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Vi er så stolte på Endrups vegne, fordi sammenholdet er så stærkt, 

og at bygningen af de tre Shelters, var en god oplevelse, så håber man 

bare at Shelterne må blive til gavn og glæde, både for Endrup og for 

dem der måtte komme forbi.

Hjælperne/byggerne Ejner, Theodor og Kaj fortalte, - at de efter 

endt arbejde en aften, sad og nød en kop øl….  pludselig kunne de se 

verden fra en hel anden vinkel med Sø - Skov og Skumring.
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Shelterne på Dambrugsarealet 
Sagt ved rejsegildet: 

Jeg vil ikke blive sentimental, og nøjes med at sige, 
at jeg er både lettet og stolt - lettet fordi, de Sheltere 
har spøgt i mit lille hoved i rigtig lang tid, men nu 
står de her altså!
Stolt på Endrups vegne, fordi sammenholdet i En-
drup er så stærk, at bygningen af de tre sheltere bare 
var en opgave der skulle løses, og rigtig mange tak 
til jer, der på den ene eller anden måde har ydet en 
indsats ved bygningen af shelterne.

Theodor har meldt ud, at shelteren til 
venstre må være brudesuiten. Vidst 
nok fordi han ved, at fundamentet er 
5 cm højere end ved de andre, men 
måske også fordi han er kommet til at 
tænke på, hvad en Shelters også kan 
bruges til.

Shelterne er færdige, men Anne Chri-
stine Bang (dambrugsansvarlig) har 
udtrykkeligt meldt ud, at der skal 
være både toilet og rindende vand, og 
selvfølgelig skal der det. Jeg håber dog 
at det store projekt med bålhytte/
udstillingshus og toiletbygning ved 
Bygaden, på sigt vil løse det problem. 

Ellers må vi igang med en muldtoilet og have ført 
vand herhen.

Ejner, Theodor og Kaj har fortalt, at de efter endt 
arbejde den anden aften sad og nød en kop k..../ø. 
og pludselig kunne de se verdenen fra en hel anden 
vinkel med sø - skov og skumring.
Jeg håber shelterne må blive til glæde og til gode 
oplevelser, både for Endrup og for dem der måtte 
komme forbi.

TILLYKKE TIL ENDRUP. Mvh. Johannes Schmidt
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Juletræsfest på Endrup Møllekro
Endrup Borgerforening inviter alle børn og voksne til juletræsfest på Møllekroen 3. 
juledag (lørdag den 27. december 2014).
Julemanden underholder sammen med musikeren. Julemanden uddeler godtepo-
ser til børnene.
Aftenen starter med fællesspisningen kl. 17.30, man er også hjertelig velkommen 
kl. 18.30 for dem som ikke ønsker at spise, for der begynder vi at danse rundt om 
træet og synge de glade julesange.
Kroen server Flæskesteg med sprød svær, hvide kartofl er, rødkål og surt, til kun 
kr. 70,-  og til børnene er der jule menu måske pølser/ m. fritter til kun kr. 35,-. 
Bestilles inden den 23. december på 75191500 eller på 
Mail: rothmann1964@gmail.com
Baren er åben med salg af, øl, vand, vin, og osv.
Entre 25,- kr. pr. Voksne, gevinst på entrebilletten-
Børn Gratis.
Der bliver afholdt amerikanske lotteri, med mange fl otte sponsor gaver.
Tak til Andelskassen for godteposer!
Så velmødt på Endrup Møllekro 3. juledag den 27. december kl. 17.30 
til jul som i gamle dage.

M.v.h. Endrup Borgerforening

FASTELAVN
søndag den 15. februar

Fra kl. 14.00-16.00
i Vejrup /Endrup Fritidscenter

Med slå katten af tønden.
Så kom som den bedste idé du kan komme på, og måske blive kattekonge – eller dronning 6 

Vi glæder os til at se jer alle, og jeres forældre.
Indgangen er gratis for alle de udklædte, men er du over konfi rmationsalderen eller ikke udklædt, 

så koster det 30 kr. at komme ind.

FASTELAVNSBOLLER & KAFFE 
SÆLGES I 

Fritidscenterets Cafeteria 

Arrangør: 
Vejrup Idrætsforening Festudvalg
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Vejrup Husholdningsforeningen
Tirsdag den 4. november havde vi et velbesøgt arrangement hos Kageriget i Holsted. Vi var 22 personer af-
sted. Aftenen startede med en fremvisning af konditoriet, hvor vi smagte på forskellige råvarer og så en flot 
marcipanrose og en brud blive tryllet frem af kyndige hænder. Herefter fortsatte aftenen med kaffe, the og 
smagsprøver på hele seks forskellige fest kager.

Husholdningsforeningen: Sannie Regel.

Vejrup Invest A/S
Referat fra Vejrup Invest - stiftende generalforsamling den 
18. november 2014

1. Arbejdsgruppen gav indledningsvis statusoplysninger på 
projektet til de ca. 150 fremmødte aktionærer.

2. Valgt til dirigent blev advokat Jørgen Søga-
ard Madsen Advokathuset Bramming. Han 
konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 

3. Valgt til referent Niels Peder Regel

4. Valgt til stemmetællere Birthe Holst, Ketty 
Smith, Erik Stenager og Connie Herman-
sen.

5. Efter gennemgang af vedtægter og rettelse 
af enkelte trykfejl, blev de foreslåede ved-
tægter enstemmigt vedtaget.

6. Valgt til bestyrelsen blev: Allan Fogh, San-
nie Riisager Regel, Lone Hjort, Klaus Ising Hansen, 
Leif Hermansen, Svend Erik Gejl Uhd, Hans Jørn 
Madsen.

7. Søren Rishøj fra revisionsfirmaet Martinsen blev valgt 
som revisor.

8. Intet under evt.
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Klubben har det vel nok mest prangende navn af 
alle danske modelfl yveklubber: The Flying Tigers…
Det lyder af noget med helte, ikke sandt? John 
Wayne i hovedrollen som lederen af en fl ok ameri-
kanske lejepiloter, der på Kinas side og heroisk som 
bare F….. bekæmper en talmæssigt overvældende 
japansk luftarmé i 1942, før USA gik ind i WWII.

