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For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup
Nyt

Vejrup Endrup
Nyt

Vejrups nye kunststofbane 
Idéen så Per Møller i Norge.

Bagved kan man se, at omklædningsrummene er ved at blive bygget.

Foto: Leif Christensen
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VVeejjrruupp//EEnnddrruupp
FFrriittiiddsscceenntteerr
Skolevænget 5, Vejrup

6740 Bramming

Halbestyrer:

Niels Ole Jensen

Telefon: 7519 0403

Privat: 7519 8110

Hallens Fax: 7519 0403

Klubhus Cafeteria tlf.: 7519 0403

•• NNææssttee  nnuummmmeerr  
uuddkkoommmmeerr  
1155..  aapprriill  22000088

•• SSiiddssttee  
iinnddlleevveerriinnggssffrriisstt
eerr  dd..  2277..  mmaarrttss  22000088

Foreningsregister:
EEnnddrruupp  BBoorrggeerrffoorreenniinngg

Carsten Ladefoged 7519 1360
EEnnddrruupp  IIddrræættssffoorreenniinngg

Søren Høj Christensen 7519 1818
Jens Egon Kjeldsen 7519 5098

KKaasssseerreerr
Birgit Pedersen 7519 1248

HHåånnddbboolldd
Birgit Pedersen 7519 1248

FFooddbboolldd
Frank Christensen 7519 1811

BBaaddmmiinnttoonn
Ketty Christoffersen 7519 1259

KKrroocckkeett
Marie Jensen 7519 1270

SSaammlliinnggsssstteeddeett  EEnnddrruupp  MMøølllleekkrroo
Verner Bertelsen 7519 1335

KKlluubbhhuusseett:: 7519 1095

VVeejjrruupp  IIddrræættssffoorreenniinngg
Otto Pedersen 7519 1195

FFooddbboolldd
Per Møller 7519 0496

HHåånnddbboolldd
Allan Thomsen 7519 0052

BBaaddmmiinnttoonn
Niels Rasmussen 7519 0066

GGyymmnnaassttiikk
Helle Burkal 7519 0321

FFeessttuuddvvaallgg
Kirsten Krestensen 7519 0521

SSvvøømmnniinngg
Marianne Pedersen 7519 0460

MMeenniigghheeddssrrååddeett  ffoorr  VVeejjrruupp  KKiirrkkee
Laurids Kristensen 7519 1115

MMeenniigghheeddssrrååddeett  ffoorr  VV.. NNyykkiirrkkee
Hanne Eiby 7519 1076

VVeejjrruupp  AAnntteennnneeffoorreenniinngg
Erik Stenager 7519 0168

VVeejjrruupp  HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinngg
Inge Pedersen 7519 1195

VVeejjrruupp  SSooggnneeaarrkkiivv
Johs. Holm 7519 0335

VVeejjrruupp  VVaannddvvæærrkk
Hans Johnsen 7519 0015

EEnnddrruupp  SSooggnneeaarrkkiivv
Niels Erik Junker 7517 0107

VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee  VVeennssttrreeffoorreenniinngg
Ketty Christoffersen 7519 1259

GGøørrddiinngg--VVeejjrruupp  SSkkyytttteekkrreeddss
Jesper Blok 7519 0475

VVeejjrruupp  BBoorrggeerrffoorreenniinngg
Jan Jensen

VVeejjrruupp  SSeenniioorrcclluubb
Christine M. Sørensen 7519 0094

VVeejjrruupp  UUnnggddoommsskklluubb
Per Burkal 7519 0321

Redaktionsudvalget:
AAnnssvvaarrsshhaavveennddee  rreeddaakkttøørr::

Helle Burkal 7519 0321
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming

FFrraa  EEnnddrruupp  BBoorrggeerrffoorreenniinngg::
Esben Bøgh 7517 7799

FFrraa  VVeejjrruupp  BBoorrggeerrffoorreenniinngg::
Pia Gjerlevsen 7519 0277

FFrraa  EEnnddrruupp  IIddrræættssffoorreenniinngg::
Søren Høj Christensen 7519 1818

