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VIF Ballet
Gymnastik har igen fået fornøjelsen
at kunne tilbyde ballet undervisning.
Timerne foregår i multisalen under kyndig vejledning af Alina H.
Lindberg, som er uddannet danser og koreograf fra Den kgl. balletskole i Rumænien. Til daglig underviser Alina på kulturskolen i
Esbjerg og har mange års erfaring med undervisning i ballet.
Om balletten beskriver Alina:
Den klassiske ballet er en af kunstens meget smukke udtryksformer,
der kan udvikle din motorik, selvtillid, musikalitet, fantasi, påskønnelse for skønhed, koncentrationsevne og meget andet. Man har
det bestemt også sjovt.
Så kridt balletskoen og mød op i multisalen mandage
Kl. 16.30 – 17.15 for børn i alderen 4 – 7 år
Kl. 17.15 – 18.00 for børn i alderen 8 år og op efter
Se mere information på vejrupif.dk under fanen gymnastik eller kontakt Tina Schultz, 61 35 53 84
Husk der bæres ALTID balletsko/gymnastiksko, dragter og leggings samt langt hår opsat i knold under
træning.

Sjov motion for voksne
Trænger du til at have det sjovt sammen med andre og
samtidig få bevæget hele kroppen?
Så bare mød op, vi har stadig plads til dig på vores hold; Herregymnastik, All-round & Sjov træning
Herregymnastik: Mandage kl. 19.00 – 19.55
All-round: Tirsdage og Torsdage kl. 18.30 – 19.25
Sjov træning: Torsdage kl. 19.30 – 20.25
Se mere om holdene på vejrupif.dk under gymnastik eller mød gerne op til en prøvetime.

www.endrupby.dk
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup
ÅBNINGSTIDER
Fredag
09.12 kl. 19.15 i Butikken.

Mandag
til
fragode
07.00
til 19.00
Der vil
blivesøndag
serveret en masse
vine, lækkerier
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Min
fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode
til en hyggelig aften med en flaske vin.
Der vil på aftenen være mulighed for at købe,
vin til særdeles fordelagtige priser,
Besøg
os på
vores
Facebook
side
så både
julen
og nytåret
er sikret.

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

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en
hyggelig aften sammen med os.
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup”

V i er her for fællesskabet

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk
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Aktiv Fredag i Vejrup IF
I Vejrup Endrup Fritidscenter
Pris: 100 kr. for hele sæsonen 2019/2020 - Eller 20 kr. pr. gang
Der kan betales med Mobile Pay på 37092

Er for alle dem, der er friske på at give den gas !
fra kl. 19.00 - 21.00
Uge 43, 25/10 – Uge 45, 8/11 –
Uge 48, 29/11 - Uge 50, 13/12
Niels Ole holder åben i cafeteriaet de aftner A

www.endrupby.dk
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VIF Håndbold
Så er håndboldsæsonen i Vejrup skudt i gang igen.
Allerede i slutningen af sommeren, var børnene klar
og spillede håndbold i byfesten. Her var ”drengene
mod pigerne” fra U12 i venskabelig kamp. Den 6.
september havde Vejrup skole igen besøg af ”håndboldkaravanen” og børnene fik prøvet kræfter med

boldene på mange forskellige poster. Husk at der er
plads til alle håndbold-interesserede børn i Vejrup,
så hvis nogle har fået vagt nysgerrigheden efter
Håndboldkaravanens besøg, må de meget gerne prøve at komme til en træning.

Små
hænder

Generalforsamling

For børnehavebørnene & 0 klasse
Opstart uge 39
Lørdage fra 10.00-10.45 i ulige uger.
Med opstart den 28/09 pris 200,-

Vejrup borgerforening
afholder ifølge vedtægterne,
generalforsamling
Torsdag den 14. november
2019 kl. 19.30
I mødelokalet i
Vejrup Endrup fritidscenter
Der trækkes lod blandt
betalende medlemmer,
der udloddes
2 stk. købmandskurve
á 500 kr.
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Ungdomsklubben i Vejrup
er et fantastisk fristed for de unge
I Vejrup ser man ikke de unge mennesker hænge ud på gaden, for 2 dage om
ugen mødes mellem 30 og 45 unge fra
6. til 9 klasse i Ungdomsklubben, der er
beliggende i lokaler ved Vejrup Endrup
Fritidscenter.
Straks, der åbnes, strømmer de unge
mennesker ind i de hyggelige lokaler,
som de selv har været med til at indrette. De mødes hver især af de venlige og imødekommende voksne, der
involverer sig i hver enkelt og hurtigt
fornemmer, hvordan de har det.
I løbet af et øjeblik er der gang i
mange forskellige aktiviteter såvel
ude som inde. De unge vælger selv,
hvad de har lyst til i form af diverse
spil, konkurrencer, dans mm, men
får desuden inspiration fra de voksne
med nye ideer til at lave ting sammen. Der er også nogen, der gerne vil
hygge sig i sofaerne med musik, grin,
snak, leg mv., for i Ungdomsklubben i
Vejrup kan man være sig selv i trygge
rammer. Der er altid voksne, man
kan snakke med om stort og småt,
og har man noget på hjerte, kan man
være sikker på, der er nogen til at lytte og hjælpe en videre.
En flok piger fortæller, at de kommer i Ungdomsklubben i Vejrup,
fordi der er hyggeligt, altid en god
stemning og at det er dejligt at mødes og være sammen på tværs af
årgangene. De nyder, at de voksne
ikke har fastlagt et program, men
de selv kan bestemme, hvad aftenen
skal indeholde. Desuden har Ungdomsklubben i Vejrup et godt samarbejde med klubben i Gørding, og det betyder bl.a.
at der kommer rigtig mange unge mennesker fra
Gørding i Klub i Vejrup, da de synes klubben her er
meget ungdommelig og hyggelig, og fordi de så kan
være sammen med deres kammerater fra skoletiden.
Hvis ikke de unge mennesker kunne komme i klubben i Vejrup, ville de bare sidde hjemme og dermed

ikke være
en del af et
socialt fællesskab, eller de ville hænge ud på gaden.
Alle opfordres til at kigge ind og selv opleve den
gode stemning i Ungdomsklubben tirsdag og torsdag aften.