Sådan er det slet ikke. 
Tigeren, som The Flying 
Tigers midt i 70 érne er 
opkaldt efter, er billedet af 
en lille tiger, som stifterne 
af klubben som også kal-

des Holsted Modelfl yveklub ifølge logoet fandt i et 
tegneserieblad. Den var så sød, at man – formentlig 
efter forbilleder fra den virkelige verden – beslut-
tede, at den skulle være piloternes maskot. Og siden 
har et billede af tigeren pryder klubbens logo sammen 
med ordene ”The Flying Tiger og navnet Holsted Model-
fl yveklub” – ”selv om vi mere og mere går over til at kalde os 
Vejrup Modelfl yve - klub. Det siger ligesom mere om hvem 
og hvor vi er,” siger formanden for en af landets vel nok 
mindste Modelfl yveklubber, Claus Utoft Nielsen.
Man kan godt have brug for et navn der siger hvem de 
fl yvende tigre er og hvor de bor. For der er næsten lige så 
mange navne i spil, som klubben har medlemmer. Selv 
om der er langt fra tre navne til otte medlemmer (hvor af 
fem er aktive) så alligevel… det er ikke mange i en klub, 
som måske har de allerbedste forhold i Danmark.

For enden af grusvejen
Lad os begynde forfra. Vejrup Modelfl yveklub ligger 
med en dejlige bane beregnet for både modelfl y og de 
fem-seks ultralight fl y, som har hangar på pladsen, i det 
lille vestjysk smørhul kaldet Vejrup, der ligger halv snes 
kilometer fra Holsted, ca. 15. km fra Bramminge, fem km 
fra Glejbjerg, ni fra Agerbæk, tre-fi re km fra Endrup og 
otte-ni fra Grimstrup.
Helt nøjagtigt skal man taste adressen ”Lykkesgårdsvej 
14, Bramminge,” ind på GPSen. Så kommer man til det 
rigtige sted for anden af en grusvej i Vejrup. Det er et 
stykke ude på landet.
Det første, ens øje mødes af, når man triller ind på 
Vejrup Modelfl yveklubs plads foruden skiltet med Flying 
Tigers er to andre store skilte på den store bygning som 
engang var lade og nu hangar. Èt reklamerer for de bil-
ligste billetter til London det andet for Rynanair; og så er 
der det store skilt som forkynder, at man nu er ankom-
met til en lufthavn.

Hvad er det, der også kendetegner en lufthavn? Naturlig-
vis… en lufthavnschef. Lige den titel er anført på Lauritz 
Pedersens kasket. Det er fuldt fortjent, at han bærer 
kronen. For da Lauritz solgte sin gård med 60 køer stod 
han med en kapital, han godt ville have lidt sjovt ud af 
efter han var trådt ind i sine 60er-år. Så han købte den 
landbrugsejendom, hvor både modelfl yvningen og hans 
anden store interesse, den røde Ultralight som han fl yver 
land og rige rundt i, kunne få et hjem og en startbane. Så 
for 6-7 år siden kunne Tigerne fl ytte fra deres lille plads i 
Brunbjerg og få næsten ”egen jord” under fl yene.

Fantastisk aftale
”Næsten” fordi dét, der velfortjent gav Lauritz kronen 
som lufthavnschef, var da han tinglyste på ejendommen, 
at Vejrup Modelfl yveklub – eller står der Flying Tigers i 
tinglysningspapirerne? – ikke kunne opsiges i de 30 år. 
Uopsigelighed er ikke det eneste, der er en sikret ret-
tighed. Lejerne i den nedlagte landbrugsejendom, som 
jorden hører til, har måtte skrive under på, at piloterne 
– ultralight såvel som model – kan benytte badeværel-
sesfaciliteterne i en af længerne til huset. Det med årsleje 
taler man ikke gerne om på egnen. Men formanden for 
Vejrup-tigerne, Claus Utoft Nielsen, klipper pladsen hver 
anden dag med klubben store, dejlige syv-leds klipper. 
Man forstår ligesom, at den ene tjeneste, er den anden 
værd… og når nu ultralight piloterne ikke behøver tænke 
på, om deres bane er i orden …
Ikke sært, at lufthavnschefen har heltestatus i klubben.

Der er brug for fl ere helte i Holsted
For sandt at sige er pladsen ikke overrendt. Fem aktive 
medlemmer er ikke altid nok, når der skal skabes socialt 

Lufthavns Chefen, Lauritz Pedersen, er også 
modelpilot, ”men ikke nogen ørn,” siger han 
selv. Til gengæld fl yver han luften tyndt 
med sin ultralet fra fl yvepladsen, han har 
givet til og deler med modelfl yverne.

Tigerne i Vestjylland
er landets mest forkælede
- men de er kun 5 til at udnytte de gode forhold
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samvær. Fx til Sankt Hans 
festen er det nødvendigt 
at inviterer både ultralight 
piloterne og alles koner og 
børn med, hvis det dej-
lige klubhus skal fyldes så 
midsommerstemningen 
kan brede sig. Men til ju-
lefrokosten med medister 
og rødkål er det kun for 
medlemmer. Så er man en 
intim, lille fl ok.
- Det var værre, da jeg kom 
til som formand i 2011, det 
år hvor vores mangeårige 
formand Kurt Jensen døde, 
Claus Utoft. Da var klubben næsten ved at dø ud. Der var 
to-tre stykker, der fl øj, og man skulle virkelig tænke over, 
om det var ulejligheden værd at forsætte. Men det er det! 
Det kan ikke være rigtigt, at vi med vores opland ikke kan 
lokke fl ere model piloter til denne dejlige plads, hvor der er 
fantastiske forhold, dejlig klubhus, fi n fl yveplads og langt til 
naboerne.

Gør alt det rigtige
I de senere år har man gjort alt det rigtige i Vejrup. Man 
har udstillet på julemessen i Glejbjerg. Deltaget med 
fl yudstilling og simulatorer i ”Open by night”-arrange-
mentet og uddelt postere til alle huse i omegnen med 
en invitation til at besøge pladsen, var selvfølgelig med i 
Modelfl yets Dag (med 31 starter). Der gøres opmærksom 
på vinteren indendørs fl yvning i Vejrup-Endrup Fritids-
centers store hal og torsdags-byggeaftnerne på skolen i 
Holsted og alle de andre herligheder, Holsted Modelfl y-
veklubber deler med landets andre og oftest meget større 
klubber.

- Vi har to i øjeblikket prospects som resultatet af vore an-
strengelser, men endnu er de ikke blevet til medlemmer, siger 
Claus. Det kan også være fordi jeg ikke har haft tid til at 
følge op på den i den seneste tid…
- Og nu har vi jo også det skrækscenarie, siger Leif Arent-
sen, som sammen med Lufthavns Chefen og formanden 
er i klubben med sin kone, da Modelfl yvenyt er på besøg, 
at der ikke må komme for mange medlemmer. Slet ikke med 
stormodeller. Vi vil nødig være det sted som får ry for, at her 
kan man bare larme.