FFrraa  VVeejjrruupp  IIddrræættssffoorreenniigg::
Helle Burkal 7519 0321

FFrraa  MMeenniigghheeddssrrååddeett  ffoorr  VVeejjrruupp  KKiirrkkee::
Asger Ehmsen 7519 0051

FFrraa  MMeenniigghheeddssrrååddeett  ffoorr  VV.. NNyykkiirrkkee::
Henrik Christensen 7519 1013

FFrraa  VVeejjrruupp  HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinngg::
Anette Hunderup 7519 0167

FFrraa  VVeejjrruupp  SSooggnneeaarrkkiivv::
Johannes Holm 7519 0335

FFrraa  EEnnddrruupp  SSooggnneeaarrkkiivv::
Hartvig Vind Jensen 7519 1384

FFrraa  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee  VVeennssttrreeffoorreenniinngg::
Ketty Christoffersen 7519 1259

FFrraa  GGøørrddiinngg--VVeejjrruupp  SSkkyytttteekkrreeddss::
Jesper Blok 7519 0475

FFrraa  VVeejjrruupp  SSeenniioorr  cclluubb::
Gudrun Christensen 7519 0145

FFrraa  VVeejjrruupp  JJaaggttffoorreenniinngg::
Villy Fogh 7519 0279

FFrraa  VVeejjrruupp  VVaannddvvæærrkk::
Hans Johnsen 7519 0015

FFrraa  VVeejjrruupp  AAnntteennnneeffoorreenniinngg::
Erik Stenager 7519 0168

FFrraa  VVeejjrruupp  UUnnggddoommsskklluubb::
Per Burkal 7519 0321

SSppeejjddeerr::
Mogens Madsen 7519 0005

AAnnnnoonncceerr  oogg  pprroodduukkttiioonn::
Helle Burkal 7519 0321
Engdraget 54, Vejrup, 6740 Bramming
e-mail: perburkal@webspeed.dk

LLaayyoouutt::
TEC Grafik & Tryk 7517 5682 
Ndr. Strandvej 29, 6731 Tjæreborg

TTrryykk::
Grafisk Trykcenter 7610 9110
Strandby Kirkevej 191,
6705 Esbjerg Ø

OOppllaagg:: 1.100 stk.

Enhver gengivelse i helhed eller i uddrag 
af bladet er kun tilladt med kildeanvigelse.
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Fastelavnsfest
FASTELAVSFEST I VEJRUP   FASTELAVSFEST I VEJRUP

FASTELAVSFEST I VEJRUP

i Vejrup
for udklædte voksne
Lørdag den 8. Marts

kl. 18.30 – 01.30 i fritidscentret
Menuén er helstegt pattegris,

2 slags kartofler og den store salatbar

POPPETS leverer musikken

COWBOYbaren skyder shoots af

HAWAIIbaren mixer stranddrinks

Pris for en uforglemmelig festlig aften
med dejlig mad og festklædte mennesker

Kun 165 kr

Billetter og bordbestilling ved Hans Johnsen, Focus

tilmelder man og betaler for mere end 9 pers. på en gang
udleveres en gratis genstand pr. pers. til festen

Sidste tilmelding d. 5. Marts

FASTELAVNSFEST
I VEJRUP
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Hej alle sammen i Vejrup ...
En hilsen fra Rasmus S. Jensen i America

