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DET HAR VÆRET MEGET VÆRRE
TRØST I KULDEN
(Fundet i en gammel avis af Per Møller)

METEOROLOGERNE MELDER I DISSE DAGE OM FALDENDE TEMPERATURER, HVIS DET
ER EN TRØST, SÅ HAR DET VÆRET VÆRRE MEGET VÆRRE ENDDA.
Vinteren 1837-38 var meget lang og hård. I Hunseby på Sjælland boede der en mand ved
navn Jørgen C. Brun, som beretter om de mange dage han måtte sidde og vente på forår.
Tiden benyttede han til at samle oplysninger om vejret og var så venlig at gemme det.
Nu er beretningen fundet og viderebragt af Vestkysten for mange år siden.
Et udrag af raporten lyder :
År
År
År
År
År

401
462
763
800
874

År
År
År
År
År
År
År

1179
1236
1269
1324
1433
1548
1658

År 1709

År
År
År
År

1710
1740
1771
1799

År 1837

Det sorte hav var ganske tilfrosset
En hærfører gik over den bundfrosne Donau med hele sin Arme`
Det Sorte hav og strædet ved Dardanellerne frøs til. Sneen lå 1,5 m. høj
Adriaterhavet var frosset til.
Der faldt sne fra November til April (det har vi nu også prøvet i nyere tid, for
sner det før den 20 nov. så ligger sneen til April) red.
I Østrig lå sneen i 2,5 meters højde lige til påske.
Donau floden frøs atter til bunds.
Kattegat frøs til mellem Danmark og Norge med større færdsel tilfølge.
Folk og Fæ gik over isen fra Sjælland til Lybæk.
Det år sneede det hele 40 dage i træk.
Man kunne rejse mellem Danmark og Lofoten i Norge på isen.
Var uhørt streng, Karl den IX gik over isen med sin hær. Øl og brændevin måtte
kløves for at få det tøet op.
Det var året med den ubarmhjertige frost, fugle faldt døde ned, og mennesker
frøs ihjel i tusindvis. Buske og træer frøs bort, for frosten nåede over en meter
ned i jorden.
Slædefart over Østersøen.
Sneen lå meterhøjt i Spanien.
Elben frøs helt til bunds.
Det frøs uafbrudt i 16 uger og det sneede i 18 dage i træk. Man satte stager
ovenud af skorstenen for at ingen skulle køre over de små huse.
Det begyndte at fryse 3. juledag og fortsatte uden ophør til 3. Marts.

Familiemessen 2007
Vi må desværre konstatere, at mange firmaer og forretninger på grund af travlhed,
ikke kan overkomme det store arbejde med at have personale og resurser til at
være på en stand på vor Familiemesse.

Vi m å d e r f o r a f l y s e F a m i l i e m e s s e n 2 0 0 7.
Med venlig hilsen
Messeudvalget og Bestyrelse for
Vejrup Endrup Fritidscenter
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OK-Benzin
Sponsoraftalen med Vejrup Idrætsforening
Penge fra det solgte benzin og de nye OK KORT har givet en indtægt til foreningen på 14.000 kr.
Dem har bestyrelsen valg at give videre til den i gang værende etablering af legepladsen ved Skolen og Hallen.
Pengene vil blive brugt til lege redskaber.

Otto Pedersen
VIF Formand

Sepp Piontek var på besøg i Vejrup
Vejrup Idrætsforenings sponsor afdeling har i samarbejde med Skjern Bank afholdt foredrag med Sepp Piontek.
Sepp Piontek - formåede at ruske op i en – dengang – flok forkælede og udisciplinerede unge landsholdspiller fra 80
erne – sjove historier og fortællingerne, med Landsholdet og hvad han ellers havde oplevet i hans karriere som
Træner.
Foredraget blev afholdt i Vejrup Endrup Fritidscenter, der var 130 der gik hjem og havde fået en god oplevelse.
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Vejrup Senior Klub
Vejrup Senior klub takker alle sponsorer
til julemødet den 14. december 2006
Vejrup Sognearkiv – Orla Jørgensen – Helga Nielsen – Matas, Bramming –
Klippestuen, Bramming – Ingelis, Sangrila, Gesten – Verner Fogh –
Kjeld Haugaard – Hoten –Tot – Knud Jørgensen – Vejrup Foderstof –
Vejrup Døgnkiosk – Vejrup Gartneri – Endrup Mejeri – Hans Johnsen –
Jens Søndergaard – Vejrup maskincenter – Bakkely – Klubhus Grillen.
Senior klubben ønsker alle et godt Nytår.
Hyggestund:
Torsdag den 15 marts kl. 14.00 i Hallen
Jørgen Hvitved Hunderup kommer og spiller hyggemusik for os, føler man for der, må der gerne synges. Musikken
bliver klaver, violin og harmonika.

Underholdning:
Torsdag den 19 April kl. 14.00 i Hallen
Kirsten og Hans Chr. Jensen fra Næsbjerg, kommer og fortæller folke eventyr.

Udflugt:
Torsdag den 21 Juni
Sæt kryds i kalenderen for da skal vi på udflugt, program kommer senere.

Kortspil hver torsdag:
Kortspil fra kl. 14.00 til 17.00 Hver torsdag, - undtagen de torsdage, hvor der er arrangementer og udflugter, er kort
spillet aflyst.

Cykling:
Hver mandag kl. 9.00 fra Vejrup kro
Kom med ud og oplev den skønne natur, løbet starter præcis.- I år er der lavet to ruter en kort og en lang. Den lange
er den man har kørt indtil nu, den fortsætter man med, GOD tur.

Bowling:
Om onsdagen i alle ULIGE uger er der bowling i Brørup fra kl. 16.00 til 17.00
Til og fra melding dagen før inden kl. 12.00 tlf. 75190094 eller tlf. 75190095

Idræt om dagen: Hver tirsdag fra den 3. oktober:
I samarbejde med Vejrup Idrætsforening, Leder Søren Callesen og Preben Lind Yderlige.
Idrætten slutter 1 april 2007.

