget: Med ryggen til Henning Jensen, mod V:
Mogens Jensen, Svend Egon Poulsen, Jørgen Bak, Knud Erik
Mortensen, Andreas K. Petersen

Søndag den 6. november udgiver Vejrup Sognearkiv et jubilæumsskrift
omhandlende ovennævnte jubilæer. Skriftet kan købes på dagen sammen
med andre spændende beretninger og film om ”gamle” Vejrup.
Se program for 6. november andetsteds i dette blad.
www.endrupby.dk
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Vejrup Sognearkiv
Da toget kom til Vejrup
1916 - 2016
En søndag eftermiddag op
imod åbningen af Funderbanen (Bramming - Grindsted)
fik man mulighed for en gratis
prøvetur.
Da det danske jernbanenet
blev anlagt i sidste halvdel af
1800-tallet og begyndelsen af
1900-tallet var der brug for
større kontingenter af arbejdere
i den tid, det tog at anlægge en
banestrækning. Når opgaven
var slut, var der ikke mere arbejde, og ”børsterne”, som de
blev kaldt, rykkede videre til
næste banestrækning. Samme
mønster gentog sig ved bygningen af de store broer i 1930’erne.
Hvem var de mennesker…..?
Kom og se vores udstilling i fritidscentrets foyer den 6. november.
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Vejrup borgerforening gennem tiden
1918 Vejrup borgerforening bliver grundlagt, på
grundlag af, man savnede gadebelysning. Der
var 18 medlemmer, i 1968 var medlemstallet
steget til 135 medlemmer.
1919 der blev opsat 6 stk. gadebelysning.
Borger og husmandsforeningen afholdte juletræsfest for 130 børn.
1920 den første høstfest afholdes.
1944 der etableres legeplads i Vejrup.
1956 der arrangeres julemesse, byens handlende
viser, hvad de kan tilbyde og der vises møbler
på scenen. Publikum får serveret musik og
fjersynsunderholdning. (billeder B812).
1960 der afholdes ekstra ordinær generalforsamling, med et punkt på dagsordenen, skal
borgerforeningen opløses? i øvrigt har bestyrelsen valgt at udvide bestyrelsen fra 5 til 7
mand.
1968 der blev holdt 50 års jubilæumsfest, 100
deltog i festlighederne. Borgerforeningen
afholdte juletræ for børnene, opsætning af
juletræ på trekanten, bænke forskellige steder
i byen og stod for belysningen i byen.
Formænd de første 50 år: P. Lautrup, Mads
Bolding, Bager Kolbæk, Niels Nielsen, Arne Lorentzen, H. P. Hansen, Viggo Jessen, Tage Jensen, Hans J. Jensen, Richard Holm - Den øvrige
bestyrelse i 1968 var: Richard Holm, bagermester Hans J. Jensen, kommis Bent Callesen, tømmermester Christian Mortensen, salgschef Parker Jørgensen. Roser, stjerner, hjerter og andre
ting, som skal pryde juletræet, ved den årlige
juletræsfest for byens børn, der afholdes både
3. og 4. juledag.

1977 der afholdes høstfest med 100 deltager, A.
Rask Pedersen fortalte om hans tur med slædepatruljen Sirius i Grønland. Arrangementet
blev holdt af borger, husmands, idræts husholdningsforeningen.
1979 borgerforeningen føler sig svigtet, pga. manglende opbakning, formand Ingrid Jensen,
meddeler at hun trækker sig, som formand.
1980 der afholdes en hobby udstilling med 44
udstillere, på Vejrup kro, der var bl.a. biavl,
strikning, hækling, keramik, porcelænsmaling, stenarbejde og meget andet.
15 repræsentanter, fra borgerforening, husmandsforening og menighedsråd, samles i præstegårdens konfirmandstue, for at fremstille
1981 den årlige høstfest samler 200 mennesker,
som skal være med til at bevare traditionen,
som noget nyt bliver der opført en revy.
1983 aktivitetsdag, borgerforeningen, husholdningen og husmandsforeningen, sognearkivet og
idrætsforeningen holdte en fælles dag, med
kondi tur, børneparkering, fællessang, Vejrup
filmen og folkedans.
1986 borgerforening er behjælpelig med en udtalelse i forbindelse med ansættelse af ungdomsklubleder i Vejrup.
1987 husmandsforening og Vejrup sogns borgerforening afholder juletræsfest på kroen.
Foreningen er behjælpelig med en klage til
teknisk udvalg, fra flere af byens borgere ang.
Nedtagne lysmaster på strækningen Vejrup
– Rebelsig. Borgerforeningen arbejder på, at
lave en velkomstbrochure.