www.endrupby.dk
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Årets Sportsfest 2019
Jeg har siden sportsfesten 2019 sluttede gået og tænkt.
Tænkt over hvad ordene efter de hyggelige dage, skulle
være i år. Jeg kan kun komme på ét: TAK!
Tak til de mennesker, som har sat med telefonen i
øret og ringet til både sponsorer og fået aftaler i hus.
Tak til ham der sørgede for at der var lys og strøm på
pladsen. Tak til alle de som har sagt ja til en barvagt
eller 2. Tak til de som trofast, år efter år, kommer og
hjælper med at sætte telt op, og pille ned igen. Tak
til de som kommer med nye og gode ideer, som er
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med til at forbedre vores Sportsfest. Tak til de som
tager så godt i mod vores nye ideer. Her kan bl.a.
Nævnes børnecamping, som var en succes med
knap 70 børn. Tak til alle som valgte at bruge en aften/nat/morgen sammen med alle de skønne børn.
Tak til de som hjælper i boderne, som sørger for
gevinster og smil til de som spiller. Tak til alle som
giver en hånd med når der skal arrangeres mad til
kondifrokost, og som sørger for at maden her også
kommer på bordet. Tak til de som deltager i alle vores arrangementer. Tak til de som har hjulpet med
at dække borde. Tak til de som bruger deres fredag
aften oppe på pladsen, som er med til at vores unge

www.vejrup.dk
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mennesker kan føle sig trygge. Tak til de som springer til når det er ved at brænde på, og som altid gør
det med et smil. Tak til de som spreder den gode
stemning rundt på pladsen. Tak til de der har hjulpet
med børneunderholdning. Tak til de som sørgede for
at der kunne være gudstjeneste på pladsen søndag
eftermiddag. Tak til alle de som var med i optoget.
Tak til alle de som havde hejst flaget, og til de som
var mødt op for at se optoget. Tak til alle de som
blev søndag aften og hjalp med at rydde op. Tak til
de som kom og hjalp med at rydde hele molevitten
op mandag morgen. Tak til alle de som gik til hånde
både før, under og efter sportsfesten. Tak til købmanden for rigtig godt samarbejde. Tak til hallen for rigtig godt
samarbejde. Tak til alle som har
sponsoreret, stort som småt. Tak
til alle som kom og havde nogle
hyggelige og festlige timer. Tak til
dem som dansede. Tak til de som
sørgede for at barpersonalet ikke
kedede sig.

Nu har jeg skrevet
tak rigtig mange
gange. Men noget
siger mig at jeg helt
sikkert har glemt
nogle, og det er bestemt ikke med min
gode vilje. Også et.
– STORT TAK til jer.
På udvalgets
vegne: Janni.
TAK!

Tak til resten af udvalget, for at have
stablet en god uge på benene.

VIF Fodbold børn
Børnefodbold var også stavbet på benene i Sportfesten, billederne er fra nogle af de mange kampe
de forskellige hold deltog i.

Så er det tid til Indendørs fodbold der er opstart uge 43 og tiderne er
For 2 og 3 klasse 14.45 til 15.45
For 6 og 7 klasse 15.45 til 16.45

www.endrupby.dk
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Vejrup Seniorclub
Torsdag d. 15 august havde Seniorclubben arrangeret en heldagstur til Fyn. Vi startede i Assens for at
se det berømte Ernst samling af sølv og porcelæn,
med flere tusinde ting.
Det er familiesamling, skabt over mere end hundrede år, af far og søn der havde en stor sølvvarefabrik
i den bygning, der nu er blevet til en museum efter
Frederik Ernest død i 1976. Det er en fantastisk
samling af sølv, i alle mulige udformninger, fra stort
til småt
Samlinger har også en uerstattelig samling af porcelæn, i alle størrelse og former, og samlet fra hele
verden.

Vi kørte ud til Dreslette kirke, der er en stor og markant rødkalket kirke, der hører ind under Hagenskov
gods, sammen med to andre kirker. Herefter kørte vi
hjemad ,efter en dejlig dag på Fyn. Der var tilmeldt
34 medlemmer til turen.

Derefter kørte vi ud til Øbjergaard, der er en gammel gård, som man har lavet om til kro virksomhed,
hvor vi fik en fortrinlig middagsmad. Fra Øbjerggaard kørte vi en lang tur i omegnen, ned forbi Hagenskov gods, hvor vi fik fortalt slottes historie, og
om de forskellige ejere igennem tiderne.

Torsdag d. 5 september afholdt Seniorclubben høstfest nede i Olsens Paradis Theordor spillede som
sædvanlig dejlig musik. Man havde skiftet smørebrødet ud med snittet, da mange syntes at stykkerne
er for store, det var rigtig vellykket, nu var der mulighed for at smage flere forskellige ting. Der var en
rigtig god stemning hele aftenen. Der var fuld gang
på dansegulvet.
Så det var en flok glade og tilfredse deltagere i festen, der tog hjem lidt før midnat.
Åge Henriksen
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Boganmeldelse fra min køkkenkrog

”Ildens døgn” af Anne Marie Tétevide
Hvorfor er Malin så vred? Hvad er det, der gør, at
nu tåler hun ikke mere? Pludselig tænder alle fortrængte frustrationer en ild af had til de fire mænd,
hun mener har ødelagt hendes liv med fornedrelser,
hån og skuffelser. Lige nu er mændene sammen på
skovhugst og skal overnatte i en hytte i de nordsvenske skove. En af dem er hendes mand, Shet. Hun
kan nå hytten på en dags vandring, og nu kan hun
tage hævn - så kan hun føle sig fri - drage bort og
begynde det liv, hun altid har drømt om. Hun er jo
ung endnu. - Malin er på vej før daggry, har pakket
sin rygsæk med bl.a. tændstikker og en dunk petroleum og vil kunne nå frem til hytten, når mændene
er gået til ro.
Spændingen holdes vedlige bogen igennem med
spredte afsnit om den slidsomme vandring på ski
- vil hendes plan om mordbrand lykkes? Men det

væsentlige er, at mens vi i tilbageblik følger Malins
liv, fortælles de fire mænds historie og skæbne, efterhånden som de dukker op i hendes liv, samt sætter spørgsmålstegn ved Malins uskyld. Dette hæver
bogen langt over spændingsniveauet og kaster et
forsonende og forklarende skær over den grumme
historie. Samtidig beskrives egnen, dens natur og
mennesker, samt de barske levevilkår, som forværres
under 1. verdenskrig - et samfund, præget af dagligt slid, vold, fattigdom, sygdom og død, men hvor
mennesker også finder sammen i såvel naboskab og
gudstro som i de naturgivne gøremål. Shet er spillemand og overlever sit trange liv ved violinens hjælp
- en næsten lyrisk skildring af et menneske i nød.
Forfatteren er dansk. Bogen er fra 2016, en ﬁn og gribende læseoplevelse.
Ingrid Jensen

vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokalersport
til mangekultur
• formål.& fritid
Tlf. 51 71 94 03
mail@ve-fritidscenter.dk