Nu er det efterhånden ved at være 6 mdr siden
jeg landede i Great Falls, Montana USA. 
6 utrolige, lærerige, grænseoverskridende, ople-
velsesrige og til tider hårde måneder er gået.
Jeg har et travlt liv herovre, fyldt med gode ting
at give mig til, den største tidstager er dog sko-
len. Skolegangen herovre er meget konservativ
og autoritetstro, du har blokskema hvilket bety-
der samme skema fra klokken 8 til 15:10 hver
dag. Det er dig der kommer til læreren og ikke
læreren der kommer til dig, plus at du meget
hurtigt lære at lektier er vigtige ellers består du
ikke og at note tagning er det vigtigste. Du tilta-
ler Lærerne hr. og Frk.(mr. & Mrs.), plus at er du
football spiller herovre så er hele verden åben
for dig næsten, lød det bittert? haha.
Alt er samlet omkring skolen, der er ingen
sportsklubber og så videre rundt omkring, hvil-
ket betyder at mange tilbringer 12 timer på sko-
lens område på en normal dag. 
Jeg fandt hurtig ud af at sporten ikke rigtig var
mig, så hurtig faldt jeg til med alle drama folke-
ne. 
Al min tid bruger jeg på drama og teater herov-
re, lagde ud med en musical om dr. Seuss’
eventyr. 
En stor mundfuld for en dreng der aldrig havde
Sunget på så højt plan, lavet drama på så højt
plan eller øvet så mange timer, en skoledag i de
2 måneder vi øvede bestod normalt på 14 timer
og så skulle du få lektierne til at hænge sammen
også. Men resultatet var bedre end forventet og
vi brød skolerekord med besøgende tæt på
5000 på 6 aftener, fedt! 
Herovre bor jeg med en enlig mor (Judy) og en
tysk udvekslingsstudent (Jan), en meget given-
de og kærlig familie. Det er mærkeligt at se
hvordan ens forhold til en total fremmed person
kan gro og blive så nært, jeg er måske langt fra
ens med min værtsmor eller værtsbror, men det
bånd der bliver lavet når man går op og ned af
hinanden så meget bliver meget hurtigt knyttet.
Min værtsmor er ikke på nogen måde ”rockefel-
ler”, men har alligevel formået at få mig rundt
omkring i America og se ting jeg aldrig havde
troet fandtes og prøvet ting jeg ikke havde hå-
bet på eller troet mulig. Jeg har kørt i en Mus-

tang 68’ langs Missouri floden (anden største i
America), wakeboardet og intertubet ved en
kæmpe sø hvor det var som at være på et post-
kort, være i Reno kaldet mini Las Vegas, været i
storbyen Seattle, været ved Boeing fabrikkerne
(verdens største overdækkede areal), oplevet
ægte amerikansk jul, været i staten Oregon,
oplevet Thanksgiving, set noget af verdens
smukkeste natur, været overalt i Montana og set
alle de gode spots, fået High School spirit, spist
stuffed turkey med mashed potatoes og gravy,
hiket på the rocky mountains, været til prom,
blevet 7 kilo tungere og savnet min familie, som
jeg sagde alt sammen noget jeg ikke havde tro-
et muligt.
Mulighederne er uendelige i America, men der
er også sider af America som af knap så heldi-
ge.
America er det bedste sted på jorden hvis du
har penge, America er uden tvivl kapitalisternes
land.
Der er ikke noget der hedder sygesikring, gratis
uddannelse efter ‘folkeskole’, gratis pasning af
børn for den sags skyld ældre, du skal være
ekstraordinært (undskyld mit fransk) ude at ski-
de hvis du vil gøre dig nogen form for håb, om
hjælp fra regeringen.
Der er mange ting jeg finder sørgeligt og ironisk
til tider herovre men det er klart når man er vant
til så meget velfærd og at alt er socialiseret, tro
mig vi har det godt i Danmark, rigtig godt! 
den store forskel mellem rig og fattig er skræm-
mende.
Til sidst vil jeg bare sige at jeg har det godt og
er ikke et sekund i tvivl om at det her er og var
den rigtige beslutning, på det personlige plan,
lærerige plan og på alle oplevelserne jeg har haft
indtil videre, fantastisk jeg stadig har 4 måneder
mere! Foråret bringer mig måske også en lille tur
til Californien og Las Vegas.
Jeg er mine forældre meget taknemmelige for
denne chance, it´s once in a lifetime opportuni-
ty.
Håber alt går sin gang i vejrup. May god bless
America ,,Gud bevare Danmark og God påske”

MMaannggee  HHiillssnneerr  RRaassmmuuss  SStteennaaggeerr  JJeennsseenn
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Razz i Seattle Razz udenfor Helena - Montanas hovedstad

Ford Mustang 68 Homecommingday 1800 elever

VVIIGGTTIIGGTT!!    VVIIGGTTIIGGTT!!    VVIIGGTTIIGGTT!!    VVIIGGTTIIGGTT!!    VVIIGGTTIIGGTT!!    

Information vedrørende omdeling af bladet Vejrup Endrup nyt.

Som man nok har hørt via dagspressen så har Post Danmark og Distribution syd, 
gjort det meget svært for, omdelingen af de små lokalblade.