Aldrig til fl yvepladsen
uden først at sende SMS
Foreløbig tyder meget desværre på, at det medlemmerne 
kan frygte mest er, at de kommer til at fl yve alene på 
pladsen. Det sker da, at alle fi re-fem piloter er på pladsen 
den samme søndag. Men sædvanen er, at der kun er to-
tre stykker. Og man tager som hovedregel ikke på fl yve-
pladsen uden først at have sendt en SMS til kollegerne 

om, at man fl yver, for så kan man meget let komme til at 
så alene.
- Hvilket jeg nu gør ikke så sjældent, siger Claus. Jeg har 
intet imod at stå her og fl yve i fl ere timer i al min ensom-
hed. Det er så skønt et sted, at man let glemmer hverdagens 
problemer her.
Claus og de øvrige medlemmer anser det ikke for et 
problem, at de ikke er fl ere i klubben. Med et af mode-
fl yveverdenens smukkeste klubhuse – godt 40 kvm. med 
glas i de tre gavle, bord med plads til alle klubbens med-
lemmer, sofaarrangement, 
køleskab, kaffemaskine og 
alt, hvad der hører til – og 
et årskontingent på 750 
kr., har man en god lille 
klub.
- Men jeg vil da sige, at 
vi ikke er færdige med 
hvervningen. Vi kæmper for 
at blive nogle fl ere, siger 
Claus, som med sine 45 år 
også er klubbens yngste 
medlem. Målsætningen 
er, at vi kommer op på 15 
medlemmer for fornyelsens 
og hyggens skyld. Men så 
behøver vi heller ikke være 
fl ere…

MOU

Formanden for en af andets 
mindste klubber, Claus Utoft 
Nielsen, bag rattet på den 
store græsklipper. Til gengæld 
for at klippe græsset hver 
anden dag er det vist nok så 
som så med lejeudgifterne til 
plads og jord…

Lauritz Pedersen bærer sin 
Lufthavns Chef-klasket med 
berettigelse, han har ladet sin 
jord belægge med en tinglyst 
servitut: Modelfl yveklubben 
skal blive der i 20 år…

The Flying Tigers – eller Vejrup Modelfl yveklub – har et 
af landet lystede og smukkeste klubhuse. Lys fra tre siden 
omgiver Leif Arentsen og hans kone samt formanden 
Claus Utoft og på højre side af bordet Lufthavns Chefen
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

 

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

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

SKØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50
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Julehilsen fra Østergården
En stor TAK til alle, der på den ene eller anden måde har 
bidraget til gode oplevelser for Østergården i 2014.
Tusind tak for den imødekommenhed, varme og 
hjælpsomhed, som vi altid møder. Det har været til stor glæde 
og hjælp i hverdagen, at så mange har tænkt på os i årets løb.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende 
nytår.
Med venlig hilsen
Beboere og personale
Plejecentret Østergården

Glædelig jul

Grantræet – en lille Jule historie
Langt ude i skoven stod et nydeligt, lille grantræ. Alle, der 
kom forbi og så det lille træ, ville tro, at det var et glad lille 
grantræ, men det var ikke tilfældet. I virkeligheden var 
det et meget ulykkeligt, lille træ. Det var ikke så meget på 
grund af global opvarmning og syreregn og den slags, men 
man kan godt sige, at det var miljøskadet, for træet var i 
virkeligheden et uønsket træ, fordi far-træ i sin tid havde 
glemt at bruge træbeskyttelse. 
Mor-træ var flyttet, og det betød ikke, at mor-træ ikke kun-
ne lide far-træ længere: De var bare vokset fra hinanden, 
og derfor boede mor-træ nu i en anden skov med en splin-
terny fyr. Han havde en meget større gren og et par kogler 
så store som Rundetårn, og som han aldrig kunne holde for 
sig selv. Han stod og svajede med dem i tide og utide. 
Det lille træ havde svære vækstbetingelser. Da mor-træ 
flyttede, tog hun rub og stub med sig, og far-træ fik et alko-
holproblem. Tit fik han drukket sig vissen i træsprit og kom 
hjem med en ordentlig kæp i øret, lugtede af billig parfume 
og havde pollen i hele hovedet. Nej, det lille grantræ var i 
sandhed ulykkeligt. 
Efterhånden som det voksede op og blev ranglet, kom det i 
dårligt selskab. Det begyndte at stamme og i planteskolen 
kom det i specialklasse sammen med nogle værre rødder. 
Det tillagde sig den - for et træ Øm eget uheldige vane, at 
det begyndte at ryge, og det var bare den mindste af de 
trælaster, den tillagde sig. De to værste af rødderne, Lille 
Birk og Aske, fik tilmed det lille grantræ ud i en kriminel 
løbebane som skovhugger. 
Samtidig skulle det lille grantræ kæmpe med en spirende 
seksualitet. Pludselig skulle der ikke mere end en sagte, lun 
sommerbrise til, førend det sitrede i koglerne. Sidste efterår 
- efter en voldsom storm - var han--blevet hel rød i barken, 
fordi han ikke kunne se skoven for ’bare træer’; og den slags 
havde han ellers kun set i kulørte blade, som lille Birk havde 
liggende hjemme på kvisten. 
Der var også problemer med det lille grantræs fætter - ja, 
det vil sige, han var nu en granfætter fra en anden gren 

af familien - han var for 
nylig sprunget ud, og det 
lille grantræ blev meget 
interesseret i, hvordan det 
dog måtte være. Men så 
gik far-træ fuldstændig 
i spåner og gav det lille 
grantræ en ordentlig gang 
høvl. Hans søn skulle ikke 
være ’bøg’. 
Heller ikke far-træ var 
nogen stolt nordmannsgran med store barkede næver. Han 
var blevet kroget og knastet og noget tynd i toppen, så nu 
havde han fået et skånejob på noget, der hed Junckers, hvor 
han bare stod og ,vegeterede og sagde ‹Gooori›, men der 
var ingen der hørte på ham - og det var da også noget af en 
træbehandling at give hæderlige, gamle graner ..... 
Det var efterhånden blevet tydeligt for enhver, at det lille 
grantræ havde brug for at blive plantet om. Derfor kom 
social-skovæsenet og fjernede det lille grantræ og satte ham 
i plejefamilie. Det blev sat på den allerfineste plads inde i 
familiens stue, og børnene kom og så på det med store øjne 
og smilede til det. Men ak, den gode stemning blev ikke ved. 
Pludseligt begyndte plejefamilien højlydt at gøre nar af det 
lille grantræ og hænge fjollede, kulørte papirsager på dets 
grene, danse rundt om det og synge smædesange om ’dets 
grønne top’ og truede med først at vise det og siden - gys - at 
spise det. Og de sang, at de ville blive ved lige til påske! 
Dagen efter var det lille grantræ ikke spændende længere. 
Det blev smidt i rendestenen - ud i den kolde sne. Hvis ikke 
den lille pige med svovlstikkerne har sat ild til det så -----ja, 
så er det nok blevet til flis på gen brugsstationen . 

Og moralen:  
Træerne vokser ikke ind i himlen, og æblet falder ikke så 
langt fra stammen  - alle gode gange træ:  
GLÆDELIG JUL. 