Klinik:
Skolegade nr. 14 Pavillonen
6690 Gørding

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Sabrina’s fodpleje

Jensen Biler

Udekørende
Mobil 26180020
sabrinasfodpleje@gmail.com
facebook : Sabrina´s fodpleje

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen
Hovedvej A1 nr. 33 Vejrup

www.endrupby.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

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

Tlf. 75 17 13 00

Find mig på Facebook
eller
på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres
nybyg, tilbyg - støbe arb.
facade - badeværelse

Mobil: 9380 0703

... 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 35 ton

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Hjemme igen - fra Berlin

Fra den 18-22. september var vi her fra
Vejrup og Vester Nykirke – sammen
med Gørding – 42 mennesker på sognerejse til Berlin. Og jeg må sige her fra
rejselederens side: - en helt vidunderlig
oplevelse at være sammen med jer alle
sammen. Tusinde tak skal I have – for
dejligt, inspirerende og behageligt sel-

skab. Så er der noget ved det. Vi skal nok
finde på en ny tur på et tidspunkt.
Der sker noget magisk, når mennesker
er sammen på rejse – en sammensmeltning, som ikke vil kunne finde sted i andre sammenhænge, man finder sammen
på kryds og tværs og samtidig som en
helhed. Og uanset at jeg har oplevet det
før, så er det lige skønt hver eneste gang.
Nye relationer etableres – til styrkelse af
det fællesskab, som vi lever i.

mindesmærker, hvor historiens vingesus
har fejet gennem Berlin og over Berlins
befolkning. Ondskab, magtsyge, krige,
men også varme og menneskelige relationer stødte vi på. Joh, vi fik ” en på
opleveren” så det kunne mærkes. Endda
melodier fra 20’vernes kabaret var medsunget af Mads Elung-Jensen.
Sluttelig blev turen afrundet med besøg
i den danske kirke, hvor vor rejseleder
Uffe Vestergaard prædikede og dermed
på bedste vis afsluttede en fin fin tur..
Tak til menighedsråd, Uffe Vestergaard, Pernille Troldborg og en flok
gode rejsefæller. En varm hilsen fra Kristian Holst, Gørding.
--Og Kristian Holst, som også viste sig at
være bussens poet, satte desuden sine
oplevelser og tanker på vers. Tak for det,
Kristian. (se næste side)
Uffe Vestergaard

Om rejsen til Berlin
skriver Kristian
Holst fra Gørding
Den formidable sanger Mads Elung-Jensen, fastboende i Berlin, underholder
med tyske kabaret-viser fra 1920’ernes
Berlin. Akkompagneret af pianisten Tal
Balchai - på Gasthaus Krombach.

Når noget skal lykkes, skal der forberedelse og viden til. Det sørgede Uffe Vestergård for, hvor han på fremragende vis
forud for turen på 4 aftener fortalte om
Tysklands historie.
Selve turen var nøje planlagt med besøg på/i historiske steder, bygninger,

www.endrupby.dk

Tak for turen og dejligt selskab – fra
buschauffør Asger og rejselederne Pernille og undertegnede.
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Adresseliste:
Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.
Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets officielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Tlf. 75 19 13 11
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550
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Mel.: “Fra Tyskland uddrog en flok spillemænd”
- eller: “Til pinse, når skoven bli’r rigtig grøn”.
Sådan cirka…
1. Fra Vestjylland drog en flok ”danemænd”.
De ville besøge vort naboland.
Og turen blev gjort i et eneste ruf.
Vor rejseleder var jo det rene guf..
Ja vi lytter glad til vor præstemand,
der gerne fortæller om tyskernes land.
Og du gør det godt, så det er nemt.
En tak skal du ha’ for dit engagement.
2. Vi lytter og lærer om stort og småt.
Om det der er lykke’s og gået godt.
Om nazi og stasi og ondskab og rådt.
Om det, som vi ikke helt har ”forstå’t”
Ja --3. Og bliver vi sultne og trænger til ma’,
så er der serveret med boller på fad.
Ja suppen bli’r spist om end pladsen er trang.
Jo” grisen” gled ned til en 20’vere sang.
Ja –

4. En tak til vor Asger for hvert et trip.
Du fortjener et ekstra Hip.(Hurra).
Jeg takker for fund af mit hørerør
Jo trygge er vi, når du bussen kø’r.
Ja—
5. I Kirken for danske på fremmed grund.
Der holdt du kirke. En dejlig stund.
Om flere er bedst eller bedst med de få.
Det kan vi gå lidt og tænke på.
Ja-6. Når vi kommer hjem på vor egen pind.
Så vil vi huske så glad i sind.
At turen var lige et superskud,
vi mindes vil som det 11’te bud
Ja ---

Højskolesang
En eftermiddag med højskolesang – d. 29/10, kl. 14.00 i konfirmandstuen på
Præstegården i Vejrup. Vi synger af årstidens sange – med kommentarer og
historier fra organist og præst. Enhver skal være hjertelig velkommen. Der er
kaffe og kage.
Aktivitetsudvalget

Alle Helgen - gudstjenester
I forbindelse med Alle Helgen-gudstjenester, d. 3/11, kl. 14.00 i Verup Kirke og
kl. 16.00 i Vester Nykirke. Her oplæses navnene på vore døde, vore kære, som
er gået bort og vi har mistet siden sidst vi fejrede Alle Helgen