De økonomiske udgifter ville blive så store at bladet ville lukke.
- Så vi kan IKKE få bladene sendt ud som vi plejer.

Ved mødet i redaktionsudvalget var alle enige om at bladet skulle overleve, med en
omlægning af måden at gøre det på og flere frivillige kræfter, så det vil fremover foregå
via lokale omdelere.
Enkelte, som er udenfor den nye omdeling vil kunne hente bladet i fritidscenteret og
købmanden, eller se bladet via Vejrup`s hjemmeside med et link til Vejrup/Endrup Nyt.

Venlig hilsen  Helle Burkal
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Generalforsamling
II  VVeejjrruupp  IIFF  &&  MMKK..  7799

TToorrssddaagg  ddeenn  1111..  MMaarrttss  22000088  kkll..  1199..0000
VVeejjrruupp  //  EEnnddrruupp  FFrriittiiddsscceenntteerr

DDaaggssoorrddeenn  iiffllgg..  VVeeddttææggtteerr  aallllee  eerr  vveellkkoommnnee..

VVeejjrruupp  IIFF  eerr  eenn  iiddrræættssffoorreenniinngg,,  ddeerr  ddrriivveess  ppåå  ffrriivviilllliigg  bbaassiiss  aaff  rriiggttiigg  mmaannggee  ffrriivviilllliiggee,,  hhvvoorr
ddeett  ssoocciiaallee  hhaarr  fføørrssttee  pprriioorriitteett,,  eett  ssaammlliinnggssppuunnkktt  ffoorr  bbyyeennss  bboorrggeerr..

HHaarr  dduu  llyysstt  ttiill  aatt  ggiivvee  eenn  hhåånndd  mmeedd  eelllleerr  hhaarr  ggooddee  iiddeeeerr,,  hhaarr  ddeett  ddiinn  iinntteerreessssee  eelllleerr  vviill  dduu
ggeerrnnee  vviiddee  mmeerree  oomm  ffoorreenniinnggeenn,,  kkoonnttaakktt  ddaa  ffoorrmmaannddeenn  OOttttoo  PPeeddeerrsseenn  ppåå  ttllff..  7755  1199  1111  9955

BBeessttyyrreellsseenn  VVeejjrruupp  IIFF

Vejrup Husholdningsforening
Afholder

Generalforsamling
Mandag d. 3. marts 2008 kl. 19.30 

i mødelokalet
I Vejrup Endrup Hallen

Dagsorden i flg. vedtægterne
Datoen er ændret i forhold til det udsendte program.
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LLookkaallkklluubb  llaavveerr  kkuunnssttssttooffbbaannee  ttiill  eenn  hhaallvv  mmiilllliioonn
For et par år siden var Per Møller, fodboldfor-
mand i Vejrup, på ferie i Norge. Da hørte han om
en udendørs kunststofbane med indrammede
bander. Per Møller kørte forbi for at se på banen.
Det tændte ham så meget, at Vejrup IF burde
have en tilsvarende bane. I slutningen af novem-
ber - blot et års tid efter - er pengene tilvejebragt,
og en bane på 20 x 40 m er ved at blive anlagt.
Nu skal jordarbejdet lige sætte sig. Formentlig i
marts bliver den nye bane indviet.

- Der skulle bruges mindst en halv million kroner,
så vi gik i gang med at skrive ansøgninger. Da
Dansk Boldspil Union tildelte os 100.000 kroner
til banen igennem midler fra UEFA, begyndte vi
for alvor at tro på ideen også i en lille klub, for-
tæller Per Møller.
Lokale- og Anlægsfonden, der er en del af tips-
midlerne, tog også godt imod idéen. Her fik Vej-
rup IF et tilsagn om 125.000 kroner.
- Så søgte vi et tilskud hos Esbjerg Kommune.

De har en lokal pulje til aktiviteter. Vort håb var at
få måske 50.000 kroner. Da vi fik brevet, spærre-
de vi øjnene op. Der stod 250.000 kr. – max. til-
skud, som puljen kan give. Det var fantastisk,
lyder det fra fodboldformanden.