Julehilsen fra Bladets redaktør
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www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Sponseret 
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncert-
pladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var 
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På 
den måde fik Owen Luft både sine terminale r og bemandinge n 
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musik-
ken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen  
– sammen kan vi mere.

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

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE 2
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Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

 

 

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62 

 

 

 

 

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62 

 

 

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedker-

arbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med 

tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

Byg aden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

ÅBEN:
Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding
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Vejrup Husholdningsforening 

Madspild! - Værre end du tror!!
Energigruppen i Vejrup og Vejrup Husholdningsforening afholder en informationsaften 

tirsdag D. 17.02.2015, kl. 19.00 på Vejrup Skole, hvor der vil blive sat fokus på madspild.

Madspild er en af de rigtigt store syndere når vi taler om ressourcespild, 
både økonomisk og miljømæssigt.  

Kom til en spændende aften, hvor DU kan blive lidt klogere på guldet i skraldespanden.

Der er gratis adgang og Esbjerg kommune er vært ved en kop kaffe og en energirigtig sandwich.

Vel mødt
Energigruppen i Vejrup og Vejrup Husholdningsforening.

Af hensyn til maden, er der tilmelding til Anette Tlf. : 75190167 eller 27831548, 
senest søndag den 15. februar. 

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
September 2014
 Nr. Navn Kr

 56 Else M. Christensen ................................................ 200

 133 Magne Sørensen ...................................................... 100

 94 Inger Schmidt ........................................................... 100

 44 Angelica Christensen .............................................. 100

 214 Ditte Kirkegård ........................................................ 100

 288 Brian Milwertz ......................................................... 100 

 74 Kennet Møller .......................................................... 100

 101 Åse Sommerlund .....................................................   50

 11 Asta Lauridsen .........................................................   50

 149 Ole Christensen .......................................................   50

 219 Erik Søkilde ..............................................................   50

 237 Bendt Th. Pedersen .................................................   50

 72 Jørn Mortensen .......................................................   50

Oktober 2014
 Nr. Navn Kr.

 60 Johannes  Schmidt ................................................... 200

 70 Esben Bøgh ............................................................... 100

 195 Berit Andersen ......................................................... 100

 120 Silke Sørensen .......................................................... 100

  166 Gunnar Thomsen ..................................................... 100

 193 Peter Thorup ............................................................ 100

 216 Christina Jensen ...................................................... 100

 219 Erik Søkilde ..............................................................   50

 276 Dan Søndergård .......................................................   50

 133 Magne Sørensen ......................................................   50

 76 Kirsten Jensen ..........................................................   50

 281 Casper Larsen ..........................................................   50

 264 Egon Jessen ...............................................................   50
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Vejrup 
Antenneforening 

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside 

Tlf.: 75 19 01 68 
Det bedste signal fra YouSee 

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

 

 

 

 

 

 

MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Renovering

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri
Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

 Lykke Minimælk Lykke Letmælk Lykke Endrup Stærk Jyde Gammel Endrup
 20+ 30+ 45+ 45+ 45+
 Mellemlagret Mellemlagret Mellemlagret Ekstra laget i Ekstra laget i
 11,0% fedt 17,0% fedt 26,0% fedt 30 uger 52 uger
    26,0% fedt 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 an-
delshavere 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
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Julen – glædens fest
Bed og I skal få, 
så jeres glæde kan 
blive fuldkommen 
Det sagde Jesus til sine disciple (Jo-
hannes kap 16). 

Den fuldkomne glæde, det er næ-
sten for meget af det gode. Lidt min-
dre glæde kunne nok gøre det og at 
det så til gengæld varede lidt længere. 
De materielle gaver, vi giver hinan-
den og særlig til jul, kan jo være år-
sag til megen glæde og også i årenes 
løb, f. eks en god håndbog, man kan 
tage frem igen og igen og tænke på 
ham, der gav den. Men det er lige om 
at fi nde på og det er heller ikke altid, 
man kan bruge det til ret meget, det 
man får, men det kommer op på loftet 
eller til genbrug eller i skraldespan-
den. 

Derfor er det bedste at fi nde ind til 
det, som Jesus kalder den fuldkomne 
glæde.

Hvad mener han med det?
Det er noget, han siger, lige før han 

bliver fanget og dræbt. Det er der jo 
ikke megen glæde i, må man ind-
rømme. Det siger Jesus også til di-
sciplene: I kommer til at græde, men 
det er kun en kort tid, så skal sorgen 
blive vendt til glæde. Det er ligesom 
en fødsel. Det gør ondt, indtil barnet 
er født, men efter fødslen, så er det 

godt, når man kigger på barnet og 
glæder sig over det lille væsen. 

Det varer kort tid, så skal I ikke se 
mig mere, og det er grund til sorg, 
men så skal vi ses igen og så skal 
jeres glæde blive stor og ingen skal 
tage jeres glæde fra jer. Her tænker 
Jesu på opstandelsen og han tænker 
på kærligheden.” Faderen elsker jer, 
fordi I holder af mig.” og i kap 15 
sagde han:” som faderen har elsket 
mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kær-
lighed.”

Den fuldkomne glæde hænger altså 
sammen med at blive i Guds kærlig-
hed. Hvordan forbliver man der? Ja-
men det gør man f. eks ved at gå i 
kirke og høre Guds ord og være lydig 
mod Guds bud.

På mange prædikestole i Danmark 
og også i Vejrup og Nykirke står der.” 
Salige er de, som hører Guds ord og 
bevare det”.  Det drejer sin om at bli-
ve et sandt menneske ved at åbne sit 
øre for sandheds ord, som Grundtvig 
siger i digtet: Menneske først og kri-
sten så.

Vi kan nemlig ikke selv se, at vi er 
egoister. Men ved at møde Jesu ord 
indser vi det. 

Og så kommer evangeliet: At vi er 
holdt af alligevel. Jesus døde for mig. 
Det er årsag til glæde.

Det er ligesom, når man tror, at man 
er dødssyg. Der er måske blod det 

ene og det andet sted og så får man 
at vide af lægen: ”Der er ikke noget 

Julen – glædens fest
Bed og I skal få, 
så jeres glæde kan 
blive fuldkommen 
Det sagde Jesus til sine disciple (Jo-
hannes kap 16). 

godt, når man kigger på barnet og 
glæder sig over det lille væsen. 