Danmarks Stærkeste Mand i Vejrup Kirke
I anledning af, at den gæve Vejrup-kæmpe, Chris Gjerlevsen – igen er blevet
både Jyllands - og Danmarks stærkeste Mand (under 105 kg.) – og nu er blevet
inviteret til Indien – til ’Strongman Champions League’ - WM for under 105
kg. - men mangler finansiering til rejsen, så bydes der den 5/11, kl. 19.00 – til
en omgang STÆRK aftensang i Vejrup Kirke. Her vil Chris demonstrere nogle
af sine evner udi fænomenet ’styrke’ – og hvor præsten supplerer med historiske og filosofiske tanker, tilsvarende om fænomenet ’styrke’ – og så krydrer vi
det hele med sange, der kredser om samme tema.
En meget anderledes aften i kirken – man har vist aldrig lavet noget tilsvarende andre steder! Men hvorfor ikke binde tingene sammen i det fællesskab, som
vi har i Vejrup? – Således tanken bag arrangementet, foruden at vi lader hatten
gå rundt – og håber på et godt bidrag til Chris’ rejse. - ALLE skal være hjertelig velkommen – til noget ganske anderledes. – Håber at I møder talstærkt op!
Der vil efterfølgende blive budt på et glas STÆRKT øl!
Chris Gjerlevsen og Uffe Vestergaard

www.vejrup.dk
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Profetiske citater –
Niels Hausgaard
De af jer, som var med på sognerejsen til
Berlin, kan måske erindre, at jeg i min
prædiken i Den Danske Kirke, var omkring den nordjyske sanger, digter og entertainer Niels Hausgaard, som jeg kaldte for en af vor tids profeter. Ikke som en
spåmand eller forudsiger af fremtiden.
Men af den kaliber, der kan udtrykke
en ’sandhed’, som vi alle sammen kender. Men hvor det alligevel er gavnligt,
at der er én, der evner at sætte tingene i
perspektiv - som når den lille dreng fra
eventyret om ’Kejserens nye klæder’ af
HC Andersen råber det for alle indlysende: - ”Jamen han har jo ikke tøj på!”.
Og nu er Niels Hausgaard efterhånden
blevet en ’moden’ mand på 75 år; og netop i anledning af hans 75 års fødselsdag,
d. 31/8 i år, da bragte Kristeligt Dagblad
ti citater af Hausgaard om ’tro’, ’klogskab’ og ’livet’, som det hed i artiklen.
Og jeg synes, at nogle af disse citater
er så gode, at de skal lige have en kommentar med på vejen – kunne være som
en opfølgning på prædikenen fra Berlin
– eller bare i sig selv, for af Hausgaard
kan man næsten altid blive lidt klogere,
mener jeg.
Om tvivlen siger Hausgaard: - Jeg synes, at den højeste form for tro er tvivl.
Og at tvivl er den eneste menneskelige
form for tro. - En meget vigtig tanke,
som udtrykkes her. Ikke fordi, tvivl skal
fylde mere end tro, for troen skulle jo da
helst kunne trøste i forhold til tvivlen.
Og ikke at tvivlen i sig selv skal være en
kvalifikation. Men uden tvivl, ingen tro,
for da er det, at troen meget let bliver til
ideologi. Og da kan man se i forhold til
islam, hvor den slags kan bære hen. Så
bestemt har tvivlen sin berettigelse, foruden at den udtrykker de vilkår, vi som
mennesker lever under, at uanset at vi
kan tro på Gud, så hører det med, at man
ind i mellem overfaldes af tvivl. Anderledes kan det ikke være for utilstrækkelige mennesker.
Et andet sted taler Hausgaard om viden: - Vi, der har gået meget lidt i skole,
ved på forhånd, at vi er bagefter, og det
mener jeg, gør os mere vidende. - Og det
kan der garanteret også være noget om og ikke mindre som en bredside mod det
såkaldte ”vidensamfund”, som vi siges at
leve i - men som ikke altid er for ’klogt’
indrettet. Og et yderligere citat, næsten
som opfølgning, lyder: - At være klog er
at være dygtig til at leve. - Hvem kan
være uenig? – Og hermed desuden sagt,

- at ’det kloge og vise samfund’ fandtes
længe, før nogen fandt på det her underlige begreb omkring ”vidensamfundet”.
Jeg ved godt, hvad jeg foretrækker…
Og Hausgaard kommer vidt omkring
med sine vise citater: - Sofaen er et forslugent rovdyr, der angriber bagfra. Og
sidder man der først, bliver man næsten
opslugt. - Jo, sandheden kender man godt
- i forhold til den forbistrede sofa, som
i fællesskab med fjernsynet, kan opsluge
ethvert initiativ. - Og så bliver det religiøse ved med at spille ind: - Mennesket
har altid haft en religiøs trang, min egen
har jeg ikke sådan rigtig struktureret,
men kristendommen er en god idé, som
vi burde overveje at indføre. - Og igen,
ramt lige på kornet. For nok har vi en
kristen folkekirke - evangelisk-luthersk.
Men hvornår er det - i virkeligheden - den
sande form for kristendom, vi har fat i? Vi har Bibel og dogmer, ritualer mv. Men
hvad med den levende Gud? - Vi er altid
kun på vej… - Men den religiøse længsel og trang, den er der. Som Hausgaard
udtrykker det: - At ville udrydde den religiøse trang hos mennesker forekommer
mig lige så håbløst som at ville udrydde
trangen til sex. - Jo, det sidder i os alle
sammen, om vi vil det eller ej, implicit
som en del af det liv, som er en Guds
gave. Selv ateisterne hænger på den, for
det følger med livet, ganske enkelt.
Endelig rundes der af med døden, denne skrækkelige modsigelse til livet, som
vi alle må leve med, fordi den er livets
pris - dog med det troens håb, at vi hører Vorherre til, hvad enten vi lever eller
dør. Haugaard udtrykker det med ordene: - ”Jeg oplever mange mennesker, der
begrænser deres livsglæde, fordi de er
bange for at dø. Og det er man nødt til at
gøre noget ved. Simpelthen af hensyn til,
at man gerne vil leve. Så den lille detalje,
at man skal dø, er man nødt til at have på
det rene.” - Og det er netop hér at Vorherre kommer ind i billedet, som den Guds
søn, som tog døden på sig, for at skænke
det liv, der kan leves uden frygt.
Ja, således stærke overvejelser fra pro-
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feten Hausgaard, som desuden omtaler
’humor’, som: - ”Humor er stødpuden,
som gør det lettere at være sammen.” Også hér rammer han plet. Humoren har
sin plads i alle relationer - som en del af
livets gave.
- Og lad mig på den måde runde af –
med en anden stor, dansk profet, nemlig
Piet Hein: - ”Den som kun tar’ spøg for
spøg og alvor kun alvorligt, han og hun
har faktisk fattet begge dele dårligt.” Tillykke til Niels Hausgaard med de første 75 år. Vi glæder os til de næste 75. Jeg
har selv - som nordjyde - været med hele
vejen siden de tidlige halvfjerdsere.
Uffe Vestergaard