Billard:
Hvis der er nogle der kunne tænke sig at spille billard da ring til Knud Christensen tlf. 75190073
Formand Christine Sørensen
75190094
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Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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Nyt fra Lokalrådet
Så nærmer tiden sig hvor vi i lokalrådet vil afholde et årsmøde. Årsmødet vil være d. 20 marts
2007 kl. 19.00 i hallen.
På mødet vil der ikke være noget valg til lokalrådet, da det nuværende råd er valgt for en 4-årig
periode.
Vi håber mange af byens borgere vil møde op til
årsmødet, så vi kan få nye ideér og spændende
diskussioner om hvad vi kan sætte i værk, for
fortsat at gøre Vejrup til et attraktivt sted at bo.
Vi har lige haft et fælles møde med borgerforeningen, som vi har ca. hvert halve år.
Her blev træerne i Storegade debateret. For borgerforeningen har organiseringen af træerne i
Storegade været et stort stykke arbejde. Der er
mange forskellige meninger om de træer der
skal plantes og om deres placering i Storegade.
Borgerforeningen har så vidt muligt taget hensyn til de tilbagemeldinger der er kommet. I den
sidste ende er det kommunens ingeniører der
har det endelige ansvar for træernes placering, i
forhold til de regulativer de skal overholde. Vi er
glade for at beplantningen kommer, da den dels
skal sænke farthastigheden igennem byen og
dels forskønne byen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
sætter i sommeren et stort Landdistriksprogram
igang. Landdistriksprogrammet vil stække sig
fra år 2007 til år 2013 og der er sat 6,3 milliarder
af til projektet. Staten leverer den ene halvdel og
EU bidrager med den anden. Gennem en massiv investering i landdistrikterne vil regeringen
forsøge, at skabe et Danmark i bedre balance.
Det kan evt. være projekter, der kan være med til
at gøre levevilkårene mere attraktive i landdistrikterne. Så er der nogen der har gode ideér til
initiativer, vil vi gerne høre om det.
Der kan læses mere om det på
www.landdistriksprogram.dk
Angående byggegrunde i byen så forventes der
Privat udstykning i storparceller på Stationsvej
14.
Lokalplanforslaget for området er i øjeblikket i
høring og når byrådet har godkendt forslaget,
starter salget af grundene.
Lokalrådet har kontaktet kommunen med henblik på yderligere opkøb af grunde i ”normal”
størrelse.
På vegne af lokalrådet
Else Holberg Truelsen

Nye Fodboldtrøjer
Miniput fodbolddrenge
med nye trøjer,
sponseret af

Vejrup
Caravan
Transport
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SØNDERGAARD BILER
V/ Jens og Dan Søndergaard
Storegade 61, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0249 - Mobil 2247 2228

KØB • SALG • REPARATION

Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området
Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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Årsmøde i Vejrup Lokalråd
d. 20. marts kl. 19.00 i Vejrup-Endrup Fritidscenter
Vi håber at mange vil møde op til vores årsmøde, så vi kan få en spændende diskussion
om Vejrups fremtid. Hvilke ting vi kan sættes i værk, for at Vejrup kan blive ved med at
være et attraktivt sted at bo?
På mødet aflægges beretning og regnskab for år 2006.
Påtænkte aktiveter for år 2007 fremlægges.
Der vil i år ikke være valg til lokalrådet.
Med venlig hilsen
Vejrup lokalråd.

Opstart af løbehold i Vejrup
I forbindelse med arbejdet i oplevelses- og bevægelsesudvalget er det blevet besluttet, at
forsøge at opstarte løbehold i Vejrup.

Den første gang er søndag d. 25. marts 2007. kl. 16.00
ved cykelskuret bag ”kroen”.
Vi håber at mange vil deltage. Der vil blive taget hensyn både til nybegyndere og mere
øvede løbere.
Det vil være Brian Milwitz og Bent Truelsen som vil være til stede på løbedagene.
Vores mål kunne evt. være at komme i bedre form til Vestkystløbet i Esbjerg i juni måned.
Ligeledes vil der også blive en løberute til byfesten i år. Løbet skal afvikles samtidig med
cykelturen torsdag aften i byfestugen.
Med hensyn til lidt længere ture i området, hvor nogle af dem fint kunne være cykelture, er
vi nu begyndt at tegne ruterne ind på en hjemmeside der hedder www.iform.dk.
Her kan de findes under Vejrup-ruter.

Vel mødt
Oplevelses- og bevægelsesudvalget.
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Registreret Revisor

HOLSTED VVS v/Jens Brodersen,
Vestermarken 2 • 6670 Holsted

Tlf. 75 39 38 00

Rådgivning,
bogføring,
revision
kontor- &
erhvervsservice

Stationsvej 9, Vejrup,
6740 Bramming
Tel.: 75 19 00 50 Fax: 75 19 07 50
ingrid.e@mail.tele.dk

www.endrup-andelsmejeri.dk
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Sæsonstart - Senior Fodbold
Så er træningen atter kommet i gang
er den også det for DIG ???????
Ellers er det aldrig for sent at få startet.
Vi træner som altid tirsdag og torsdag, og vi har igen i år
Flemming Dreier til at sørge for, at alle kommer i form.
Så har du ikke fået smidt de ekstra kilo fra julen endnu,
så er dette en oplagt mulighed……
Vi håber på at se dig.

Vel mødt.
Fodboldudvalget

Har du en lille Piontek gemt i maven? Skal han frem?
Fodboldudvalget søger i øjeblikket voksne som kunne tænke
sig at tage en tørn som træner for et af klubbens ungdomshold.
Hvis det er noget for dig, så kontakt Per Møller, tlf. 75 19 04 96.
Fodboldudvalget

Generalforsamling i Vejrup Idrætsforening og MK 79
Tirsdag den 13. Marts 2007 kl. 19.00
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Alle er velkomne
Mødelokalet i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Hilsen Bestyrelsen i Vejrup IF
Vejrup Idrætsforening, drives af frivillige – så har du lyst til at give en hånd med
– og er fuld af gode ideer er det lige dig vi mangler.
Har du fået interesse eller vil du gerne vide mere,
så kontakt, formand Otto Pedersen på tlf. 75191195
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

Laust Lauridsen
Præstbrovej 35 • Hjortkær
6818 Årre • Mobil 4019 1157

OLIEFYRSMONTØREN
V/HENNING NIELSEN
TLF. 75 19 84 93
AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5
ALLE DAGE TIL KL. 22.00

Kirkebladet

Nr. 1 2007

SKE DIN VILJE SOM I HIMLEN, SÅLEDES OGSÅ PÅ JORDEN
”Hvad vil det sige?”, spørger Martin
Luther i sin katekismus og svarer
selv: ”Guds gode, nådige vilje sker
også uden vor bøn, men vi beder om,
at den også må ske hos os.”
Gud selv er god, han behøver ikke at
blive mere god, det er unødvendigt,
men noget helt andet er det med os
mennesker, vi har det alt behov.
Gud har overladt os en vis frihed for
at vi måtte bruge den til det gode for
os selv og andre, men det kniber det
med. I bønnen beder vi om, at Guds
vilje og Guds måde at se på tilværelsen vil komme til at præge os.
Alt er godt hos Gud selv og Guds
navn og Guds rige, det er så godt og
så fuldkommen, som det kan være,
men vi beder om at det også må være
sådan hos os, at vort liv ikke bare må
blive snak og gyldne løfter, men at
der er handling bag, at vi rent faktisk
hjælper den svage og den fremmede,
den syge og fængslede, det er ikke
nok bare at sige Jesus flere gange i
træk.
Når vi gør Guds vilje, er vi brødre og
søstre, så kommer der fred og glæde
i blandt os.
Guds vilje er, at ingen skal gå fortabt,
at alle må blive reddet til sidst, men
om det så går sådan, er et åbent
spørgsmål. Jesus siger i al fald, at det
er få, der finder den smalle vej. Når
lejrkommandanten i Auschwitz,
Rudolf Höss intet fortryder før sin
henrettelse, hvad har han så lært?
Men ingen ved, hvad han har tænkt
til sidst.