4400  ffrriivviilllliiggee  aarrbbeejjddssttiimmeerr
- En stor del af færdiggørelsen skal ske med fri-

villige hjælpere. Det er nødvendigt at finde frivilli-
ge hjælpere. En del af arbejdet skal udføres af fri-
villige hjælpere. Vi gik bevidst ud efter at spørge
andre, end dem, der ellers giver et nap med. Det
har givet omkring 40 timer. 10-12 personer har
hver tegnet sig for omkring fire timer, forklarer
Per Møller.
En af de frivillige er Anders Ebener, der også spil-
ler på klubbens førstehold i serie 2. Han er ingen-
iør og har derfor stået for tegninger til kunststof-
banen og dens placering.
For nylig fik Vejrup IF yderligere 10.000 kroner fra
Sydbank til kunststofbanen.
- Vi glæder os til at få banen i gang. I vort områ-

de er idrætsforeningen i konkurrence med andre
tilbud i området, så vi skal være om os i Vejrup
for at tiltrække børnene. Jeg har et fromt ønske
til forældrene, og det er, at børnene skal færdig-
gøre det, de har meldt sig til. Hvis børnene hol-
der op for nemt, så bliver det svært at fastholde
aktiviteterne og de frivillige hjælpere, mener fod-
boldformanden.

Banen ligger lige ved skolen og vort klubhus, så
den nye facilitet er et godt tilbud for byens unge
og børneinstitutionerne. Vejrup’s klubhus har
også brug for mere plads. To nye omklædnings-
rum og en legeplads er på vej.
- Kunststofbanen ligger lige ud til landevejen, så

jeg håber da også på, at vi kan sælge nogle ban-
der til de lidt større firmaer i området. De penge
vil vi bruge til den fremtidige drift af banen, siger
Per Møller. 

SSuuppeerrssppiilllleerree  ttiill  iinnddvviieellssee
Fodboldformanden håber også på, at naboklub-
berne vil leje sig ind på banen i vintertiden. Fod-
boldafdelingen i Vejrup samarbejder med super-
ligaklubben Esbjerg forende Boldklubber, EfB.
- Når vi skal have indvielse i marts, satser jeg da
på at få nogle superligaspillere fra EfB herud.
Det hører i hvert fald til sjældenthederne, at en
lille klub har deres egen kunststofbane, siger en
stolt fodboldformand.
Vejrup IF spiller i serie 2 og var tæt på oprykning
til serie 1.
- Men det er nu fint nok, at vi blev i serie 2. Så

får vi nogle gode lokalopgør med Darum og
Bramming i næste sæson, slutter Per Møller.
I ungdomsrækkerne har klubben 7-mands hold i
U-12 og U-16. Klubben har i alt seks hold.

MMuullttiissaall  eerr  ooggssåå  ppåå  vveejj
Har skaffet 900.000 kroner til formålet
Vejrup IF er driftig ud over etableringen af en
kunststofbane. Foreningen har 900.000 kr. til at
udvide hallen med en multisal så nye aktiviteter,
måske bordtennis, kan komme gang i byen. I dag
er der badminton, gymnastik, håndbold, svøm-
ning og fodbold på programmet.
- Vi mangler kun 35.000 kr., så vi kan snart

begynde at lave aftaler med håndværkere om
udvidelse af hallen. Det er trukket lidt i langdrag,
men nu har vi altså næsten nået vort mål. Esbjerg
Kommune har bevilget 2.500.000 kr. til formålet,
og så må vi se, om vi får behov for belåning.
Multisalen ligger blot 30 meter fra SFO, så det
bliver også en styrke for byen, siger fodboldfor-
mand Per Møller, der også er medlem af besty-
relsen i foreningen.