Hverdagsgudstjeneste
– på engelsk –
Service in English
Tirsdag den 24/10, kl. 19.00 i Vester Nykirke - forsøger vi os med – på én gang
både en hverdagsgudstjene - og samtidig
gudstjeneste på engelsk. - Dette i et forsøg på at imødekomme de udlændinge,
som bor i Vester Nykirke og Vejrup sogne – også uanset, om man måtte være
katolik eller ortodoks. Tanken er, at det
skal være muligt at lytte til evangeliet og
Guds ord, uanset konfession – og enhver
skal være så hjertelig velkommen! –
Portvin og kage efter gudstjenesten.
Enhver skal være velkommen til denne aften i Vester Nykirke. Og det er ikke
nogen forudsætning at kunne forstå engelsk – alt væsentlig skal nok blive gentaget på dansk – men alt sammen med et
skær af det engelske, som kommer til at
gøre det hele til en anderledes oplevelse,
foruden at være gudstjeneste for jer, som
ikke forstår engelsk.
Hvis nogle har kontakt med udlændinge, som bor eller arbejder i sognene, så
venligst giv dem besked om denne gudstjeneste, dette arrangement, som kunne
være med til at inkorporere de pågældende endnu mere i det lokale fællesskab.
Tuesday, 22 October - at 19:00 in the
church of Vester Nykirke - we will celebrate Evensong / Worship / Christian
service English. - This in an attempt to
accommodate the foreigners who live
in the parishes of Vester Nykirke and
Vejrup – or from elsewhere - whether
or not Catholic or Orthodox. The idea is
that it should be possible to listen to the
gospel and the word of God, regardless
of confession. Everybody should be so
warmly welcomed! – After the Service
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there will be served cake and a glass of
Port Vine.
Aktivitetsudvalget / Uffe Vestergaard

Minikonfirmander
Som jeg skrev om det i sidste udgave
af Kirkebladet, så sætter vi her i efteråret gang i minikonfirmanderne. Og det
kommer til at blive skruet samme på den
måde, at familierne til årets 3. klasser
på Vejrup skole, vil modtage indbydelse
til børnegudstjeneste i Vejrup Kirke, d.
27/10, kl. 10.00, hvor vi holder en særlig
børne- og familiegudstjeneste, og hvor
også alle andre selvfølgelig er hjertelig
velkomne. Efter gudstjenesten er der
kaffe, kage og juice. Herefter, når de øvrige deltagere i gudstjenesten er gået, så
bliver mini-konfirmand-familierne tilbage, hvorefter jeg vil fortælle lidt om,
hvordan forløbet vil blive tilrettelagt.
Og det vil netop blive lagt an lidt på
samme måde, som de gør det i Gørding
Sogn – på den måde, at vi i december
måned holder en Lucia-gudstjeneste i
Vejrup Kirke, hvor minikonfirmanderne opfordres til aktiv deltagelse – i Lucia-optoget – eller som andre bibelske
personer, som får en rolle at spille i forbindelse med gudstjenesten. – Vi laver
en dag forinden, hvor vi sammen med
organisten kan øve projektet.
Men ellers kommer forløbet til at løbe af
stablen i foråret 2020, april-maj måned,
formentlig torsdage fra kl. 14.00-15.30, 5
gange i alt, som munder ud i minikonfirmandernes deltagelse i gudstjenesten, d.
24/5, kl. 10.00 – som vi holder udendørs
på græsplænen foran kirkegården, såfremt vejret er til det, ellers rykker vi ind

i kirken. Muligvis indbygger vi også en
udflugt. Tidspunkter mv. skal afklares
med skole osv., så derfor må disse endnu
ikke tages for endegyldige.
Jeg håber på et stort fremmøde til børne- og familiegudstjenesten, d. 27/10, kl.
10.00 – og så tager vi derfra det videre
forløb.
Uffe Vestergaard

De minikonfirmander,
som blev snydt
Der i de første par år, som nu snart er
gået, siden min tiltrædelse, været et par
sæsoner, hvor vi ikke har haft minikonfirmander i sognene. Og det er der nogen, der har været kede af, har de fortalt
mig, at ungerne på to årgange er blevet
snydt for den mulighed.
Men sådan skal det selvfølgelig ikke
være. Der skal ikke være nogen, der er
blevet snydt - i hvert fald ikke i forhold
til minikonfirmand.
Så derfor gør vi det på den måde, at vi
laver en hel dag - jeg skal nok give besked i god tid - og direkte til de involverede familier - jeg regner med, at det bliver en lørdag, eftersom jeg ikke kan disponere over skolens planlægning. Men
det bliver således en hel, lang dag for
både 4. og 5. klasserne, hvor vi begynder med rundstykker, synger, snakker
om kirke og kristendom, ser film, tager
på udflugt – måske til Ribe Domkirke,
kommer hjem igen, øver på at være med
i gudstjenesten om søndagen, og runder
af med at lave pølser og snobrød. – Det
skal på én gang være både sjovt, skægt,
hyggeligt og lærerigt. Så jeg håber at I
er med på den – og meget gerne med as-

sistance fra nogle af forældrene. Men I
skal nok høre nærmere.
Uffe Vestergaard

Personalia
Døbt, Vejrup Kirke:
Elvira Kaaris Ising, Vejrup
Villads Steinmüller Christensen,
Vejrup
Mynthe Petrea Skov Bundesen,
Vejrup.
Viet i Vejrup Kirke:
Trine Louise Dyrby Jensen og
Chris Østergaard Gjerlevsen,
Vejrup
Døde, bisatte og begravede,
Vejrup:
Karlo Larsen, Bramming
Nanna Krarup Nielsen, Varde
Iris Hrafnkelsdóttir, Vejrup
Henning Nielsen, Vejrup
Døde, bisatte og begravede,
Vester Nykirke:
Mette-Lise Kjærgaard Pedersen,
Omme

Præsten holder
ferie og fri
Det er blevet sommer og sensommer – og tid ferie og fri.
Undertegnede holder ferie og fri i
følgende perioder: 18-21. oktober
samt 16-17. november.

Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup

V. Nykirke

20/10

18. s.e. Trin.

9.15 (PT)

ingen

24/10

Aftensang

ingen

19.00*

27/10

19. s.e. Trin.