Der er grund til at bede om, at Guds
vilje må ske, at mennesker må angre
deres synder og søge nyt liv.
Hvem gør Guds vilje? Det er vel den,
som siger ja til sidst. Det kan være,
man siger nej ligesom røveren på
korset og gør nar ad Jesus til at
begynde med, men så alligevel kommer til sans og samling og beder
Jesus om hjælp: ”Vil du huske på
mig, når du kommer i dit rige.”
Vi må bede om, at der ikke er noget i
vort eget liv, som vil hindre os i at
gøre Guds vilje, men at vi må holde
fast i det, som Jesus har sagt, så længe som vi lever på denne jord.
Der kan være situationer, hvor det
kan være svært at bede: ske ikke min
vilje, men din vilje. Sådan må det
være, hvis man får en livstruende
sygdom. ”Hvorfor skulle jeg dog
have den sygdom?”, kan mange med
rette spørge. Da må det være svært at
bede fadervors tredje bøn.
Det var det også for Jesus i en
bestemt situation, nemlig i Gethsemane have, lige før Judas kom sammen med soldaterne for at føre ham
bort.
Han bad inderligt til Gud om at blive
fri for sin skæbne: ”Lad denne kalk
gå forbi mig”, som han sagde. dvs., at
jeg ikke skal få den skæbne at dø på
korset.
Men Jesus føjede til:. Dog ske ikke,
som jeg vil, men som du vil . Og han
bad en gang til.: ”Fader, hvis det er
muligt, så lad dette bæger gå mig for

Kirkelige handlinger
27/11 2006-1/2 2007

Dåb:
Vejrup Kirke:
Mathilde Amalie Graversgaard Nielsen
(Anne Merete Graversgaard Nielsen
og Christian Anders Petersen)
Tobias Riisager Regel
(Sannie Bjerre Riisager
Thomas Tobiasen Regel)
Louise Brinch Nielsen
(Lene Brinch Nielsen og
Kent Nielsen)
Vester Nykirke Kirke:
Maja Brix Poulsen
(Dorthe Jensen og
Torben Brix Poulsen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Elna Hansine Poulsen, født Sterup
Anna Marie Hansen, født Madsen
Vester Nykirke Kirkegård
Clara Marie Madsen, født Lund
Erik Poulsen

bi. Men jeg skal drikke det, så ske din
vilje.”og han bad den samme bøn for
tredje gang.
Jesus bebrejdede disciplene, at de
bare sov, mens han havde det ad helvede til.
Lukas beretter om, at hans sved blev
som bloddråber, før han begyndte at
bede højt.
Markus fortæller, at han særligt talte
til Peter om at våge: ”Simon, kunne
du ikke være vågen bare en time”.
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Men Simon Peter var meget søvnig.
Det fik Jesus til at sige: ”Våg og bed
for at i ikke skal falde i fristelse. Ånden er villig , men kødet er skrøbeligt.”
Det er altså vigtigt at bede ifølge
Jesus. Vi er svage mennesker og trænger til at tænke over tingene i lyset af
Gud, inde for Guds ansigt, således at
vi ikke bare jamrer og klager os i forhold til andre mennesker, men retter
vore tanker og bekymringer til Gud.
Det bevirker et lidt andet perspektiv
og vi ser, at vi ikke selv altid er helt så
uskyldige i tingenes tilstand.
Gud har magt til at hjælpe os. Hvis vi
beder i overensstemmelse med Guds
ønsker for vores liv, så vil vi få hjælp,
så vi ikke falder i.
Asger Ehmsen

Spaghettigudstjeneste
Fredag den 23. marts prøver vi igen
med Spaghettigudstjeneste. Først en
halv time i kirken og derefter en times
tid med spisning i konfirmandstuen.
Fra 17.30 til 19.00, hvor der er officiel afslutning, men man må gerne blive længere.

Salmesangsaften i Samlingsstedet Endrup Møllekro.
Torsdag den 1. marts indbydes der til
salmesangsaften i Endrup Møllekro
kl. 19.30. Sam Højst Petersen , Per
Møller og Ingrid Sand Simonsen vil
medvirke. Vi vil synge gamle og nye
salmer. I vores nye salmebog er der
en række nye salmer, der vil være
gode at prøve at synge igennem. Og
hvis nogen har et godt forslag, vil vi
naturligvis tage det op
Undervejs vil der blive lejlighed til en
kop kaffe.

De har samarbejdet siden 1981 i mange forskellige sammenhænge og er
bl.a. kendt for deres bearbejdelser af
Danske salmer ( jazzkoraler). De har
indspillet flere CD`er sammen.
Willy Egmose er organist ved Skjern
kirke og har været det i mange år.
Han er også kendt som aktiv jazzmusiker, er inspireret af jazz, nordisk folkemusik og salmer.
Jeppe Smith-Olsen, Bramming er
uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium. Er inspireret af den gamle
bastradition v. forskellige komponister.
De vil helt sikkert give os en god og
inspirerende aften, også hvor vi får
lov til selv at synge med.
Efter koncerten er der kaffe i Præstegården.
Ingrid Sand Simonsen

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 14. December
kl. 9.30 i Vejrup:
Der var genvalg af Laurids Kristensen og Ejvind Andersen til henholdsvis formand og næstformand.
Ved regnskabsårets udløb ser vi på,
om der er råd til plæneklippertraktor
og teleslynge i præstegården og handicapfaciliteter i kapellet.
Koncerten med Egmose er flyttet til
den 28. marts.
4. januar får vi besøg af arbejdstilsynet med deltagelse af menighedsrådet
kl. 9.00.
Fælles budgetmøde bliver den 21.
marts og næste menighedsrådsmøde
torsdag den 25.1. kl. 9.30.
Laurids Kristensen

Nyt fra Vester Nykirke
Kirkes menighedsråd:

Koncert i Vejrup kirke
onsdag d. 28.marts kl. 19.30.
Vi får besøg af den landskendte duo
Willy Egmose (piano) og Jeppe
Smith-Olsen ( kontrabas).