Det varer kort tid, så skal I ikke se 
mig mere, og det er grund til sorg, 
men så skal vi ses igen og så skal 
jeres glæde blive stor og ingen skal 
tage jeres glæde fra jer. Her tænker 

Kirkebladet
Nr. 6 • 2014

Kirkelige handlinger
1/10 - 18/11 2014

Dåb: 
Vejrup kirke:
Benjamin Hollænder Olsen
   (Charlotte Hollænder og 
   Mikael Rostgaard Olsen)
Elva Liv Mattesen Dalby
   (Michelle Raunsholt Mattesen
   og Morten Lind Dalby)

Kirkelig Velsignelse:
Vejrup kirke:
Winnie Skaarup Jensen og 
Jens Jensen

Vielser:
Vejrup kirke:
Anne Wiborg og 
Andy Andreasen Dupont

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Magda Margrethe Schou, 
Hovborg kirkegård
Dagmar Madsen

Vester Nykirke kirkegård:
Tove Johansen
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at se. Du fejler ikke noget.” Så bliver 
man glad. Men for at glæden skal bli-
ve fuldkommen, skal man bede. Det 
er ikke noget, man bliver færdig med. 
Men det er godt at bede. Det er jo at 
tale med en, som holder af en.

God juletid og forhåbentlig på gen-
syn i kirken.

Asger Ehmsen

Møde om Islam med 
Mogens S. Mogensen
Det blev en interessant aften med 
Mogens om Islam. Han havde jo selv 
boet blandt muslimer i Nordnigeria i 
13 år. Det er det område, hvor Boku 
Harem nu råder. Det er ikke nemt for 
den kristne biskop i området. ” Hvor 
skal vi fl ygte hen”, havde han sagt i 
telefonen. ”Vi bliver”.

Der er forskellig slags Islam. Sun-
nier og shiitter. Sunnier mener, at en-

hver kan blive kalif, mens shiiterne 
holder sig til, at det må være en af 
Muhammeds familie.

Helt siden Muhammeds død har der 
været modsætninger her.

I kristendommen lægger vi vægt på 
den enkeltes personlige forhold til 
Gud, mens det hos Islam drejer sig 
om handlingen. Gør man det gode og 
øver man godt, så kommer personlige 
følelser mellem Gud og den enkelte i 
anden række, afgørende er, hvordan 
man handler og hvordan man handler 
i fælleskab, f. eks beder 5 gange om 
dagen. Under spørgsmål kom vi ind 
på kvindesynet i Islam. Mogens for-
talte , at de muslimske kvinder, som 
bliver kristne, gav udtryk for, at de 
oplevede en større frihed. 

Menneskeforståelsen er forskellig. 
Paulus taler om, at det gode jeg vil, 
det gør jeg ikke og det onde, som jeg 
ikke vil, det gør jeg. Mennesket er så-

ledes i sit væsen splittet og præget af 
ufuldkommenhed. 

I muslimske forstand er mennesket 
godt, det glemmer blot Gud ind i 
mellem og har derfor behov at blive 
mindet om det.  Derfor kaldes der til 
bøn fra minareten 5 gange

dagligt og man reciterer koranen.

Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der familie-
gudstjenester i begge kirker i anled-
ning af den kommende højtid. Der er 
kaffe, juice og æbleskiver efter guds-
tjenesterne. 

 
Nytårsdag
Efter gudstjenesterne Nytårsdag 
markerer vi årskiftet med en mulig-
hed for et glas vin og kransekage til 
tak for det gamle år og alt godt i det 
nye. 

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: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
07. dec. (2. søn i advent) 10.30 16.00
( Koncert i Nykirke)

14. dec. (3. søn. i advent) ingen 11.00PT

21. dec. (4. søn.i advent) 09.30 ingen

24. dec. juleaften 16.00 14.30

25. dec. (Juledag) 11.00 09.30

26. dec. (2. juledag) ingen ingen

28. dec. (Julesøndag) 10.30 ingen

01. jan (Nytårsdag) 14.00 15.30

04. jan (Hellig 3 kongers søndag) 11.00 09.30

11. jan. (1. søn.e.hellig 3 konger) 09.30PT ingen

18. jan. (2. søndag.e.h. 3 konger) 11.00 09.30

25. jan. (Sidste søndag e. h.3k) 09.30 11.00

01. feb. (Septuagesima) 11.00  09.30

08. feb.(Sexagesima) 09.30 ingen

15. feb. (Fastelavn) ingen 10.30

22. feb. (1. søn. i fasten)  09.30PT ingen

01. mar. (2. søn. i fasten) 11.00 09.30

(PT: Pernille Troldborg)

14

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk14



Sogneaften
Torsdag den 22. januar  kl. 19.30 
i præstegården: 
Sogneaften ved Hanne Eiby: 
De gode gamle dage, inden verden 
gik af lave.

De gode gamle dage bruges ofte om 
tiden ca. 1900-1914.

Efter 1. verdenskrigs udbrud i 1914 
følte mange, at en verden gik under.

Perioden ca. 1900-1914 var en sam-
mensat tid. Den var præget af opti-
misme, ny teknik, nye kunstretninger 
samtidig med at traditionel tænkemå-
de levede side om side med det nye.

Foredraget vil belyse hvordan man 
levede i Danmark. Det vil komme 
ind på styreform og politik, sociale 
forhold, dagligliv og kulturlivet. 

Fastelavnssøndag 
Fastelavnssøndag den 15. februar kl. 

10.30 slår vi katten af tønden i Vester 
Nykirke.

Der er kirkekaffe med fastelavns-
boller til. 

Sangaften i 
Endrup Møllekro
Torsdag den 18. februar kl. 19.30 vil 
Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær, for-
tælle lokalhistorie.

 Velkommen til en hyggelig aften 
med forslag til at synge fra Højsko-
lesangbogen. Ingrid vil desuden være 
ved klaveret og Peer Munkgaard vil 
akkompagnere på violin.

Det er en dejlig tradition at mødes på 
den gamle kro og synge sammen ind 
i mellem historier fra fortid og nutid.

Sct. Nicolaitjenesten 
Danmarks ældste samtaletjeneste. 
Den blev åbnet efter en række selv-
mord i København. Pastor Haldor 
Hald begyndte og 100 præster med-
virkede dengang i København. Nu er 
den landsdækkende og omfatter både 
lægfolk og præster.

Formålet er stadig det samme: en 
lyttende samtale. Man kan ringe på 
70 120 110 fra kl. 20.00 til kl. 02.00

Bibellæseplan
Første søndag i advent begynder det 
nye kirkeår og her er det også, at den 
nye bibellæseplan tager sin begyn-
delse. Der vil blive lagt nogle frem i 
våbenhuset, som fortæller om mod-
sætninger, f.eks Lys / mørke, gud / 
menneske, liv / død, tro / tvivl og håb 
/ opfyldelse.  Prøv et år med den nye 
plan som hjælp til at læse nogle få 
vers hver dag. 