Klaus Hansen
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Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming
TTllff..  77551199  00445522
wwwwww..jjeennsseennbbiilleerr..ddkk

Køb, Salg og Biludlejning

HER KAN DIN 
ANNONCE STÅ
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Alarm 112, Politiet og Post Danmark har over for
Erhvervs- og byggestyrelsen gjort opmærksom
på, at der er adresser rundt omkring i landet,
hvor der kan opstå misforståelser. Fejlene og de
medfølgende ulemper er til stor gene for de bor-
gere og virksomheder der er direkte berørt. 
Problemet er stigende og det hænger bl.a. sam-
men med den generelle digitalisering og auto-
matisering i samfundet, hvor f.eks. GPS-, Inter-
net og it-systemer er afhængige af helt entydi-
ge informationer.
Hidtil har man forsøgt at undgå forvekslingsmu-
lighederne ved hjælp af en regel om, at der skal
tilføjes et ekstra, supplerende bynavn for de
adresser, som er i “farezonen” (ofte i form af
landsbyens navn eller lignende). Denne løsning
har dog vist sig at være ineffektiv, bl.a. fordi de
fleste it-systemer ikke kan håndtere det ekstra
bynavn. 
Det nye regulativ fra Erhvervs- og Byggestyrel-
sen om at stednavne nu skal udgå af posta-
dressen, får konsekvenser for mange borgere i
Vejrup.
Det har i årenes løb givet anledning til mange
misforståelser, at vi i Vejrup har 7 enslydende
Gadenavne sammen med Bramming. Dog har
mange misforståelser været undgået når sted-
navnet, nemlig Vejrup, har været tilføjet adres-
sen. Nu siger det nye regulativ at stednavnet
skal udgå.
Da  det er kommunerne der er adresseansvarlig,
så  bliver det deres opgave at sørge for, at få
ændret de berørte gadenavne. Fra Esbjerg kom-
mune oplyses det, at det er de gader hvor der er
færrest husstande der skal ændre på gade nav-
net.

For Vejrups vedkommende betyder det at føl-
gende gadenavne skal skifte navn:
Storegade, Kirkegade, Industrivej, Lærkevej,
Drosselvej og Vinkelvej. Den eneste gade der
ikke skal skifte navn er Vibevej, for der er flere
husstande på gaden i Vejrup end i Bramming.

Vi har i flere år haft fokus på problematikken i
lokalrådet. Det er specielt Hans Jørn Madsen fra
lokalrådet, som har arbejdet ihærdigt for, at få
vores gamle postnr. 6751 tilbage.  
Der er efterhånden taget en del kontakter, til
postvæsnet og kommunen, uden at det har
ændret noget. Hans Jørn Madsen har set på
hvor mange borgere, der skal have ny adresse
og det drejer sig om ca. 250 borgere i Vejrup.
Der udover er der mange virksomheder i byen
der skal have nye adresser.
Vi er flere i området der i forbindelse med motor-
vejbyggeriet for ca.10 år siden fik ny adresse -
uden at flytte.
Det skabte stor forvirring mange steder, at bo
det samme sted men med ny adresse. Det har
de forskellige systemer digitaliseret/automatise-
ret eller ej, svært ved at få indkodet. 
Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyser, at det alle-
rede  er inden d. 1. juli 2008, at  adresse ændrin-
gerne skal være foretaget.
På  årsmødet d. 10 marts vil vi  bl.a. debattere
om det fortsat nytter at arbejde videre på at få
vores eget postnr. eller om vi skal gå i gang med
at finde seks nye gadenavne?

Else Holberg Truelsen
Lokalrådet.

EEtt  nnyytt  rreegguullaattiivv  ttvviinnggeerr  mmaannggee  bboorrggeerree  ii  VVeejjrruupp  ttiill  eenn  aaddrreesssseeæænnddrriinngg..

ÅÅRRSSMMØØDDEE  II  VVEEJJRRUUPP  LLOOKKAALLRRÅÅDD
MMaannddaagg  dd..  1100..  mmaarrttss  22000088  kkll..  1199..0000  ii  VVeejjrruupp//EEnnddrruupp  ffrriittiiddsscceenntteerr..

PPåå  mmøøddeett  vviill  åårrssbbeerreettnniinnggeenn  bblliivvee  ffrreemmllaaggtt..  LLiiggeelleeddeess  vviill  llookkaallrrååddeettss  ((lliillllee))  rreeggnnsskkaabb  bblliivvee  ffrreemmllaaggtt..
VVaallgg  ttiill  llookkaallrrååddeett    vviill  fføørrsstt  vvæærree  ii  åårr  22000099..
VVii    hhååbbeerr  ppåå  aatt  mmaannggee  vviill  mmøøddee  oopp  oogg  ddeellttaaggee  ii  ddeebbaatttteenn  oomm  VVeejjrruuppss  ffrreemmttiidd..  EEtt  aaff  ddee  ssttoorree  eemmnneerr  vviill  vvæærree,,
nnyyee  ggaaddeennaavvnnee  ii  bbyyeenn  oogg  ddeerrmmeedd  nnyyee  aaddrreesssseerr  ttiill  mmaannggee    bboorrggeerree    ii  bbyyeenn..  ((ssee  oommttaalleenn  eett  aannddeett  sstteedd  ii  bbllaa--
ddeett))..