Vi har holdt menighedsrådsmøder i
november og i januar. Vi har drøftet
kommende arrangementer i kirken og
i konfirmandstuen i præstegården i
Vejrup. Vi har talt en del om muligheden for at lave en slags studiekreds,
hvor vi kunne høre lidt om og tale om
forskellige religioner og trosretninger. Vi håber på at kunne gennemføre
noget af det næste efterår og vinter. I

Adresser

Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10 , tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.endrup-by.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1, tlf. 75191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530
Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Lykke Meden, Engdraget 43, tlf. 75190210
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 25302914
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Juniorledere og Spejderledere:
Niels Jespersen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75190459
Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10,
tlf. 75190113
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10,
tlf. 75190430
Asger Ravn, Boldingvej 18, Glejbjergvej
tlf. 75 198409
Seniorledere
Birgitte Appel, Åglimt 9C, Skjern,
tlf. 40531413
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 25302914
Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.): Mandag kl.
18.30-20.30
Seniorer (8.kl. og opad) første fredag i hver
måned 18.30-20.0
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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denne sæson er der nemlig allerede
planlagt mange spændende aftener,
som alle kan orientere sig om andetsteds på disse sider.
Edb-alderen er også kommet til
menighedsrådet. Alle medlemmer kan
blive oprettet i en postkasse på menighedsrådenes IT-skrivebord, hvor man
også kan læse om regler og forordninger, der gælder kirkerne, kirkegårdene
og deres drift. Desuden har vi fået
mulighed for at anskaffe en bærbar
computer, hvorpå kirkens regnskab
kan føres. Den kan selvfølgelig også
bruges til at skrive referater på mv.
I bjælkerne i kirkeloftet er der kommet nogle hvide ”udtrækninger”, som
vi har haft flere eksperter til at udtale
sig om. Der er vist enighed om, at det
ikke er noget ”farligt”, hverken for
mennesker eller for bjælker. Måske
har det forbindelse med isolering af
kirkeloftet, måske er det rester fra
imprægneringsvæske, brugt ved

GUDSTJENESTER

restaurering af kirken i starten af firserne. Vi afventer yderligere ekspertudtalelser.
Venlig hilsen
Grete Knudtzen

Ellen de Place
Det var rart at se Ellen de Place ved
sogneaften i januar og høre hende
fortælle om Christian Kold og hans
tanker om at oplive og oplyse. Det
drejer sig først om at oplive og dernæst at oplyse. Og hvordan gør man
så det? Efter Kolds mening ved fortælling.
Selv nåede han ikke at skrive så
meget ned af sine tanker, han var
optaget af det praktiske og at få højskolen til at lykkes.
Udenadslære var ikke ham. Den lille
skolepige Maren i Forballum, der
havde det svært med lektier, havde
lært ham, at han bare skulle fortælle,
så fik hun fat på stoffet. Udenadslæren, der var meget populær dengang, nyttede ikke så meget.
Vejrup

Vester Nykirke

25. feb. (1.søn.i fasten)
11.00 PT
ingen
04. mar. (2.søn.i fasten)
09.30
11.00
11. mar. (3.søn.i fasten)
11.00
ingen
18. mar. (Midfaste)
ingen
09.30
25. mar. (Mariæ Bebudelse)
09.30
11.00
(Sommertid)
01. apr. (Palmesøndag)
11.00
09.30
05. apr. (Skærtorsdag)
10.30
19.30
06. apr. (Langfredag
09.30
11.00
08. apr. (Påskedag
11.00
09.30
09. apr. (2.påskedag)
10.30 PT
ingen
15. apr. (1.søn. e. påske)
09.00
ingen
22. apr. (2.søn.e.påske)
09.00
10.30
(konfirmandaltergang i Vejrup og Nykirke)
29. apr. (3.søn.e.påske)
ingen
10.00
(konfirmation i Vester Nykirke)
04. maj (Bededag)
10.30
09.00
06. maj. (4.søn.e.påske)
10.00
ingen
(konfirmation i Vejrup)
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr

To ting fylder mig med undren, jo
mere jeg tænker derpå: Stjernehimlen
over mig og den moralske lov i mit
bryst.
Immanuel Kant

Møder
Indremission
Onsdag den 14. februar:
Peter Wind, Farup
Torsdag den 15. februar:
Arndt Johannesen,
Arken, Esbjerg
Onsdag den 28. februar
Samtalemøde
Onsdag den 7. marts
Soldatervennestævne
Torsdag den 8. marts:
Bibelkursus
20.21. og 22. marts:
Husmoderlejr i Agerbæk:
Eftermiddagsmøder.
Nærmere program senere
Møderne begynder 19.30 og holdes i
missionshuset Bethel, Storegade.
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Konfirmandweekend:
20 friske konfirmander kom af sted. Vi var heldige med vejret og
havde en god lejr.
På lejren blev der malet et billede af forklarelsen på bjerget, der
var søndagens tekst. Billedet vil blive hængt op i kirkerne en tid,
så vi alle kan se det. Forklarelsen betyder, at Jesus er mere end
Moses og profeterne. Han havde ikke blot en karismatisk
udstråling, Gud vedkendte sig hans autoritet. Han er selv Guds
udtrykte billede. Når vi hører ham, hører vi Gud.
Konfirmanderne opførte dramaet på bjerget i gudstjenesten med
replikker, de selv havde været med til at formulere. Andre pyntede kirken eller bagte alterbrød.
Tak til forældre og til jer, der ellers var med til at gøre det til en
god oplevelse at være med.

KONFIRMANDER 2007
Vester Nykirke, søndag den 29. april
kl. 10:
Katrine Bonde Bertelsen, Hovedvej A1 13, Endrup
Anette Nygaard Christensen, Hjortkærvej 14,Omme
Kirstine Bejder Kristensen, Hovedvej A1 20 Endrup
Signe Bloch Lydiksen, Digevej 11, Grimstrup
Mette Dalgas Pedersen, Hjortkærvej 16, Omme
Jacob Højberg Callesen, Grimstrupvej 5, Vong
Dennis Breinholm Laursen, Hovedvej A1 15, Endrup
Jonas Mathiesen, Grimstrupvej 7, Raunsø

Vi opfordrer alle til
at hejse flaget
på disse datoer
for at fejre
vore konfirmander!