10.00**

ingen

3/11

Allerhelgen

14.00***

16.00***

10/11

21. s.e. Trin

ingen

9.15

17/11

22. s.e. Trin

9.15 (PT)

ingen

24/11

Sidste s. i k. året

ingen

10.30

10.30

9.15

1/12
1. s. i advent
*
Gudstjeneste på engelsk
**
Børne- og familiegudstjeneste
***
Oplæsning af navne
PT - Pernille Troldborg
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Gert har overskud til
dig og din virksomhed
I Middelfart Sparekasse i Esbjerg får du en personlig erhvervsrådgiver, som altid er tilgængelig og har omfattende lokalkendskab.
Vi har korte beslutningsveje, og vi tror på,
at et indgående kendskab og involvering i
din virksomhed giver de bedste resultater
for både dig og os.

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

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

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

Her er der plads

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

til din annonce
danrevi, Br amming

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

www.endrupby.dk

Kontakt Helle B.
2945 4615
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Vejrup præmiespil
466
76
505
288
217
454
380
260
349
301
189
208
244
520
471
351
385
377

Maj 2019
Mads Møller
Susanne Jeppesen
Karen Olsen
Maren Andersen
Sabrina Jensen
Møller Sørensen
Linda Jepsen
Asta Fogh
Jens Kr. Nielsen
Thomas Henriksen
Viggo Sørensen
Pelle
Åse Sillasen
Henry Madsen
Susanne Gomaz
Preben Lind
Bent A. Christensen
Helge Hansen

Præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

305
284
328
218
23
181
255
37

Gitte Pedersen
Inger Henriksen
Berit Nielsen
Simone Jensen
Conny Jensen
Susanne Rose
Laurids Kristoffersen
Mike Pedersen

222
199
180
427
133
550
339

Juni 2019
Torben Staal
Susanne Enevoldsen
Bjarne Sørensen
Tobias Tobiasen
Line Jensen
Aase Madsen
Gitte Petersen

50
50
50
50
50
50
50
50

Præmie
200
150
150
100
100
100
50

296
188
208
186
518
371
165
498
268
60
71
544
33
194
190
551
255
234
120

Marianne Nissen
Kristian Fogh
Pelle
Ivan Jensen
Janne Tang
Lars Laumann Petersen
Doris Jensen
Laurids Kristensen
Connie Hermansen
Ella Sørensen
Louise Haulrih
Bjarne Jensen
Henning Pedersen
Susan Jensen
Ketty Kristoffersen
Carsten Brandsborg
Laurids Kristoffersen
Mette Bergenhagen
Thomas Jensen

Glarmester

FICH RASMUSSEN
Nørregade 7 · Bramming
Tlf. 75 17 30 49 · Biltlf. 23 41 20 49
glarmester@fich-rasmussen.dk

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

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

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00
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Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding
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Nyt fra badminton
Så er badmintonsæsonen godt i gang, både for børn
og motionister. Vi har været nødt til ””skubbe” tiderne for børn og motionisterne om mandagen, da vi
skulle have puslespillet med tiderne til at gå op med
trænerne til håndbold. Det lykkedes og vi håber,
trods dette at folk er tilfredse med resultatet. Der er
pt. stadigvæk ledige baner at få, hvis der skulle være
nogen der har lyst til at spille. De ledige tider kan
oplyses ved at kontakte badmintonudvalget.

I holdturneringen er der tilmeldt hold i U-11 og U-15
rækkerne. Desværre er vi ikke nok til hold i U-13
rækken. Der er plads til endnu flere spillere, så hvis
lysten er der, så duk op og se om det er noget for Jer.
Med venlig hilsen Badmintonudvalget

D. 23 september afholdt vi ”badminton-karavanen”
i skolen, for at se om det var muligt at nå ud til flere
nye spillere. DGI træner, Rasmus Jensen stod for
undervisningen, og vi havde nogle fornøjelige timer
i hallen. Der skal lyde en tak til Rasmus, skolen og
ikke mindst lærerne.

Håndbold caravanen

www.endrupby.dk
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VM i Golf 2019 blev afholdt
hos Holsted Golfklub
Sportmaster, Bramming, Kaj Lykke golfklub, Proshoppen V/Morten Mortensen
TeamSport - Sportmaster Esbjerg storcenter, VF Biler, Min Købmand,
Vejrup Aquaren, Holsted Golfklub, Holsted Biler,
Vejrup Andel, Kalmar Huse
Peter Bertelsen, Made By JD, Tøjeksperten, Esbjerg
storcenter
Der blev kåret vindere af henholdsvis A og B -række
B-Rækken: Oliver Karlskov - A-Rækken & samlet
vinder af VM i Golf 2019. Frede Jakobsen
Der var tilmeldt 30 til dagens udfordringer. Vejret
startede med at dis og tåge, så de første 3 huller var
svære at se. I løbet af dagen klarede vejret op og det
var det skønneste vejr at spille golf i.
Der var fundet præmier i stor stil, så det lykkedes
at alle fik en præmie med hjem. Vi takker derfor
alle der ved med til sponsorere til dagens golf:
Søndergaard Biler, Vejrup Auto, Sydbank, Bramming, Skjern bank, Bramming

Svømning sæson 2019/2020
Så de det igen tid til at melde ungerne til svømning, vi har lejet Helle Hallens svømmehal om fredagen, første gang 20/9-19. Der er fælles kørsel fra Vejrup Endrup Fritidscenter kl. 17.00 og vi samler op i
Endrup ved klubhuset, hvis nogen ønsker det.
Vi er tilbage i Vejrup kl. 19.
Der er 2 hold oprettet:
Lille bassin: For børn der går i 0. til ca. 2. klasse, her øves fortrolighed med vand og de indledende
øvelser til svømning.
Store bassin: Er for de lidt større børn (ca. 3. til 7. klasse), som er fortrolige med vand, her øves flere
teknikker, som sikrer at børnen kan svømme.
Begge hold slutter af med fri leg.
Der er udannede instruktør/livreddere på begge hold, som sikrer god indlæring og at sikkerheden er i
orden.
Yderligere info: ring til Brian (25 15 40 59)
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Lan Party