1972 formænd frem til 2016: Ingrid Jensen, Aksel
Sørensen, Ingrid Jensen, Laurits Kristoffersen,
Hans Johnsen, Jan Jensen

1998 borgerforeningen afholder julefrokost i hallen. Der er fremstillet 12 julestjerner til opsætning i Storegade.

1975 der indkøbes bord og bænke til legepladsen
på Drosselvej for det årlige overskud på 900
kr. samtidig har man vedtaget at købe et nyt
elektrisk ur til det nye klubhus på stadion.

1999 forårsmesse i Vejrup-Endrup fritidscenter,
der var 44 stande og en af dem, var Vejrup
borgerforenings, her viste foreningen bl.a.
billeder og stod klar til at fortælle om foreningens arbejde.
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2000 formanden skriver til kommunen om det er
hensigtsmæssigt at få fortov ud til industrivej, renoveret i det sidste stykke af Storegade,
samt repareret, der hvor det er nødvendigt.
Belysning af Pilealle’. Legestuen går godt, Lis
Hougård står for dette. Sidste år der holdes
legestue på kroen, der holdes et lille arrangement i legestuen i stedet.Sct. Hans afholdes
på ”banen”, der afholdes børnebanko, julefrokost.Der etableres borgerforeningens egen
hjemmeside.
2001 sidste år, hvor der holdes julefrokost, da det
giver underskud.
2003 byrådet godkender udstykningen af byggegrundene på Stationsvej, den efterlyste beplantning i Hegnet etableres i løbet af foråret
og legepladsen på Drosselvej renoveres.
2004 I forbindelse med generalforsamlingen, kommer borgmester Karl Kristian Knudtzen og
formand for børne og kulturudvalgs formand
Knud Jager Andersen og taler om fremtiden i
den nye storkommune. Formand Hans Johnsen, foreslår at Vejrups foreninger samles til
en.
2005 Der kommer nye træer i Storegade, de gamle blev fældet pga. elmesyge. Vejrup får en
ny skulptur, Venus, symposi foreningen har
skænket den til byen. Der sættes julebelysning i de 3 træer, der står på trekanten. - Der
afholdes store børnedag, det gik godt der
kom ca. 20 børn. Vejrup lokalråd bliver stiftet. Der var stor opbakning.
2006 Det tog som borgerforeningen har opsat på
legepladsen på Drosselvej, har været udsat for
hærværk. - Der afholdes julemarked bag kroen.
2007 Den årlige børnebanko på Skolen, der var
134 fremmødte. Julemarked bag kroen, med
hestevognskørsel og julemand (Bjarne Jørgensen). Man får opsat en mindesten, med et
billede af det gamle mejeri.
2008 Blev der investeret i flere julestjerner til byens
julebelysning og sat nyt gran på de gamle
stjerner. Kontingentet forhøjes fra 50 kr. til
75 kr. for enlige og fra 100 kr. til 150 kr. pr.
husstand. Vejrup bliver årets landsby.
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2009 til 2010 var der en fremgang i kontingent fra
98 til 215 personer
2010 Julebelysningen skal fornyes med nye afbrydere i alle standere, så de opfylder sikkerhedsstyrelsens krav.Borgerforeningen får
lavet en granitplade, som sættes op over mejeristenen, i anledning af kåringen, som årets
landsby.
2011

Borgerforeningen kommer på facebook. Der
bliver opsat en hjertestarter, på gavlen af
købmandsbutikken.

2012 der afholdes et intromøde, ang. Hjemmesiden. Det er nu muligt at få en mailadresse,
der slutter med @vejrup.dk Borgerforeningen ansøger på opfordring, af dagplejerne om
renovering af legepladsen på Drosselvej. Der
trækkes lod, om 2 købmandskurve blandt,
alle der har betalt kontingent.
2013

Renovering af julestjernerne. Opstart af seniorrengøring, af de grønne områder i byen.
Foredrag med Rasmus Tantholdt afholdes i
Vejrup-Endrup fritidscenter, der var 175 deltagere.