Vejrup kirke, søndag den 6. maj kl. 10:
Pernille Hauborg Bertelsen, Kirkegade 6, Vejrup
Rikke Bolding, Lykkesgårdsvej 2, Lykkesgård
Christina Haar Callesen, Fasanvej 10, Vejrup
Line Ising Hansen, Thøgers Mark 4, Vejrup
Sjanne Henriksen, Kirkegade 8, Vejrup
Nadja Dahler Kyed, Boldingvej 3, Grisbæk
Melanie Mikkelsen, P. Schousvej 21, Bramming
Camilla Holm Stenager, Hegnet 5, Vejrup
Marlea Ærbo Sørensen, Øster Vejrupvej 15, Øster Vejrup
Kristian Schultz Ehmsen, Engdraget 5, Vejrup
Marc Jensen, Hegnet 11, Vejrup
Max Uldahl Pedersen, Storegade 42, Vejrup
Jakob Arngaard Sørensen, Bækmarkvej 8, Bækmark

KALENDER:
Torsdag d. 01. mar. Salmesangsaften i Endrup Møllekro kl. 19.30
Onsdag d. 21. mar.: Budgetmøde kl. 19.00
Onsdag d. 28. mar.: Koncert med Villy Egmose i Vejrup kirke kl. 19.30
Fredag d. 23. mar.: Spaghettigudstjeneste kl. 17.30
VINDER AF JULEKONKURRENCEN: Birgitte Falther, Endrup

Til Eftertanke
Når jeg bøjer mig så dybt,
som jeg kan, så vokser min
verden sig stor.
Tom Kristensen
Om du gav alt foruden livet,
da vid, at du har intet givet.
Henrik Ibsen i ”Brand”
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Juletræ i Endrup
Igen i år afholdt Endrup borgerforening juletræ for byens
børn forældre og bedsteforældre. Heldigvis er der mange
som bakker op om denne tradition, som jo starter med fællespisning.
Efter et par julesange blev julemanden råbt op og så kunne
dansen om træet begynde.
Julemand og musikken fik herefter børn og voksne til at lege
som alle kan se blev der også tid til lidt ro.
Julemanden dykkede så ned i sækken og fandt godteposer
til alle børn, og lotteriet gik i gang.
Borgerforeningen siger tak for et hyggeligt juletræ og tak
sponsorene

Andelskassen I Grimstrup - Alison,Gørding
Solcenter - Sparkøbmanden i Grimstrup Blangstedgård - Lege schoppen i Bramming Ideella i Bramming - Papir og Ide Bramming Nærkøb, i Vejrup - Focus i Vejrup Sparkøbmand i Fåborg Endrup Byggemontage - Endrup Andelsmejeri.
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BRAMMING KØRESKOLE
Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71
95
Biltlf. 40 15 16 80

V/ Kristian Nissen
Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

Præstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre
Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509
vagn@madsen.tdcadsl.dk

Bestil blomster hos
Blomst og Ide
75 17 00 18
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

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning
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Vejrup Antenneforening
VEJRUP ANTENNEFORENING
afholder
GENERALFORSAMLING
Mandag d. 12. marts 2007 kl. 19.00 i Vejrup fritidscenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent. Og stemmetæller
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling under pkt. 4 skal med navns underskrift
tilstilles foreningens formand Erik Stenager Hegnet 5.
Senest 01. Marts 2007.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening

Vejrup Borgerforening
BØRNEBANKO
Borgerforeningen har traditionen tro, holdt børnebanko midt i november måned.
Vores ellers så trofaste opråber, Erik Stenager måtte desværre melde afbud.
Hans hjælper gennem de sidste år, formand Jan Jensen var heldigvis frisk og han klarede det, med god hjælp fra
Torben Pedersen, vi skal bare lige, have ham lært, at 90 hedder “gamle Ole”.
Det er en aften, som mange ser frem til, hvilket vi også kunne se på det gode frem møde, som igen i år satte rekord.
134 mødte op, for at hygge sig og prøve at vinde, en af de mange fine præmier.

”Vi ses til næste år”!

JULEMARKED
Vejrup borgerforening har for første gang afholdt julemarked. det foregik søndag d. 26/11-06 på parkeringspladsen
bag den gamle kroen. Vejret var helt fantastisk med solskin og tørvejr, lige indtil det sidste telt var taget ned, så
begyndte det at regne.
Der var 7 boder, hvor der blev solgt alt lige fra blomster til undertøj og så selvfølgelig nisser.
Spejderne solgte bland anden gløgg og æbleskiver, hvilket var en stor succes.
Julemanden kom i hestevogn og delte slik ud til de fremmødte børn. Børnene kunne herefter få en gratis tur i hestevognen.
Bestyrelsen har gjort sig nogle erfaringer og ved, hvilke ting der skal forbedres til næste år.
Vi har allerede på nuværende tidspunkt, bestemt at vi selv skal have et telt, hvor vi skal sælge øl, sodavand og grillpølser, desuden skal folk have mulighed for at sidde ned.
Alt i alt var det en rigtig god dag og der var mange mennesker, både børn og voksne.
Bestyrelsen vil gerne takke for den gode opbakning, en speciel tak til julemanden (Bjarne Jørgensen) og Tina Grønning.
Borgerforening Bestyrelsen
Pia Gjerlevsen
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Paradiset Olsen
Den største turistattraktion i kommunen er uden tvivl
Olsens Paradis, Vester Vejrupvej 6. Folk strømmer til fra
alle egne af landet, og mange udlændinge aflægger efterhånden også stedet et besøg.
Da vi snakker om barndomstiden derhjemme på mejeriet,
nævner jeg, at jeg har hørt, at Kent kunne være svær at
styre, og at han så blev placeret i en smørdrittel på gulvet.
Så vidste man, hvor han var. Til dette griner Kent smørret
og siger: Det er helt rigtigt, og jeg kan tydeligt huske det.
En dag kom en mand, der hed Lange ind til os. Han pegede på mig og smørdritlen og sagde så til far: ”Alfred. Det
der. Det kan man ikke”. Det må have givet far lidt at tænke på, for jeg husker ikke, at jeg siden kom i dritlen!
Skoletid og drengestreger
Vi var en flok jævnaldrende drenge, som legede meget
sammen og lavede en del drengestreger.
En vinterdag var der en dreng, der i et frikvarter sneg sig
ind i klasseværelset og placerede en kokasse oven på
kakkelovnen. Det vakte stor furore, da vi kom ind til næste
time. Man fandt aldrig ud af, hvem den skyldige var. På
skolens legeplads var der plantet en hel lille skov af hasselnøddetræer. I høsttiden hægede lærer Kaas meget om
disse nødder, men vi kunne naturligvis ikke lade dem
være, så tyveri med dertilhørende opklaring forekom ofte.
Et år meddelte lærer Kaas en dag, at vi måtte samle og
plukke alle de nødder, vi kunne. Efter en tid kaldte han os
alle sammen, og da havde han placeret en balje, hvori vi
så skulle aflevere alle de nødder, vi havde. Jeg havde nu
fået gemt en god portion så godt, at de ikke blev opdaget. Men jeg var sgu osse den eneste, der fik noget med
hjem!
Til bords med Greven.
I min læretid hos brdr. Graff arbejdede jeg i halvandet år