Kalender

Søndag d. 30. nov.: Familiegudstjenester  ........................................ kl. 9.30 i Nykirke og 11.00 i Vejrup kirke

Søndag d. 07. dec.: Julekoncert i Vester Nykirke i år med Skalakoret   .............................................. kl. 16.00

Onssdag d. 07. jan.: Minikonfi rmander fortsætter  i Vejrup  ................................................................ kl. 13.45

Torsdag d. 22. jan.: Hanne Eiby:  Sogneaften i præstegården  ............................................................. kl. 19.30

Onsdag d. 18. feb.: Sangaften i Endrup Møllekro  .............................................................................. kl. 19.30

Søndag d. 22. mar.: Hans Jørn Østerby: Familieforestiling i Vejrup kirke  .......... kl. 15.00 (eller evt. kl. 14.00)

Julekoncert
Julekoncert søndag d. 7. december 2014 kl. 16,00 i Vester Nykirke 

med Skalakoret fra Bramming.

Koret har fungeret i mange år og er et klassisk / rytmisk kor, der består 
af en fl ok friske, voksne kvinder i alle aldre, som kan lide at synge.

Koret er meget alsidigt og synger mange forskellige sange på såvel 
dansk som engelsk. Korets leder er Kirstine Frost Jessing, Gørding, 

som udover at dirigere koret også vil spille violin og bratsch.

Der bliver nok også plads til et par fællessange.

Alle er velkommen til at være med til at synge julen ind! 
Menighedsrådene i Vejrup og Vester Nykirke er indbydere.

Ingrid Sand Simonsen
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Salmemaraton i 
Ribe domprovsti
Salmemaraton kræver hverken til-
melding eller forberedelse, kun sang-
glæde.

For den, som kunne tænke sig at 
være med, kan sige: Jeg har gennem-
sunget hele salmebogen!

Vi mødes hver anden uge på for-
skellige ugedage.

Kan man ikke hver gang, må man 
komme når man kan.

Der er tale om et samarbejde mel-
lem domprovstiets præster og orga-
nister.

Man mødes på skift i provstiets for-
skellige kirker kl. 17-18
Formålet er mangesidigt: 
At genskabe et syngende folk.
At opleve de fi ne kirkerum og for-
skellige orgler. 
At forny bekendtskabet med gamle 
salmer og opnå fortrolighed med nye. 
At synge af karsken bælg i max 3 
kvarter.
At få hilst på hinanden over en kop 
kaffe.

Ord til eftertanke
Vi savner dig i kirken. 
Vi er kun få tilbage.

At sætte sig i den andens sted: 

Guds fordring i Jesu forkyndelse 
går alene ud på, at den enkelte i sine 
overvejelser ikke går ud fra sine egen 
velforståede interesser, men går ud 
fra, hvad der tjener den anden bedst. 

K.E.Løgstrup

Juleopgave
Hvilken af de 5 små billeder
passer ind på det store bil-
led af julemanden.
Skriv nummeret og aflever
eller indsend løsningen til:
Præstegården, 
Engdraget  5, 
Vejrup, 6740 Bramming
inden d. 24. dec. 2014 og
deltag i lodtræningen om
en æske chokolade.

Billednr.: ________________

Navn: ___________________

Adresse: _________________

Postnr.:_______________

By:______________________

1 2 3 4 5

KOM OG SYNG MED 
Lige uger kl. 17-18 med kaffepause 
Program for salmemaraton foråret 2015 

uge 2 Ribe domkirke  – tirsdag d. 6. 1. – DDS 441-450

uge 4   Hunderup kirke – tirsdag d. 20.1.  – DDS 451-460

uge 6   Farup kirke – onsdag d. 4.2.  – DDS 461-470

uge 8  Gørding kirke – fredag d. 20.2.  – DDS 471-480 

uge 10 Spandet kirke – torsdag d. 5.3.  – DDS 481-490

uge 12  Vejrup kirke – tirsdag d. 17.3. – DDS 491-500

uge 14  Sct. Catharinæ kirke – onsdag d. 1. 4.  – DDS 501-510

uge 16  Gredstedbro kirke – onsdag d. 15.4. – DDS 511-520

uge 18  Hviding kirke – torsdag d. 30.4.  – DDS 521-530

uge 20  Bramming, Skt. Ansgar – tirsdag d. 12.5. – DDS 531-540 

uge 22  Kalvslund kirke – onsdag d. 27. 5. – DDS 541-550

uge 24  Hjortlund kirke – tirsdag d. 9.6.  – DDS 551-560

Vejrup Endrup Nyt
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Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 

Nygårdsvej 29 6740 Bramming · Mobil: 20969676
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt 
udskiftning af termoglas

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

 Vejrup
  Caravan
   Transport VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

VVS - Blikarbejde
Olie- og gasservice
Jordvarme
Luft/vand varmepumper
Olie- og gaskedler

Niels Lambertsens Vej  6  • 6705 Esbjerg Ø
Tlf .  76 109 110 • Fax 76 109 111 • www.gte.dk • info@gte.dk

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk

Vejrup Endrup Nyt
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I VEJRUP
vil du med fra starten - vil du motionere for sjov 

vil du svede med humør - vil du cykle til go musik 
vil DU, så er chancen her NU

Kunne du tænke dig at være instruktør, eller bare vide mere så kontakt os 
spørgsmål / tilmelding til Centerleder Per B., 23412005 

DER STARTER NYE HOLD OP TIL JANUAR
TILMELD DIG PÅ WWW.vejrup.dk 

Vejrup Senior Club
Torsdag den 9. okt. havde Senior Clubben et fæl-
lesmøde med menighedsrådet I præstegården. De 41 
tilmeldt fik en spændende eftermiddag.

Der var besøg fra Grimstrup, Bent Thomsen Peter-
sen, der ville fortælle om hans tid, som ejer af En-
drupholm. Han ejede gården sammen med sin far, 
fra 1972 og til 1979. Hvor han solgte til Knud Svarre, 
der ejede Kalmargården. Bent indrettede både ho-
vedbygningen og kostaldene til møbeludstilling. 
Senere blev hestestalden indrettet til kjoleforretning. 
Her fortalte han om de mange forskellige mennesker 
han var kommet I berøring med, i de år han var på 
Endrupholm.

Men især om Kristian Lauridsen (Skovtrolden) der 
havde været fast inventar på gården I mange år. Han 

var meget speciel, men en trofast og altmuligmand, 
der kunne alt, men på egne præmisser. Da han ville 
sælge Endrupholm, var der mange forskellige folk 
der gerne ville købe. To af de mere kendte, var Si-
mon Spies, der ankom I en stor bus ,med hund, bar 
og bolledamer, en rigtig fin oplevelse. Den anden der 
ville købe var Amdi Petersen fra Tvind skolerne, men 
ham ville Bent ikke sælge til. Det ville nok også have 
sat Endrup I oprør, og på den anden ende.