D. 14/9-2019 var Vejrup-Endrup Fritidscenters multisal fyldt op med 27 unge mennesker, som havde
valgt at slæbe alt deres gamer udstyr med derop.
Der blev spillet, drukket og spist de medbragte ting
på livet løs i 6 timer. Nogen af de unge kendte hinanden i forvejen, og spillede derfor også mod hinanden, hvilket var fedt at se.
De kommende trænere blev også udfodret af 2 unge
gutter i CS:GO (Counter-Strike). Der blev ikke spillet
mange omgange, før man vidste hvem der ville vinde
(trænerne selvfølgelig :D).
Kl. 17:45 (15min. inden arrangementet sluttede) begyndte de første at pakke deres ting sammen, det
satte en kædereaktion i gang, og efter 10-15min. så
var alle ting pakket sammen, og der stod kun bordene tilbage. Kæmpe tommel op! Vi var bange for, at
de liiiiiige skulle spille færdig, og først gå i gang med
at pakke sammen langt over kl. 18 ;)

Efter alt var pakket ned, blev der serveret pasta med
kødsovs i cafeteriet
Vi som skal drive Vejrup eSport, var MEGET positivt overrasket over det fantastiske fremmøde, da
dette arrangement blot var en lille ”opvarming”, for
at se hvilke spil der bliver spillet i Vejrup, og hvilken
opbakning der var, så vi har noget at arbejde videre
med.
Vi blev hurtigt enige om, at det ikke var sidste gang,
der kommer Lan Party i vores lille by! Kæmpe tak
til alle fremmødte. Vi håber det var nogle hyggelige
timer, og at der vil blive bakket op om dette projekt
(Vejrup eSport), så snart vi rigtig kan komme i gang :)
Venlig hilsen
Vejrup eSport

Endrup Familiedag
En tåget morgenstund d. 24.08.19 cyklede 16
gæve Endrup borgere en længere tur som en
del af familiedagen i Endrup. Da de kom tilbage
havde menighedsrådet kaffe og rundstykker klar
med efterfølgende Gudstjeneste og trompet spil.
Tågen lettede og i fantastisk flot sommervejr var
grillen tændt og vi spiste hvad vi kunne for en
50’er flot arrangeret af festudvalget i Endrup. Inden da havde arkivet holdt åbent hus.
Inden vi fik eftermiddagskaffe havde vi en god
snak om Endrup bl.a. luftledninger, lys omkring
søen, stisystem i blomstrende enge og at der var
bevilliget 50.000kr. Til den kommende legeplads
ved bålhytten.

En fantastisk hyggelig dag skabt af de cirka 50
fremmødte.
Tak for det. Mvh Johannes S

www.endrupby.dk
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4 H Dyrskuet
Så er 4H dyrskuet veloverstået
i Gørding Smede og Maskinforretning.
Børnene havde taget deres
kæledyr og kreative udstillinger med, så hvert dommerhold, havde svært ved at
dømme. Fra Vejrup/Gørding
4H, var det dog Emil Norup(med hund), Silke P. Sørensen
(med kanin), Nicoline Jensen
(med hjemmebag) og Jesper
Wijbenga (med traktor) der
løb med ærespræmierne. Dog
havde alle udstillere fortjent
stor ros. Virkelig godt gået! En
rigtig dejlig solskinsdag, med
mange udstillere, kræmmere
og masser af besøgende.
Nu lakker det så, så småt mod
enden, af 4H året. I efteråret
holdes 4H Haloweenfest, for
alle tilmeldte 4H børn. Med
”uhyggelig mad”, limbodans
og andet sjovt. Udover festen,
får kreativiteten frit løb, med
bl.a. fremstilling af græskarlygter og julebag.
Vi glæder os til et skønt og
kreativt efterår i 4H.
4H lederne
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Kagedekoration
Torsdag den 7. november
kl. 18.30 i skolekøkkenet, Vejrup Skole.

Kom og få inspiration til hvordan du kan dekorere kager til bl.a. barnedåb
eller fødselsdag. Kirsten Bladt Hansen vil guide os i at pynte kager med fondant, samt forme blomster, figurer og andet pynt du ønsker at lave. Du skal
blot medbringe din egen kage på max 18 cm i diameter/bredde.
Der skal være min. 8 tilmeldte og der er plads til max 15 pers.
Pris: max 100 kr. Ikke medlemmer: max 150 kr.
Tilmelding senest d. 29. okt. til Lisbet 61 27 36 29

Boganmeldelse fra min køkkenkrog

Martin Booth: ”Sjælens gerning” oversat fra eng. 2000
Alexander, englænder, kaldet Sjurik, fylder 80 år, og
på denne dag går han sin sædvanlige rute gennem
den russiske landsby, hvor han har boet i 20 år efter
uretmæssigt at have tilbragt 25 år siden 1958 i en
sibirisk fangelejr. Fra disse to perioder berettes der
skiftevis bogen igennem med detaljerede beskrivelser af såvel landsbyen og dens beboere som af tiden
i kulminen og af det arbejdshold, han her var en del
af.
På forunderlig vis lykkes det forfatteren sprogligt
at forene den hårde virkelighed begge steder med

fine naturbeskrivelser, kloge tanker og et strejf af
poesi sammen med en stærk oplevelse af venskab
og værdighed. Men Sjurik er urolig for fødselsdagen, for han har efter alle disse år modtaget et
brev - - - . Dette brev og spørgsmålet om, hvorfor
han kom til landsbyen og blev boende der, bærer en
stille spænding bogen igennem og gør læsningen let
og ubesværet. På bogens bagside introduceres den
med følgende ordvalg ”...en varm og lavmælt hyldest
til livet, friheden og venskabet mellem mennesker.”
Ingrid Jensen