Af Sam. Højst Petersen

hos den samme kunde: Grev Adolf Moltke på Klelund
Slot. Han var da omkring de 60 år, barnløs og havde truffet en fransk dame i Paris, som flyttede herop og lærte sig
flydende dansk på et halvt år. Hele slottet skulle renoveres. Der skulle lægges strålevarme ind i lofterne, og alt
vand og sanitet skulle fornyes. Greven havde ansat en
fransk kok, som også fungerede som tjener: Hver middag
sad vi så– greven for bordenden, den franske dame på
den ene side og nu afdøde Børge Nielsen fra Gørding,
som var svend og lille mig på den anden side. Vi fik overdådig fransk mad, 2 retter + kaffe. Greven var meget
snakkende, men også god til at lytte. Det værste var, at
hvor jeg plejede at kunne spise min mad på fem minutter,
så kunne måltidet her vare op til en time. Og så kan
franskmænd altså ikke lave sovs skulle jeg hilse og sige!!
I min lærlingetid forsøgte jeg mig med duer, kaniner og til
sidst chinchillaer, men det var nu ikke noget, der gav
afkast!
Ideen om et ”paradis”
De første mange år, vi boede her, havde jeg ingen tanker
om et ”Olsens Paradis”. Jeg mener, at de første forestillinger opstod i forbindelse med, at vi lavede en gårdhave.
Her meldte der sig drømme og fantasier om noget ud over
traditionelt haveanlæg. Mine fantasier, mine drømme og
inspiration fra tegneserier er nok baggrunden. I midten af
firserne tager det fart, men kun med privat sigte. På et
tidspunkt kommer TV-syd på besøg, og journalisten spørger:” Hvorfor ikke åbne haven for offentligheden og så få
støtte til de mange udgifter til planter og materialer?”
Den ide tog jeg til mig, og for 7 år siden åbnede vi så officielt.
En have i konstant forandring
Så følger spørgsmålet: Hvornår er haven færdig udbyg-

Den 16. april 1996 fejrede Karen og Kent deres tilsammen 100 års fødselsdag. Billede i familieeje
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get? Og svaret kommer prompte: For mig er den færdig
den dag Olsen er færdig! Hvad der så skal ske? Det kerer
jeg mig ikke om. For mig må de gerne jævne den med jorden. Jeg lever et godt og spændende liv. Jeg drømmer og
realiserer mine drømme. Jeg lever i det projekt, jeg er i
gang med og måske det næste, men fremtiden i længere
perspektiv? Den optager ikke mine tanker!

På en måde kan jeg godt sige, at jeg her har et liv ved
siden af det herhjemme. Og så kommer spørgsmålet:
Efter 38 års ægteskab med Kent, kan du så sige noget om,
hvad et sådant samliv kræver af dig? Efter en lille tænkepause kommer svaret: Jeg vil sige rummelighed. Kent skal
have rum til at udfolde sig, ikke bare fysisk, men i enhver
henseende.

Og lidt om ”kvinden, der står bag”.
Kvinden, der står bag, er Karen. Hun er født i Valby og er
altså Københavner, men man skal ikke have været sammen med Karen ret længe, før man får vendt op og ned på
alle de fordomme, vi ynder at have om Københavnere.
Hun har begge ben på jorden, og hun har ben i næsen.
Hun har sine meningers mod!

Jo. Samtalen bekræfter, at Kent ikke er helt så alene i
paradiset!

Om sin rolle i foretagendet fortæller hun: Olsens Paradis
er jo helt og holdent Kents værk, og det optager nok 90
% af Kents tilværelse, men ud over det huslige arbejde
med alt, hvad dertil hører, har jeg nu også taget del i det
grove arbejde, især de første år. I timevis har jeg fodret
blandemaskinen, når Kent var i gang med at støbe, og i
timevis har jeg stampet ler til bund i bassinerne samt
meget mer. Engang sagde jeg til mig selv: Lad os nu give
den hele armen, så vi kan blive færdige”, men ak og ve!
Snart gik det op for mig, at færdige det blev vi aldrig! I de
senere år, især siden Kent kunne være herhjemme på heltid, har jeg afgrænset mit arbejde i Paradiset mere og
mere.

Lidt afsluttende ”lommefilosofi”.
Paradiset blev skabt af Gud, og det gudskabte er NATUR.
Når mennesker manipulerer med naturen, er det KULTUR.
Kent er et menneske, og Olsens Paradis er menneskeskabt. Olsens Paradis er kultur i stærkeste og kraftigste
forstand.
I dette perspektiv må Kent Aalund Olsen siges at være en
original kulturperson! Men besøg ham! Og se selv!

Hjemmeside: www.olsens-paradis.dk
… og historien er meget længere. Den kan du læse om i
Lokal-årbogen 2006. Årbogen er en vigtig del af medlemskabet af Lokalhistorisk Forening og du kan blive medlem
ved at kontakte formanden Marinus Lundgaard 7517
9078. Lokal-årbogen sælges i løssalg hos Vagn Olesen,
Sejersgården 20, 6690 Gørding 7517 8059.

Og Karen fortsætter: Bortset fra et par år sidst i 90-erne
har jeg jo haft fuldtidsarbejde.
De sidste 6 år har jeg arbejdet i bo- og udviklingsinstitutionen Vestkysthusene i Esbjerg. Vore beboere er udviklingshæmmede, og de stiller store krav til os, også på det
personlige plan.

Kent i det spøgefulde hjørne med gert-petersen-gestus, fra sølvbryllup 1993. Billede i familieeje
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Kæmpe udvalg i hvidevarer også 2. sorterings- og demomodeller.
Ring inden kl. 12 og vi udfører service samme dag.
Vi har reservedele med i bilen og reparerer på stedet.
Husk stort udvalg i gaver til store og små.