2014 Man opstiller sparebøsser til alle konfirmander ved købmanden. - Der indkøbes 12 sæt
flagstænger Foredrag afholdes med håndboldspiller Lars Kristiansen, der var 185 deltagere. Der afholdes forældrefri dag i hallen.
Foreningen fik mobil pay. Der er senior rengøring af grønne områder i byen. Der opstilles bord/bænkesæt og legeredskaberne males
på egepladsen på drosselvej.
2015 Der afholdes foredrag med Mikkel Beha Eriksen, der var 192 deltagere.
Vi ønsker at
forny vores hjemmeside og holder møde ang.
dette. Der opsættes juletræ, ved den nye købmandsbutik. Til klovneløbet, sponsorerede
borgerforeningen, flagopsætning. Vi har 3
medlemmer repræsenteret i Vejrup bymidte.
Borgerforeningen var repræsenteret ved, bevar Vejrup skole. Der er senior rengøring af
grønne områder i byen. Opstiller sparebøsser
til alle konfirmander ved købmanden.
2016 Foredrag med Peter Ingemann, der var 170
deltagere. Man deltog i open night, ved
købmanden, her stod vi for tombola, med
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sponsor gaver og fremvisning af Disney sjov, i
kølerummet. Sparebøsser til alle konfirmander ved købmanden.
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Borgerforeningen står hvert år for Sct. Hans
bål ved banen.

Billederne er fra Borgerforeningens 60 år jubilæum hvor der var fest på kroen

Arkiv billede - Julemesse på kroen, 1956

www.endrupby.dk
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Vejrup Dagplejere

Vejrup
Dagplejere
Dagplejerne i Vejrup
består lige nu af 6 dagplejere. Vi kender hinanden rigtig godt og
har et helt fantastisk
samarbejde.
Dagplejerne
i Vejrup består
lige nu af 6 dagplejere. Vi kender hinanden rigtig godt og har et helt fantastisk
samarbejde.
For os er det vigtigt, at give børnene en tryg og genkendelig hverdag, med en masse
For
er det vigtigt,ogatoplevelser.
give børnene en tryg og genkendelig hverdag, med en masse nye udfordringer og opnyeos
udfordringer
levelser.

Det tætte samarbejde med forældrene er med til at gøre hverdagen god for både

Det tætte samarbejde med forældrene er med til at gøre hverdagen god for både børn og voksne, og noget vi
børn og
voksne,
og noget vi lægger stor vægt på.
lægger
stor
vægt på.

Vi glæder
til også
at modtage
JERES barn.
Vi
glæderososmeget
meget
til også
at modtage
JERES barn.

Jubilæums bladet er midt i bladet, - det er lige til at hive ud .......
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så langt fra Visby. Vi havde fået lov
til at besøge avlsgården, som ligger
ved siden af med sine lange staldbygninger. Det bedste var laden, som er
ret stor. Det var mørkt, da vi gik ind,
men efterhånden vænnede øjnene sig
til det sparsomme lys og man kunne
skimte tingene og det store træværk.
På et tidspunkt fandt en af deltagerne
kontakten til lyset og så kunne vi se
det hele laden og alle de store bjælker. Godt at ejeren ikke brød den ned
i sin tid, lavede den om til selskabslokale og koncertrum.
Det er tradition på egnen med store
høje lader. Det er nok inspiration sydfra, hvor laderne især på øerne blev
bygget på værfter, en jordforhøjning,
for at beskytte gården med korn og
hø, så det ikke svømmede væk ved
stormflod. Laderne blev kaldt stængerlader, fordi de blev bygget ved
hjælp af stænger eller store bjælkestammer, således at bygningerne
stod, selv om murværket skulle kollapse.
Trøjborg blev nybygget af Peder
Rantzau lige efter reformationstiden
og resterne af murværket er fra den
tid. Der er to voldgrave omkring.
Omnia vanitas, alt er forfængelighed,
disse ord møder blikket, når man
kommer over vindebroen og kigger
op på den gamle indgangsportal, der
er genrejst.
På Ballum Slusekro midt ude i engene fik vi en god middag, men det
trak ud, så vi fik ikke set så meget af
slusen.
På vej til Rømø nød vi udsigten. I
1948 blev dæmningen færdig, påbegyndt i 1939. Den skråner en meter
over mod Rømø fra 6,5 til 5,5 m over
havets overflade. Hvis der er højvande, skal man måske vende om! Det
skulle vi dog ikke. I Rømø kirke hørte vi den unge graver fortælle levende
om kirken og så de mange modelskibe, som var skænket og de særprægede gravstene over kommandørerne
og den, som A. P. Møllerfamilien har
rejst over en af forfædrene. På nordøen så vi et gammelt hegn af knogler
fra en hval. Det så ud til at have holdt
i mange år, måske fra hvalfangstens
tid.
AE

Foto: Chris Kjærsig

www.endrupby.dk
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Babysalmesang

Alle Helgens dag

Efter efterårsferien begynder babysalmesang. I år vil organist Peer
Munkgaard stå for det.
Vi begynder tirsdag formiddag den
25. oktober kl. 10.