www.endrupby.dk
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Vejrup Idrætsforening mangler en ny formand –
er det dig?
Til marts 2020 aftræder den nuværende formand, Otto Pedersen, i Vejrup Idrætsforening.
Otto har været formand side år 2004, og mener nu, det er på tide at trække sig.
Vejrup Idrætsforening er en aktiv forening, der tilbyder håndbold, badminton, fodbold, forskellige former for
gymnastik, spinning, den årlige sportsfest og meget mere for medlemmerne.
Foreningen engagerer sig meget i byens lokale liv og gør en dyd ud af, at have en bred vifte af aktiviteter, så der
er tilbud for alle byens borgere.
Vejrup Idrætsforening er en velfungerende forening med mange udvalg, der er selvkørende og varetager idrætsaktiviteterne til UG. For vores nye formand bliver foreningen nem at overtage forstået på den måde, du kommer til at overtage en velfungerende bestyrelse, der sætter stuktur, godt samarbejde og godt humør højt.
Hvilke opgaver varetager formanden?
• Formanden leder bestyrelsesmøderne. I samarbejde med sekretæren indkaldes der og udformes der dagsorden til møderne.
• Formanden søger i samarbejde med kassereren tilskud hos kommunen.
• Formanden er sammen med foreningens Conventus-ansvarlige ansvarlig for medlemsregistrering.
• Det er formandens opgave at være orienteret omkring kommunen i forhold til de ting, der er vigtige for foreningen.
• Formanden har til opgave at støtte og opfordre udvalgene i (nye) initiativer.
• Formanden har et vist ansvar i forhold til udvalgenes arrangementer, herunder den årlige sportsfest i uge 32.
• Det er formandens opgave at uddele hædersbeviser og anerkendelser, hvis den enkelte udvalgsformand ikke
tager opgaven.
• Formanden afholder beretning til generalforsamlingen. Denne beretning gælder det overordnede og de fremadrettede visioner for foreningen.
Hvor lang tid tager formandens opgaver?
• Der er 6-8 bestyrelsesmøder om året af ca. 2,5 timers varighed. Forberedelse hertil er mellem 30 minutter og
1 time.
• Der er generalforsamling en gang i året (marts måned) af ca. 2,5 timers varighed. Forberedelse hertil er ca. 1
time.
• Medlemsregistrering i samarbejde med Conventus ansvarlig tager ca. 1 time om året.
• Ansøgninger til kommunen tager ca. 1 time om året.
• Orientering i forhold til kommunen tager ca. 2-3 timer om året.
• I forhold til at støtte udvalgene og deres initiativer/arrangementer går der ca. 30 minutter i måneden.
Hvilken hjælp får man?
• Formanden assisteres af kassereren, der styrer alt med økonomien, tilskud, mm.
• Formanden assisteres af sekretæren, der håndtere det administrative omkring bestyrelsesmøder, børneattester og generalforsamling.
• Formanden overtager et årshjul, hvori de forskellige opgaver er placeret.
• Som ny formand hjælper den nuværende/afgående formand Otto Pedersen dig godt i gang.
Er du interesseret i at høre mere om posten som formand?
Så skal du ikke tøve med at kontakte Otto Pedersen på telefon 23714825
Vejrup Idrætsforening håber,
at byen vil hjælpe med at finde en ny formand til foreningen!!
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

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

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

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

Skov Madsens
Madsen Bedemandsforretning
Skov
Bedemandsforretning
Borgergade 99
Borgergade
6740
6740 Bramming
Bramming
Tlf.:
75 17
Tlf.: 75
1734
344040

www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

Tillid og
og tryghed
tryghed er
vi bygger
Tillid
er det
det vi
bygger på
på

Vi tilbyder Elysium
Nørregade 7
Begravelsesopsparing
6690gør
Gørding
som
det muligt,
Tlf.: 75
17 80op70til
selv
at spare
egen begravelse eller
bisættelse.
Vi træffes

hele
døgnet Vi
træffes
hele
døgnet
alle ugens dage
- alle ugens dage

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
www.endrupby.dk
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SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

KØB • SALG • REPARATION

Nielaus & Jeki Møbler ApS
Handmade design furniture
Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme
Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 751903 33

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
26
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Invitation
Til
Temaaften på Endrup/V. Nykirke lokalhistoriske arkiv.
Temaet er hvordan Endrup by så ud i 50’erne og hvordan livet var dengang.
Arrangementet forgår i klubhuset på Møllegårdsvej 1
d. 14-11-2019 kl. 19,30
Der vil blive vist billeder fra Endrup i 50’erne,
samtidigt med at der fortælles om livet dengang og om byens borgere. Bybilledet og livet
var væsentligt anderledes dengang.
Arkivet byder på kaffe og hjemmebag.
Vi håber at der er mange der vil møde op til
vores temaaften.
Målgruppen er Endrup/V.Nykirkes borgere.
Hilsen Bestyrelsen

Arrangementer 2019
Oktober
Mandag D. 07.10

Ballet fra kl. 16.30/17.30 igen 17.15/18.00 i Multisalen

Fredag

D. 04.10 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 11.10

Fredag

D. 25.10 VIF Fodbold inde 2/3 klasse fra kl.14.45 – 15.45 Fritidscenteret

Fredag

D. 25.10 VIF Fodbold inde 6/7 klasse fra kl.15.45 – 16.45 i Fritidscenteret

Fredag

D. 25.10 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

VIF Svømning (fælles kørsel) kl. 19.00 fra Fritidscenteret

November
Torsdag D. 07.11
Fredag

Vejrup Husholdningsforening dekorations aften Vejrup skole kl. 18.30

D. 08.11 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 14.11

Vejrup Borgerforening Generalforsamling kl. 19.30 i Fritidscenter mødelokale

Fredag

VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

D. 29.11

December
Fredag

D. 13.12 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenterett

www.endrupby.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

a.

Knud Jørgensen EL ApS

26.000
,-

Sharp 32” HD Ready LED TV
Harman Kardon Sound
3XHDMI • 2XUSB

tsum c

NYHED HOS EL SALG GØRDING

gevins

Sony 50” LED Smart TV
Mulighed for TV installation
Full HD • Smart Plug & Play

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

Samlet

1999,-

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

Levering til aftalt tid
Udpakning/tilslutning
Montering af TV
Indstilling af TV

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

v
v
v
v

BANKO

5499,-

7519 0085
7519 0381
7517 3900

Forhandling af fjernsyn

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
7517 8504
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2061 2689
7519 0452
7519 0529
7519 0333
4038 0253
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
2618 0020
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7515 2222
7519 0200
5171 9403
7519 0054
7519 0350

75 17 89 99

Telefon

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

Nørregade 23 6690 Gørding

By

Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Din Tøjmand
ELKOMP.DK ApS
Endrup Malerfirma
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Glarmester Flich
Grafisk Trykcenter
Grillen i VE-Fritidscenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Ivan A. Jensen
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Kent Jensen
Kloakmester Bjarne S.
Knud Jørgensen EL ApS
Knudsens gardiner
Lasse G. Hansen
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Pecani
Peter Bertelsen
Ronni Fyjn
Skov Madsen
Middelfart Sparekasse
Min Købmand
Nyt Syn
Sabrina’s fodpleje
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
V. F. Biler
VE Fritidscenter
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup El - Service
Vejrup Hønseri
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

www.kj-el.dk

Firmanavn