Torsdag den 6. nov. havde Senior Clubben besøg af, 
”Syng dig glad” gruppen fra Esbjerg.
Der består af en flok sang glade mennesker, der tager 
ud og under holder, med sang, musik og optræden. 
De gjorde det rigtig godt, så alle dem der var mødt 
op, fik rigtig rørt lattermusklerne. –En rigtig sjov og 
hyggelig eftermiddag.

18
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En hjælpende hånd når livet rinder ud

Fyhn
Bedemandsforretning
Hvid kiste (alm. str.) inkl. sengetøj
Hjælpes over i kisten af to personer
Dekoration med årstidens blomster til kiste
En kørsel med rustvogn (0-15 km + km takst)
Honorar - Samtlae i hjemmet
Ingen aften eller weekend tillæg
Fast pris - begravelse fra 9.850,-

Nørregade 53 · 6740 Bramming · Tlf. 75 17 13 00 · www.fyhnbedemand.dk

Helle Fyhn

Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
VEJ

RUP
 UN

GD
OM

S
KL

UB
VEJ

RUP
 KLU

B

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

VIF Gymnastik 
Forældre og deres Børn 
til gymnastik. 

Et par gode billeder fra 
oprydnings delen – hvor 
alle gerne vil hjælpe til.
 
Her er det både stor og 
små der giver en hånd 
med – på holdet er der 25 
børn plus deres forældre.

Hilsen Kirsten.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Antenneforening 
nedlægges i slutningen af 2015
På den ekstraordinære generalforsamling den 23.10.2014 vedtog 116 stemmeberettigede medlem-
mer med stort fl ertal at nedlægge Vejrup Antenneforening.

Det blev samtidig vedtaget - også med stort fl ertal - at sælge anlægget til vor nuværende program-
leverandør YOU-SEE, så derfor sker der ingen ændringer i vore medlemmers TV- og radioforsyning 
- bortset fra, at You-See som sædvanlig ændrer lidt i pakkerne her sidst på året.

Som et led i salget til You-See får vore medlemmer i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 kr. 650,00 i år-
lig rabat på You-See’s listepriser, uanset hvilken pakke man har.

Så derfor er vore medlemmer sikret billig TV- og radioforsyning helt indtil 2020. 

Da nedlæggelsen først sker ultimo 2015, fortsætter kontingentopkrævningen for 2015 via Vejrup 
Antenneforening.

Men da Antenneforeningens formue skal udloddes til medlemmerne ved ophør, har vi valgt at ud-
lodde formuen ved ekstraordinært at nedsætte kontingentet for 2015 med kr. 900,00 pr. medlem.

Pakkepriserne incl. moms for 2015 bliver derfor:

Fuldpakke ca. kr. 4.100,00

Mellempakke ca. kr. 3.000,00

Grundpakke ca. kr. 600,00

Ønsker om pakkeskift i 2015 skal ske senest den 10.12.2014 på info@vejrupantenneforening.dk.- 
eller ved henvendelse til formanden Erik Stenager på tlf. 75190168 eller 29288212.

Pakkeskiftegebyr udgør kr. 500,00.

På Vejrup Antenneforenings ordinære generalforsamling i marts måned 2015 vil der blive givet en 
fyldig orientering om foreningens ophør.

Også mulighed for mere information på vor hjemmeside www.vejrupantenneforening.dk.

Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening

20
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Spændende nyt fra Vejrup Sognearkiv:
Inden længe kan du sidde hjemme og se, hvad der gemmer sig i arkivet, og se vores billeder online på www.
arkibas.dk
Du kan bl.a. se: 

 

Byggeri ved Anneksgade og Lærkevej for 45 år siden (1969)    

Stormfald i Vøgaslund for 15 år siden (1999)

……………………………………og meget andet

På vores nye hjemmeside: www.vejrupsognearkiv.dk  er der også spændende læsning. 
Siden er endnu ikke færdig udbygget, så der kommer mere hen ad vejen.

Nye åbningstider fra januar:
Fra januar 2015, er der åbent 1. onsdag i måneden kl. 18.30-20.00.

Bliv støttemedlem i arkivet – indbetal kr. 50,- i Skjern Bank Reg. Nr. 7780 – kt. nr. 0 001 596 915

Tøv en kende - før du smider ud
Din hjælp er nødvendig. Arkivet tager gerne imod, hvad du ligger inde med af papirer, fotografier, lydbånd, 
smalfilm o. lign. Arkivets samling skal hele tiden udvides og forbedres, så billedet af egnen bliver mere nuan-
ceret, og så udviklingen kan følges helt op til i dag. 

Billeder må meget gerne være med navne på personer og måske lidt om hvad der foregår og hvor m.m. Vil du 
gerne beholde billederne, er det heller ikke noget problem – vi scanner bare en kopi. Har du en USB – nøgle 
el.lign. i lommen, kan du få en elektronisk kopi med hjem til computeren.

I dag er historie i morgen – altså: det behøver ikke at være hverken 10 el. 20 år gammelt for at det har inte-
resse.

Gå på jagt på loftet, i kælderen, i skufferne og på andre gemmesteder. Der er måske gemt noget historisk 
interessant materiale, som lokalarkivet kan bruge. Når du rydder op i de gamle gemmer, så tænk altid på dit 
lokalarkiv. 

Tænk også på lokalarkivet når du rydder op i et dødsbo. Giv arkivet papirer og billeder i stedet for at kassere dem.

Det kan jo være nyt materiale, der kan give oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele 
lokalsamfundet.

Smid aldrig papirer og billeder ud, før du har talt med dit lokalarkiv.

Vejrup Sognearkiv, Skolevænget 5, tlf. 30 95 48 54
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Vejrup Borgerforening afholder foredrag 
den 22. januar kl. 19.00 

i Vejrup / Endrup Fritidscenter
Mikkel Beha Erichsen 

Mikkel Beha har i sit 25 årige arbejdsliv bevæget sig rundt i alle hjørner 
af dansk TV. Mikkel er på rejsefronten et tidligt skadet barn. 

Med en opvækst på Nordkaperen var grunden lagt til et liv hvor han som 
skipper, sammen med sin egen familie, har sejlet store dele af verden tynd. 

-  Mikkel er en levende fortæller der kan give sine tilhørere et sus,
fra enten den store vide verden, eller vores egen TV-verden.
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Vejrup Døgnkiosk 
    Åben alle ugens dage 
            Fra kl. 6.30-21.30 
        Telefon 75 19 03 53 

 

 

 

 

 

 

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING
Ring 4031 5119 
Fax 7519 0245
Vestermarken 4 .  Vejrup .  6740 Bramming
www.vejrup-entreprenoer.dk

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN

Tv-inspektion
Ring 4038 0253

Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

- din lokale købmand       Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

 

 

 

               
 

 
 
 
 

HOT N TOT 
                          Dame & Herrefrisør 
                                     Helle O. Larsen 

                                       Vejrup Storegade 19 

               Tlf. 75 19 07 77 
 

 

www.gpc-service.dk
service@gpc-service.dk
Tel. 0045 41 42 82 90
Skolevænget 4, Vejrup

6740 Bramming
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Vejrup IF Krolf 
30 Krolf spiller kunne med ro feste og holde  
afslutning efter en velfortjent sæson. 