Alle helgens søndag er altid den 1.
søndag i november og i år er det den
6. nov. Det er den søndag, hvor vi
mindes de døde i sognet siden sidste
Alle Helgens dag. Deres navne vil
blive læst op, og vi vil tænke på dem
og sige tak for det vi har modtaget af
godt gennem dem. Gudstjenesterne
er henholdsvis kl. 9.30 i Vester Nykirke og kl. 11.00 i Vejrup.

Minikonfirmander
Efter efterårsferien begynder minikonfirmander, tirsdag den 25. oktober efter skoletid.
Vi går først over i kirken og fortsætter derefter nede i konfirmandstuen.

BUSK-dag søndag
den 30. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag
i oktober Buskdag. Gudstjeneste kl.
10.30 i Vejrup kirke. B.U.S.K., det
vil sige, at den er særligt for børn og
unge, sogn og kirke. Gudstjenesterne
vil forme sig som familiegudstjenester. Det er tillige sommertidens afslutning, hvor havemøblerne trækkes
tilbage og også uret, så der skulle blive en time ekstra.
I Vejrup er der kaffe bagefter i konfirmandstuen.

Indledende
konfirmandforberedelse i Vejrup
Vi begynder efter efterårsferien tirsdag den 25. oktober og indtil tirsdag
29. november . Det foregår i præstegården fra 14.00 til 15.30 og børnene
bliver afhentet ved skolen og fulgt
over Storegade til kirken. Der er også
et lille traktement. Vi slutter i præsteg ården.

Sogneaften tirsdag
den 15. november
kl. 19.00
Sogneaften med Elise Balslev om
Stygge Krumpen. Det er en roman af
Thit Jensen om den katolske biskop
på reformationstiden i 1500-tallet.
Den er aktuel som forberedelse til
500 års reformationsjubilæet i 2017.

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent den 27. november
9. 30 i Nykirke og kl. 11.00 i Vejrup.
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften og det giver en særlig stemning. Adventskransens første
lys bliver tændt og vi forbereder os til
den tid, som skal komme, hvor vi fejrer, at Gud blev menneske. Bagefter
er der forfriskning i kirken i Nykirke.
i Vejrup æbleskiver i præstegården.

talte med mange, der havde en særlig
historie og om hvordan de havde klaret livets tilskikkelser.
Hvis der kommer mange tilmeldinger, flyttes mødet til hallen.
Tilmelding til
Inge Mikkelsen 40 18 02 60 eller
Asger Ehmsen 75 19 00 51,
eae@km.dk.
Mødet er i samarbejde med Seniorklubben.

Koncerter
Jule-syng-med i Vejrup med VejrupVester Nykirkekoret torsdag den 1.
december kl. 19.00 og i Vester Nykirke søndag den 4. december kl. 16.00

De 9 læsninger
Søndag den 18. december former
gudstjenesten sig anderledes. De ni
læsninger er nogle læsninger fra bibelen, som siger noget om Jesu komme til verden. Forskellige vil blive
spurgt, om de vil tage en læsning,
således at vi er flere om det.

Til Eftertanke
Skatte du samle og borge du bygge
Som dø du ej skulle.
Død du i morgen ej ved,
hvem der ejer dit gods
(oversættelse af latinsk indskrift over
portalen på Trøjborg)

Kaffe med Kurt
Torsdag duen 20. oktober, kl. 19.00
indbydes der til kaffe med Kurt i
præstegården.
Kurt Leth vil være kendt af de fleste for sine TV-udsendelser, hvor han

Kalender
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
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d. 20. okt.:
d. 25. okt.
d. 25. okt.:
d. 30. okt.:
d. 15. nov.:
d. 17. nov.:
d. 27. nov.:
d. 1. dec.:
d. 4. dec.:

Kaffe med Kurt .............................................................................................. kl. 19.00
Babysalmesang ...............................................................................................kl. 10.00
Minikonfirmander i Vejrup ..................................................... begynder efter skoletid
Busk-gudstjenester ............................................................................ kl. 10.30 i Vejrup
Sogneaften ved Elise Balslev om Stygge Krumpen
Konfirmandundervisning begynder................................................................kl. 8.00
Advents- og familiegudstjeneste i Vester Nykirke kl. 9.30 og i Vejrup kl. 11.00
Julekoncert i Vejrup ........................................................................................ kl. 19.00
Julekoncert i Vester Nykirke ..........................................................................kl. 16.00

www.vejrup.dk
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Banko Fond 4 % fond
Pengene blev udloddes for sidste gang- Bankofonden kan søges af alle foreninger der er fungerende i Vejrup/Endrup skulle ansøges
senest mandag den 30. august 2016
Der kom 2 ansøgninger til 4% fonden.
De var fra Vejrup Borgerforening og Endrup Lokalhistorisk arkiv.
Der var kr. 3.550,00 til fordeling, og de fik hver kr. 1.775,00.
Henning Frederiksen

En hjælpende hånd,
når livet rinder ud
Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
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

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

vejru

FR
vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

www.endrupby.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Riffel og pistolskydning
Åbningstider
Træning for alle
Tirsdag 18.30 – 21.00
Torsdag 18.30 – 21.00
Patronsalget slutter kl. 20.00,
banen lukker når sidste mand har skud.

Seniorskydning
Mandag 14.00 – 16.00
Skydning for alle over 55 år.
Mød op på banen til en gratis prøveskydning.
Et par timer mandag eftermiddag med skydning,
til en snak til en kop kaffe.

Medlemspriser 2016/2017

• Børn og unge under 21 år:
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud

Cal. 22 Tilbud 300 kr.

Luftgevær

250 kr.

• Over 21 år:
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud
Cal. 22 Tilbud 375 kr.
Luftgevær 325 kr.
Kom og få en gratis prøveskydning og se om skydning er noget for dig.

Prøv skydning i Hallen Søndag d. 6-11
Vi deltager også på jubilæumsdagen søndag d. 6-11 i hallen:
Her har du mulighed for at skyde med IR våben, (Infrarøde våben).
Geværerne, der skydes med denne dag, er af udseende de samme, som vi bruger på skydebanen, men uden
ammunition, i stedet for anvendes der infrarød lys.
Kig forbi og prøv skydning på en ny og spændende måde

www.skytteklubben.dk
Gørding -Vejrup Skyttekreds
Verner Fogh

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Juli 2016

August 2016

Nr.
121
206
102
193
11
156
131
48
33
52
282
13
141

Nr.
211
299
56
177
151
9
239
73
11
186
154
210
212
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Navn
Kr
Ruth Poulsen............................................................. 200
Jan Jensen.................................................................. 100
Kennet Møller........................................................... 100
Peter Thorup............................................................. 100
Jan Rabjerg................................................................ 100
John – Allan Rasmussen.......................................... 100
Anika og Steen.......................................................... 100
Anders Jensen........................................................... 50
Jensen Biler................................................................ 50
Helga Nielsen............................................................ 50
Dennis & Michael Lauridsen.................................. 50
Verner Bertelsen....................................................... 50
John Christensen........................................................ 50

www.vejrup.dk

Navn
Kr.
Anette Bertelsen....................................................... 200
Theodor Christensen............................................... 100
Else Marie Christensen........................................... 100
Hans J. Høj................................................................. 100
Chris Minke............................................................... 100
Conny Petersen......................................................... 100
Vagn Fogh.................................................................. 100
Jesper Christensen................................................... 50
Jan Rabjerg................................................................ 50
Henrik Christensen.................................................. 50
Mads Hansen............................................................ 50
Søren Poulsen............................................................ 50
Anders Jensen........................................................... 50

Vejrup Endrup Nyt

What a wonderful world – Endrup Familie dag
Det sang Bente og hendes sanglærker fra Grimstrup til familiedagen i
Endrup lør. 20. aug. Det hele foregik i klubhuset i Endrup, bortset
fra cykelturen for de morgenfriske
Endrupborgere og en enkelt hund.
Morgenkaffen blev serveret af menighedsrådet for de ca. 40 deltagere,
med efterfølgende gudstjeneste. Den
var iblandet flere skønne nye sange,
tilsat dejlig violinspil af Per. Til sidst
en enkelt klassiker, som overskriften
antyder.
Hoppeborgen blev sat i gang sammen med grillen.
Duften lokkede flere Endrupborgere til, så Borgerforeningen havde travlt med at servere ”Spis hvad du
kan for en 50’er”.
Det var en familiedag i reduceret udgave, så eftermiddagen bød på banko ved Idrætsforeningen 28
prs. deltog, også unge fra byen, spillede om indsamlede gaver som vi takker for. Eftermiddagskaffen
sørgede Arkivet for og Ernas kringle fra Venstreforeningen blev meget vel modtaget efter dysten