Bygaden 25 • Endrup
Tlf. 7519 1240

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

V i h a r l i m o s i n e b ø ff e r m e d
tilbehør til en hyggelig aften
•
•
•
•

Frugt/grønt og kød • Brugskunst
Gavekurve
Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
Levering af frugt/grønt
til private og virksomheder

Åbningstider:
Man-, Ons-, To r s - o g F redag 13.00-17.30
L ø rd a g 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 - T i r s d a g L u k k e t
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Bramming - Gørding - Holsted - Brørup

Døgnvagt 70 20 21 41
Tidsbestilling!
Klinikker: Storegade 34, Brammming
Jernbanegade 10, Brødup

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

Trælasten Gørding
Vestergade 21 a • 6690 Gørding
Tlf. 75 17 82 22 • Fax 75 17 17 71

Grimstrup

Tlf. 75 19 10 32
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30
Lørdag
8.00-14.00
Søndag
8.00-12.00

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

HELLE
KØRESKOLE
v/ Jens Axel Møller
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

7517 8369/2162 4676

ENDRUP
MØLLEKRO
Hvor god mad er en selvf¿lge.
Mad til hverdag og fest
- også ud af huset.

v/ Sanne
tlf. 75 19 15 00
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Året 2006 i Endrup Krocketklub
Krocket sæsonen for 2007 nærmer sig for Endrup Krocketklub, derfor vil
vi berette lidt om året 2006, blandet med nogle forklaringer om krocket
spillet, for derved at vække interesse for spillet og tiltrække nye medlemmer til klubben.
“DGI-Krocket” forveksles ofte med det gamle “havekrocket”, men DGIkrocket er faktisk et ret ungt spil. Spillereglerne er kun ca 25 år gamle,
og det er først de sidste 10 år at reglerne har været fritaget for større
ændringer. Spilleregler og turneringer administreres af et udvalg under
DGl.
Krocket spilles på en bane, der måler 20 x 30 meter, og der spilles i dag
udelukkende med plastkugler. Køllen må kun holdes med en hånd, og
for at gøre dens slag kraftigere, er dens vægt forøget med bly. Spillet
spilles af 4 personer, og man er parvis makkere; makkerne hjælper hinanden, og generer modstanderne mest muligt! På banen er opsat 2 pinde og 9 buer, og nok skal buerne passeres i korrekt rækkefølge, men de
er faktisk ikke spillets vigtigste ingrediens: Spillereglerne er ret så indviklede, så nok om dem nu!
For Endrup Krocketklub startede sæsonen 2006 den 3. søndag i marts
med kaffe og rundstykker i klubhuset. De der ønskede at spille i amtsturneringen fandt sammen i hold af 4, og vi fik tilmeldt 3 hold til denne
turnering. Vi var heldige med at vejret var godt, og banerne nogenlunde
tørre, så det var muligt at spille denne dag. Herefter havde vi træning
hver mandag og torsdag aften.
DGl’s Amtsturnering for hold er klart den største turnering, som Endrup
deltager i, og den startede i 2006 den 1. maj. Hvert hold a’4 spillere
møder et tilsvarende hold fra en anden klub. Hvert par spiller 2 kampe,
og bagefter er det fast tradition at hjemmeholdet giver kaffe og brød.
Kampenes resultat sendes til turneringsledelsen, og den samlede stilling
kan ses på Internettet 1 til 2 dage senere.
Der er 10 spilleaftener og i august var puljevinderne fundet. Endrup fik
en 2. plads, en 3. og en 5. plads. Puljevinderen fortsætter om titlen
Amtsmester, og dette hold går videre og spiller om Landsmesterskabet.
Igennem flere år er mange spillere taget til Krocketcamping i Stenstrup
på Fyn i Kristi Himmelfarts ferien. De fleste ankommer onsdag aften og
rejser hjem igen søndag. Overnatning foregår i campingvogne tæt ved
banerne, nogle benytter dog privat indkvartering. Spillere ved dette
stævne melder sig til enten 3 eller 5 kampe pr dag, eller samlet til 10
kampe. Man får tildelt en “ukendt” makker, som man spiller med dagen
igennem. Næste dag får man en ny makker, og spiller i en ny pulje, så
der er flere chancer for at blive puljevinder.
Gevinsten består oftest i en lille plade beregnet til at sætte på krocketkøllen, og de bliver overrakt lørdag aften ved en festmiddag med underholdning og dans. Vi var 8 spillere i Stenstrup, og der var flere der kom
hjem med plader.
I Give afvikles et lignende stævne; fra Endrup deltog 2 spillere.
Midt i maj blev Endrups baner Vertikaldrænet. En maskine prikker huller
i ned til ca 1/2 meters dybde, og hullerne efterfyldes med sand. Umiddelbart efter behandlingen virkede banerne meget mere tørre, men hen
over vinteren er der igen store mængder vand på banerne, et stor problem på Endrups baner. Vi venter spændt på foråret, for at se om
behandlingen stadig har effekt.
Den 31. maj 2006 blev desværre en meget mørk dag for klubben. Efter
flere års sygdom døde Vagner Jensen, stifteren af klubben og gennem
alle årene den drivende kraft i klubben.
For første gang var 10 spillere fra Endrup med på en krocket I ferietur til
Bad Schmiedeberg i det tidligere Østtyskland fra 11-16 juni. Krocket
spillet er ukendt i Tyskland, men vi spillede en indbyrdes turnering på
fodboldbaner, og her nåede 2 spillere fra Endrup finalen, og de sluttede
på en 2. og en 4. Plads. Vi var også på sightseeing ture til Leipzig og
Lutherstadt Wittenberg (Luthers hjemegn). Vi var også ude at køre en tur
i en Trabi, en meget specielt bil! Der er planlagt en ny udenlands tur i
2007.
Turen blev sådan en succes, at næsten alle deltagerne deltog i et “Gensynsstævne”, som blev afholdt i Tjæreborg i september.