MMøøddeelleeddeerr  vviill  iiggeenn  ii  åårr  vvæærree  LLeeiiff  HHeerrmmaannsseenn.. MMeedd  VVeennlliigg  hhiillsseenn
LLookkaallrrååddeett  ii  VVeejjrruupp
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Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
fra kl. 6.30-21.30
Telefon 7519 0353

Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding

Sand • Sten • Grus
Containerudlejning

TTllff..  7755  1177  8800  8800  ••  FFaaxx  7755  1177  7711  9955
BBiillttllff..  4400  1155  1166  8800

BRAMMING MURERFORRRETNING ApS
v/ Bendt Højen

Vesterled 6, Vejrup
Tlf./Fax 7517 2296 • Bil 4057 2296

BRAMMING MURERFORRRETNING ApS
Alt i flise- og murerarbejde

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
TTllff..  77551199  00338811

BBiillttllff..  22006600  99662200
Thøgersmark 5, 

Vejrup
6740 Bramming

HER KAN 
DIN 

FARVE-
ANNONCE 

STÅ
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SSØØNNDDEERRGGAAAARRDD  BBIILLEERR
V/ Jens og Dan Søndergaard
Storegade 61, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0249 - Mobil 2247 2228

KKØØBB  ••  SSAALLGG  ••  RREEPPAARRAATTIIOONN

Åben:
Hverdage: 10.00-17.00
Lørdag 9.30-13.00

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

Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

OOLLIIEEFFYYRRSSMMOONNTTØØRREENN
V/HENNING NIELSEN

TLF. 75 19 84 93

AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5 

ALLE DAGE TIL KL. 22.00

BBRRAAMMMMIINNGG  KKØØRREESSKKOOLLEE
V/ Kristian Nissen

Syrenvej 18 • 6740 Bramming

BBiill  ttllff..  4400  3311  1122  2222

Vejrup 
Entreprenør
VVeesstteerr  MMaarrkkeenn  44,,  VVeejjrruupp

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19

 Vejrup-Endrup Nyt-Nr.1 2008  04/02/08  11:38  Side 12



1133

”Ethvert menneskes liv er en fortsat til-
stand af bøn, det er intet øjeblik fri for
det og kan umuligt være det.”
Sådan skriver den engelske teolog

William Law fra det 18. årh.

Det er rigtigt i den forstand, at vi hele

tiden forventer noget og håber på

noget ude i fremtiden. ”Vi vil altid

være rettet mod noget, vi ikke har.

Det håber vi så ”fremtiden” vil skaffe

os, ”livet” vil skænke os , ”lykken” vil

bringe  eller ”skæbnen” vil unde os,

skriver Rudolf Arndt som en kom-

mentar hertil. Han fortsætter med at

sige, at det er egentlig at bede til

andre guder, guder vi ikke kender og

som skal overtales med heftige ønsker

og plagsomme bekymringer, fordi det

er os selv, der bedst ved, hvad vi træn-

ger til. Og han råder til, at vi i stedet

retter vore bønner til  Faderen, som

ved  hvad vi trænger til, før vi beder

ham. Ved pseudobønnen mener vi

selv at vide bedst, hvad vi trænger til,

ved den ægte bøn beder vi til ham,

som ved det. Når bønnen ændres fra

at være bekymringer og fordringer til

at være bøn til Gud, virkelig bøn, ænd-

res alting. Selv om ønskerne ikke bli-

ver opfyldt, bliver det alligevel ander-

ledes, fordi vi ved, der er en, som

hører dem, der ved bedst. Der ved,

hvad der  virkelig er det bedste for os.