i banko. De fremmødte syntes det var en hyggelig
dag, så konklusionen blev, at selvfølgelig er der familiedag igen til næste år, hvor vi i Endrup kan mødes,
hygge sammen, og tænke: sikken dejlig verden.
Tak til sponsorer:
Ambiente (Karen)
Rud Christensen
Endrup Kro
Hårbiksen (Ditte)
Alison

XL Byg
Min Købmand Vejrup
Vejrup Foderstof
Endrup Maler (Laila)
Kongeå Caravan
Endrup Mejeri

Mvh Johannes S.

Vejrup præmiespil
Vif
247
378
215
256
176
248
82
90
450
349
204
127
178
341
538
541
540
393
12
107
410
366
115
433
466
37

Præmiespil 07 - 2016
Tove Nielsen
Lotte Laumann
Robert Jørgensen
Jonna Kristoffersen
Tina Mortensen
Bendt Jensen
Børge Christensen
Rene´Andersen
Kenneth Møller
Jens K. Nielsen
Hans Erik Mikkelsen
Kim Nissen
Stine Sølbeck
Mogens Madsen
Inge Mikkelsen
Kent Henriksen
Hans Erik Madsen
Jesper Laumann
Hans Peter Madsen
Ingrid Jensen
Kirsten Bladt Hansen
Mark Jensen
John Jepsen
Børge Voss
Mads Møller
Mike Pedersen

præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Vif
40
362
106
301
503
465
552
343
447
405
244
295
330
241
544
219
386
26
228
254
74
169
3
205
305
311

Præmiespil 08 - 2016
Pia Sørensen
Leif Kristensen
Bent Callesen
Thomas Henriksen
Gitte Hansen
Susanne Søby
Gunner Jessen
Inge Andersen
Kenneth Møller
Brian Jensen
Åse Sillasen
Melissa Andersen
Inger Andersen
Rikke Stenager
Bjarne Jensen
Wendy Mikkelsen
Elenora Hejn
Heine Smith
Henning Nielsen
Benta Madsen
Ditte Pedersen
Jens Søndergård
Birger Henriksen
Holger Enevoldsen
Gitte Pedersen
Christian Henriksen

www.endrupby.dk

præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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VIF Håndbold
Mandag den 29. august kom håndboldcaravanen til Vejrup.
- Hvad er håndboldcaravanen?
Det er et projekt, lavet af Dansk Håndbold Forbund
i samarbejde med håndboldklubber og skoler i Danmark. - Projektet består af 2 instruktører fra DHF,
som kører rundt til klubber og skoler, medbringende
forskellige rekvisitter til brug i hallen. Der er f.eks.
forhindringsbane, boldtrampoliner, skuddug med
Niclas Landin, skudhastighedsmåler, mm.
Vejrup IF Håndbold stillede med 4 hjælpere (Sandie,
Peter, Ejvind og Carsten). Dagen startede kl. 8.00,
hvor 0. -1. og 2. klasse troppede op i hallen til 1
1/2 times leg og boldspil, under kyndig vejledning.
De ca. 50 ”herlige unger” hoppede og spillede bold efter bedste evne. De var rigtig gode og
sveden kom også frem hos de fleste, inden de tog
tilbage på skolen, med en forhåbentlig god oplevelse.

Herefter kom 3. og 4. klasse til 1 1/2 times aktivitet.
Her kunne man begynde at se alders forskellen angående motorik. De ca. 25 unge mennesker tonsede
rundt i hallen, og alle havde det øjensynligt sjovt.
Over middag troppede 5. og 6. klasse op, og her var
der rigtig aktivitet. Her kunne man se konkurrencemomentet i flere af øvelserne. Eleverne gik virkelig
op i, hvem der kunne skyde hårdest og mest præcist.
Der blev også spillet til 2 mål. Kl. 14.00 sluttede dagen
med mange gode oplevelser på tværs af aldersgrupper. En rigtig god dag, set fra en leder/træners side.
Efterfølgende har håndboldafdelingen da også fået
tilgang af flere nye kommende håndbold stjerner.
Herfra en stor tak til alle elever, lærere, medhjælpere, instruktører og håndboldudvalg for en god dag.
Carsten Møllgaard  