DGl’s store Landsstævne blev afholdt i Haderslev, havde også krocket
på programmet, men det var uden deltagere fra Endrup.
Hele sommeren afvikles der søndagsstævner arrangeret af krocketklubberne rundt omkring i amtet. Der spilles enten 3 eller 5 kampe, med
præmie til puljevindere. Endrup spillere har deltaget i adskillige af disse
stævner med gode resultater.
En årligt tilbagevendende aktivitet er et Strandstævne, der i de sidste
mange år har været afviklet på Rømø. Der spilles på stranden, og i forhold til græs løber kuglerne her særdeles let, så det er meget svært at
styre dem, noget der hvert år overrasker selv garvede spillere. 1juni blev
Landsstrandstævnet afviklet planmæssigt, men da det tilsvarende Amtsstrandstævne i september skulle have været afviklet, var der simpelthen
ingen strand; havet strakte sig helt ind til klitterne! Dette stævne blev i al
hast flyttet til Skærbæk, så det er gået over i historien som et Strandstævne, der blev afviklet på græs. Også her var der præmie til Endrup.
Søndag den 25. juni havde vi Endrup “Pølsegilde”, også en årlig tilbagevendende aktivitet. Vi mødtes kl 10 og spillede krocket til middag, dog
med undtagelse af de, som stod for grillen, de havde fremtryllet en lækker middag. Efter at have hygget os med mad og drikke i et par timer,
fortsatte spillet, men underligt nok er kuglerne ofte blevet meget vanskeligere at styre om eftermiddagen!
En anden, knap så stor turnering, som Endrup også deltager i, er “Parturneringen”. De indledende kampe spilles i august, her deltog 2 par. Det
blev til et Amtsmesterskab, og en efterfølgende 3. plads ved Landsmesterskabet, som blev afviklet i Herlufmagle på Sydsjælland.
I august blev vi inviteret til Bramming. Her afvikler Bramming Krocket
klub et “hyggestævne”. Man trækker et banenummer, og på denne bane
spiller man så 3 kampe, hvor man efter hver kamp skifter makker. Vi havde selv kaffe med, og Bramming klubben gav kage, så det blev en rigtig
hyggeeftermiddag.
I forbindelse med Endrup Idrætsforenings Sportsfest den 26. august
blev afviklet en turnering med 48 spillere, heraf var der 36 gæster fra de
indbudte klubber, nemlig Hovborg, Vejrup, Grimstrup, Ålbæk, Gørding,
Arre, Bramming, Glejbjerg og Forum.
I vintermånederne afholdes der “Tirsdagstræf”. Disse “træf” afholdes af
de klubber i amtet, der er så heldig at have tilstrækkeligt tørre baner, til
at det er muligt at spille på denne årstid.
Næsbjerg afholdt et “Helle Kommunemesterskab”, her blev det for Endrup til et Kommunemesterskab samt en 4. plads.
I Endrup afsluttes sæsonen med en fest, som holdes i klubhuset. Vi skiftes til at arrangere festen.
Selv om Ribe Amt er nedlagt, så vil alle turneringer fortsætte i 2007, blot
under navnet DGI-Sydvest, og vil geografisk dække det gamle Ribe Amt
samt området omkring Rødding.
Vi håber med dette indlæg at have skabt interesse for krocketspillet.
Som det ses, er der både mulighed for at hyggespille og at deltage på
et mere konkurrencebetonet plan. Man hører ofte sætningen: “Det kan
da ikke være så svært at få kuglen igennem de buer”. Det kan da også
være ganske rigtigt, hvis da ikke lige at modstanderen ofte netop forhindrer at man kommer igennem buen, og desuden er der mange fuldt ud
lige så væsentlige faktorer som buerne i Krocket spillet. Har man først
prøvet spillet i en kortere periode, erfarer man at det indeholder en
næsten ligelig fordeling af taktik, teknik og tilfældighed, og netop denne
blanding betegnes af mange spillere som charmen ved spillet.
Vi starter en ny sæson søndag den 11 marts, kl. 10:00 i klubhuset. Man
er meget velkommen til at prøve spillet, så vi håber at kunne byde velkommen til nye såvel som gamle spillere.

Endrup Krocket Klub

Se billeder på side 27
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HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING
Edel Bruun’s Eftf. v/Niels Knudsen
Vestergade 1, Holsted
Hovedgaden 43, Gesten
Tlf. 75 39 15 50

Alt ordnes vedrørende begravelser og bisættelse

Vores murer til reparationsarbejde er Erik Frandsen

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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ARRANGEMENTER :
FEBRUAR 2006
Fredag

D. 23.02

VIFs` Fredagsarrangement - Springbane og Airtrack i Fritidscenteret

Søndag

D. 25.02

Håndbold serie 3 Damer kl. 11.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
MARTS 2007

Aflyst
Aflyst

Lørdag
Søndag

AFLYST
D. 03.03 Forårsmesse i Vejrup Endrup Fritidscenter
D. 04.03 Forårsmesse i Vejrup Endrup Fritidscenter

Aflyst
Aflyst

Søndag

D. 11.03

Håndbold serie 3 Damer kl. 11.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Tirsdag

D. 13.03

Generalforsamling Vejrup Idrætsforening kl. 19.00 i Hallen

Torsdag. D. 15.03

Vejrup Senior Club kl. 14.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Fredag

D. 16.03

VIF Gymnastikopvisning i Vejrup Endrup Fritidscenter

Søndag

D. 18.03

Håndbold serie 1 Damer kl. 13.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Fredag

D. 23.03

Børneafslutning for VIF i Vejrup Endrup Fritidscenter
APRIL 2007

Tirsdag

D. 19.04

Vejrup Senior Club kl. 14.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter.

Hver onsdag er der BANKO i Vejrup Endrup Fritidscenter og
PRÆMIEWHIST på Vejrup Kro.

Hygge i Krocketklubben

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Bramming
Bennecke Byg
Endrup
BG Bank
Vejrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf. Bramming
Bramming Taxi
Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Den Grønne Butik Gørding
Dyrlægerne Univet Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Egon Nielsen TV
Gørding
Ellegaard Revision Vejrup
Endrup Byggemontage
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesforretning
Holsted
Holsted VVS
Holsted
Hårbiksen,
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
Jens Søndergård Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Kwik Spar Købmand Grimstrup
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lillian Kokholm
Vejrup
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm Planter
& anlæg
Bramming
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren Glejbjerg
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
7519
7519
7519
7519
7519
2255
7519
7517
4031
7517
7517
7517
7517
7020
7519
7517
7517
7519

6160
1019
8122
1004
0005
4110
0344
0018
1222
2296
3400
8953
8999
2141
0353
4677
8284
0750

7519
7517
7517
7517
7519
7517
7517

1500
8090
2770
8131
0015
8080
8369

7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7517
7519
7519
7519
7517
7519

3977
8448
0433
8493
3311
0123

Fimanavn

By

Per Hansen
Revisionskontoret
Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank

Vejrup
Bramming
Bramming
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Sejstrup
Bramming
Bramming
Gørding

Telefon
7519
7510
7517
7519
7517
7519
7517
7510
7510
7519
7517
7510
7517
7517

0238
1100
3188
1161
8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
8377

Fimanavn

By

Sørens Farve
og Tapet
Bramming
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Telefon
7517
7517
7517
7517
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

4396
3248
8222
8223
0054
0200
0054
0238
0350
0122
0085

7519 1509
7519 0381