Med stolthed kunne Søren Callesen 
modtage en lille buket/trollegren med 
lidt pynt der evt. kunne yngle? Hvis han 
plantede den rigtig…. Søren fik den for 
veludført sommer tjans.

Krolf spiller siger tusinde TAK. 

Ejvind bliv hyllet for at have været den 
spiller, der flest gange har været på 1. 
pladsen gennem sæsonens 27 gange, - 
den placering havde han hele 10 gange 
– Gunnar som ikke var til stede fik en 2. 
plads med hele 7 gange, Inger og Hans 
Jørgen delte en 3. plads med hver 3 
gange.

Der blev uddelt vin til vinderne.

Endrup/Grimstrup Krocket vinder 
landsmesterskabet
Vildbjerg  Krocket Klub har været vært for Landsme-
sterskab i krocket, hvor der i smukt solskins vejr blev 
kæmpet i alle rækker. Fra sæsonstart spillede 720 
personer for at blive puljevinder i deres række, og 
efterfølgende  mødtes landsdelsmestrene  så i Vild-
bjerg til Landsmesterskabet den 20.-21. september.

Endrup/Grimstrup’s 4 mands hold, som spiller i A2 
rækken, vandt Landsmesterskabet i flot stil med 10 
vundne kampe af 12 mulige. Nærmeste konkurrent 
vandt 6 kampe. 

Endrup og Grimstrup’s hold består af Bente og 
Frede Rasmussen, Vibeke Beier og Bent Thomsen 
Petersen.

Bente og Frede Rasmussen deltog også i nylig af-
holdt landsmesterskab for par og fik en flot 4. plads. 

Endrup og Grimstrup Krocket Klub er to mindre 
klubber, som i 2013 indgik et samarbejde – og alle-
rede samme år blev det til et flot dansk mesterskab 

med ovennævnte hold. Klubbens medlemmer mødes 
to gange ugentligt til træning på skift i Grimstrup og 
Endrup. Det sociale samvær plejes på bedste vis i de 
dejlige omgivelser med mark og skov.

Fra venstre: Bente Rasmussen og Frede Rasmussen, 
Bent Thomsen Petersen og Vibeke Beier

Vejrup Endrup Nyt
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Fredags aktivitet for alle børn 
Fra kl. 19.00 -21.00 
25 kr. pr. gang - hele sæsonen 100 kr.
Det kan stadig betale sig, - at bruge pengene på en sæson kort

Den 5. december bliver det afholdt med Juletræ - kom og dans 
om træet og få en overraskelse - tør du gå glip af det!! 

Datoer i 2015 den 08. januar 22. januar
6. februar 20. februar og 13. marts 27. marts

Cafeteriaet har åben for salg, samt kaffe/te til de voksne der kommer.
Ændringer kan forekomme

– så hold øje med opslag i Fritidscenteret.

VIF Badminton 
Billeder er af en fl ok glade Badminton vindere, som 
deltog ved Landsdel mester stævnet, der blev af-
holdt i Ribe den 11. oktober 2014.

Billede til venstre forrest er det Janni U. Neilsen, - 
Jannie spillede single og vandt  Landsdel mester for 
U. 17 år i B rækken. 
Janni spillede yder mere sammen med Benjamin 
Tvorup Christensen fra Hjerting i Mix double hvor 
de fi k en pokal af bronze med hjem.

Kasper Kristensen vandt sølv i Landsdel mester i 
single i U. 11 år i C rækken

Tobias Søby vandt bronze i samme række. De to 
drenge havde en god og jævnbyrdig 3 sæts kamp før 
Kasper kom i fi nalen, som han efterfølgende tabte.

Billedet til Højre er det Træfstævnets i Brørup lige 
ledes den 11. oktober.
Her er det Christoffer Stage med pokal som bronze 
vinder i gruppe 2. Samme sted vandt Emma Sofi e 
Regel, også en medalje ved træfstævnet i den bedste 
pulje. Gruppe 4.

Hjertelig tillykke til jer alle sammen.
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 

 

 

 
Storegade 21 · 6753 Agerbæk

Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

Korn & Foderstof  
Gødning, så-sæd,  
Kemikaler, plast og bindegarn  
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie 
Træpiller og Træbriketter  
Bio energi  
Hestefoder 

Korn & Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn • 
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller og Træbriketter • Bio energi • Hestefoder

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

   
Bestil tid til dine nye briller på: optimal-bramming.dk eller ring.
Medbring denne annonce og få 15% ved køb af komplet brille.

Eller 10% hvis kun nye glas.

www.optima-bramming.dk

For dine øjnes skyld

Optimal Optik
Storegade 7, 6740 Bramming

Telefon 75 17 33 11
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Arrangementer 
December

Fredag  D. 05.12 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret 

Torsdag D. 11.12 Senior Club kl. 14.00, Julemøde, efter kaffen er der bankospil ”Glædelig JUL”

Januar
Fredag D. 09.01 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 08.01 Senior Club Generalforsamling i Fritidscenteret kl. 14.00

Fredag D. 23.01 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Februar
Fredag D. 06.02 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag D. 27.02 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret 
AFLYST

Onsdag den 24. og 31. december  2014

En glædelig jul ønskes
alle bladets læser og 
bladet annoncører.
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
GPC Service & Regnskab Bramming  4142 8290
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hot`n Tot Frisør Vejrup 7519 0777
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
JP Staldbyg  Bramming  7510 2162
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karl Poulsen Bramming  7517 3077
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet Møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal Optik Bramming 7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Pigerne tøj & sko  Agerbæk 7519 6160
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Spar v. Hans Johansen  Vejrup  7519 0015
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Antenneforening  7519 0168
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup Døgnkiosk  7519 0353
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

Knud Jørgensen

D
E
N

 G
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K
nud: 21 73 00 75 

B
ent: 26 32 89 99

H
enrik: 26 33 89 99

Knud Jørgensen EL ApS
 A

ut. E
l-installatør

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Månedens TILBUD
Vestfrost D

W
S 120 A+ opvaskem

askine 
afh. 

2995,00
101 liter kum

m
efryser A+ 

afh.  
1495,00

1 stk Blom
berg stål opv. udstillings m

odel 
afh.  

3495,00
1 stk Brandt 8kg vaskem

askine 
afh.  

4695,00
1 stk Brandt indb. ovn stål m

. pyrolyse 
afh.  

1 stk G
orenje indb. ovn stål 

afh.  
2995,00
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