VIF Håndbold - Små hænder
For børnehavebørnene, - Lørdage fra 10.00-10.45 i
lige uger. Pris 100,Vi leger med bolden og laver aktiviteter, der forbereder børnene på at spille ”rigtigt” håndbold.
Børn og forældre mødes til leg baseret på børnenes
naturlige bevægelser. Igennem legen styrker, stimulerer og udvikler vi børnenes balanceevne, muskler
og koordination. Derigennem får de en bedre og en
mere naturlig måde at håndtere en håndbold på.
Håndboldudvalget
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

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

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

7519 1240

... 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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Vejrup Modelflyveklub Åbent hus 2016
I anledning af modelflyvningsdag d.4-9 2016 afholdte vi åbent hus på vores fine flyveplads på Lykkesgårdsvej. Modelflyvningsdag afholdes i næsten alle
klubber over hele landet for, at gøre opmærksom om
vores eksistens og fremme vores hobby. Vi havde ca.
45 startere på dagen og landinger er en selvfølge.

Vejrup-Endrup fritidscenter. Det gør vi om søndagen fra kl. 9-11 når der er plads til os, der ud over
har vi også bygge aftner, som foregår i Holsted, Vestergade 17 i sløjd salen, så der er også mulighed for
at få hjælp til indkøb og bygning af fly eller flyvere
samt lære / elev flyvning.

Vejret var ikke rigtig med os fra morgenen af, men
ved middagstid stoppede regnen og solen kom frem.
Vi havde lavet et par skilte og det var lagt op på Facebook, men på trods af den lille indsats blev flyvepladsen godt besøgt, også bedre end forvendte - i alt
15-20 besøgene og det vil jeg kalde en succes! Ud af
det kom også 2 nye medlemmer til vores klub.

Vel mødt
Claus U. nielsen

Men da sæsonen for flyvning ude på pladsen er ved
at løbe ud, så begynder vi igen i år med at flyve i

Vejrup Borgerforening
Afholder Generalforsamling ifølge vedtægterne
Torsdag den 3. november 2016 kl. 19.30
I mødelokalet i Vejrup Endrup Fritidscenter
Der trækkes lod blandt de betalende medlemmer,
der udloddes 2 stk. købmandskurve a´ 500 kr.
Bestyrelsen
20

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

En sjov dag i Guldager
- 8 km løb med 30 forhindringer
Vi var 5 fra Vejrup som
havde sat hinanden stævne i Guldager - SEPE
Extreme Challenge.
Spændte mødte vi op - vi
vidste jo ikke, hvad vi
skulle ud i af forhindringer - vi havde kun vores
ideer, afprøvet øvelser
til fortræning til SEPE, og set billeder fra sidste år hvor hårdt ville det blive?
Første forhindring var løb op af ”bande”. Eliten blev
sendt først afsted. Flere bøvlede med at komme over.
Vi blev lidt nervøse. Men forhindringen blev finjusteret med to trin og lettere gik det.
Det blev til en mega sjov dag - ned i mudder og ned
i vand - skydning - svømme 80 m over en sø - over
stakit - arm gang - klatre op i reb, hvor straffen var 20
burpees - bakke spurt, hvor ”Highway to Hell” kørte
på repeat - glidebane - løb med dæk og sække og det
”kolde gys” en stor container fyldt med isterninger.
Vi kom alle 5 i mål - godt beskidte. Svedte knap så

meget som vi havde regnet med / holder man sig lidt i
form kan man sagtens deltage og få en mega sjov dag.
Hele vejen igennem var der god stemning / god musik og hygge på pladsen. Og selvfølgelig god underholdning for tilskuerne.
Hvis der er nogle som er blevet inspireret til at deltage næste år, så sæt kryds i kalenderen d. 9/9 2017 og
vi samler et hold.
All-round træning er en god fortræning til SEPE
Extreme Challenge. Mange af de øvelser vi laver til
all-round træning er teknikker, der bruges til forhindringerne. Igennem træningen får vi de rigtige
muskelgrupper bygget op til at klare forhindringerne. Til træning er der er et godt social fællesskab og plads til sjov og spas. - Et godt fundament
til samarbejde igennem forhindringerne. Kedeligt
bli’r det aldrig. Det giver kun lidt sved på panden og du bestemmer selv, hvor meget ;-)
All-round træning er tirsdag og torsdag kl. 18.3019.25.
Linda Larsen & Bibi Dyreby

Vejrup Mesterskab i Golf (VM)
Søndag den 11. sept. blev der afviklet Vejrup Mesterskab i Golf på Holsted Golfklub`s bane i Holsted.
Der var 28 deltagere i matchen, som blev afviklet i 2
rækker.
Vinder i A-rækken blev Carsten Møllgaard 36 point,
2. Bent Jensen 35 point, 3. Britta Pedersen 35 point,
4. Brian Dahl 33 point, 5. Jørgen Bak 30 point.
Vinder i B-rækken blev Bjørn Karlskov 38 point, 2.
Birthe Holst 29 point, 3. Helle Sander Bak 28 point,
4. Knud Erik Mortensen 26 point, 5. Niels Henrik
Bak 24 point.
Nærmest flag på hul 3 kom Carsten Møllgaard med
0,49 mtr. og på hul 15 var det Vibeke Hansen med
2,37 mtr.
Holdspil med rød bold blev vundet af Vibeke Hansen, Britta Pedersen, Poul Bjarne Holst og Bent Truelsen.
Efter matchen var der arrangeret mad i klubhuset
samt præmieoverrækkelse.
Endelig klubmester og pokalvinder med højeste sco-

re og praleretten det næste
år blev Bjørn
Karlskov.
Der skal lyde
en stor tak
til alle præmiesponsorer:
Sydbank,
Holsted Biler,
Jensen Biler,
VF Biler, Søndergård Biler, Nielaus Møbler, Min
Købmand, Karlskov Byggemontage,
Peter Bertelsen, Semler Agro, Aquaren, HP`s Golfshop, Brix Haircut, Fritidscentret`s cafeteria samt
Holsted Golfklub.  Alt i alt en god og hyggelig dag på
golfbanen i strålende solskinsvejr.
Næste års VM match bliver afholdt på Kaj Lykke`s
Golfbane i Bramming den 10. September.
vh. Carsten Møllgaard   

www.endrupby.dk
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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

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

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.
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Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48
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Arrangementer
Oktober
Fredag

D. 14.10 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 20.10 Vejrup Senior Club. - Foredrag i Præstegården kl. 19.00
Søndag D. 30.10 Kagedag til fordel for Knæk Cancer i Vejrup Endrup Fritidscenter kl. 14.00-16.00

November
Torsdag D. 03.11

Vejrup Senior Club kl. 14,00 Underholdning i Fritidscenteret

Søndag D. 06.11 Vejrup Endrup Fritidscenteret Jubilæums arrangement
Fredag

D. 11.11

Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag D.24. 11 Vejrup Husholdningsfor. Konfekt aften kl 18.30
Fredag

D. 25.11

Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

December
Torsdag D. 01.12

Jule Syng med for hele familien Vejrup Kirke kl. 19.00

Lørdag

VIF afholder Julefrokost i Vejrup Endrup Fritidscenter 18.30

D. 03.12

Søndag D. 04.12 Jule Syng med for hele familien Vester Nykirke kl. 14.00
Fredag

D. 09.12

Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret
Hver ONSDAG fra kl. 19.00
Fritidscenterets Køkken har dermed ÅBEN fra kl. 17.00

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 mandag kl 16,30
så kan du prøve et par gange gratis.
Hilsen Trænerne og badminton udvalget.

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

s
a
l
h g/
å
s
r
d
e er
hv vic
i
de e
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
8799 3612
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
2936 5335
7517 3582
2815 0517
7517 8090
7517 8504
7517 1300
7610 9110
7517 8211
7510 1555
7519 1240
2061 2689
7519 0452
7519 0529
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7517 3248
5048 8115
7519 0200
7519 0054
7519 0191
5122 3480
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381
7517 3900

Lars: 26 80 77 22

Telefon

Endrup
Agerbæk
Endrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Sejstrup
Endrup
Gørding
Gørding
Bramming
Esbjerg
Gørding
Bramming
Endrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Vejrup

3.
9
9
9
,
-

By

Allison
Andelskassen
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Brix Haircut v. Maria
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Donslund Service
Egon Sørensen
Endrup Malerfirma
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
Kennet Møller
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal Optik
Pecani
Peter Bertelsen
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
TM Rengøring
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup El - Service
Vejrup Entreprenørfor.
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Firmanavn

www.dengroennebutik.dk

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