Derfor er det også at fadervor slut-

ter med en tak og det er jo i samklang

med Jesu ord om ikke at bekymre sig,

for Gud ved, hvad vi trænger til og har

talt hvert hår på vort hoved så at sige.

Fadervor slutter med en lovprisning.

Den var oprindelig ikke med. Hos

Lukas, som også har overleveret fa-

dervor, er lovprisningen ikke med,

kun hos Matthæus.

Men det er tidligt kommet med, for i

et skrift fra oldtiden, Didake, fra

omkring år 150 er det med, dvs. det

hedder kun ”din er magten og æren  i

evighed. Amen”. Senere igen er så

udtrykket  ”riget” kommet til.

De sidste ord i fadervor er et korsvar,

som også har lydt i forbindelse med

andre ting i gudstjenesten og så er

blevet knyttet til fadervor.

William Law siger: ”Bede må vi, så

sandt vi er i live. Derfor hvis vort hjer-

te ikke er i bøn til Skaberen, så beder

vi om et eller andet af det skabte.”

Det er altså vores opgave, at vore

ønsker og vore suk bliver rettet til

Gud, den Gud, som vi kender fra

Jesus Kristus, vi beder til og håber på.

Men så må vi til gengæld og så tro på,

at det bliver hørt og at Gud vil sørge

for os på bedste måde, for det har han

lovet i sit ord.

Martin Luther gør meget ud af i sin

forklaring i den store katekismus, at vi

har lov til at bede i tro, at vi har lov til

at sige amen og amen er et hebraisk

ord, der betyder, at noget stå fast og

står til troende. Det angiver ikke så

meget at bønnen slutter, eller det er i

al fald ikke hensigten, men at sige, at

det står fast, det er troværdigt og er

udtryk for at Gud vil høre bønnen.

”For det er ikke andet end et ubetviv-

leligt troens ord, der ikke beder på

baggrund af et eventyr, men ved, at

Gud ikke lyver, fordi han har lovet, at

ville give. Derfor er det en skadelig

vane hos dem, der beder, at de ikke

må sige af hjertet ja og visseligt slutte,

at Gud hører, men forbliver i tvivl og

siger: Hvordan skulle jeg være så dri-

stig og gøre mig til af, at Gud hører

min bøn? Jeg er dog en stakkels syn-

der?

Det betyder, at de ikke ser på Guds

værk, men på egne gerninger og vær-

dighed og foragter Gud og gør Guds

ord til løgn. Derfor modtager de hel-

ler ikke  noget, som Sankt Jacobus

siger: Den der beder, skal bede i tro

og ikke tvivle. Den som tvivler er lige-

som en havets bølge og bliver drevet

Kirkebladet
Nr. 1  2008

FOR DIT ER RIGET, MAGTEN OG ÆREN I EVIGHED. AMEN

Kirkelige handlinger
27/11 2007-1/2 2008

Dåb:
Vejrup Kirke:
Christoffer Nyboe Johannnessen

(Harriet Monrad Nyboe Johan-

nessen og Jens Johannessen)

Vester Nykirke:
David Kielstrup Andersen

(Charlotte Kielstrup Rasmussen 

og Morten Mikael Andersen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård

Attila Bjerre Riisager

Tage Plovsgaard Madsen

Olga Dagmar Andreassen,

født Schmidt 

Vester Nykirke Kirkegård:
Poul Søby Madsen

(Gormsgades Kirkegård)
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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

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076

Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08

og bevæget af vinden. Sådant et men-

neske skal ikke tænke, at det modtager

noget fra Gud. Se, så meget ligger det

Gud på sinde, at vi skal være overbevi-

ste om, at vi ikke beder omsonst og på

ingen måde foragter vore bønner.”

Asger Ehmsen

SSøønnddaagg  dd.. 99.. mmaarrttss  kkll.. 1199..3300    

kkoonncceerrtt  ii  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee..

Bramming mandskor m. dirigent An-

ders Havgaard Rasmussen kommer

med et spændende program – en op-

takt til påsken.

Sammen med koret kommer der 2

”spillemænd” :

Torben Iversen, saxofon

Bo Wesenberg Nielsen, guitar.

Programmet vil indeholde bl.a. danske

salmer, amerikanske Gospels og må-

ske enkelte instrumentale solonumre

v. musikerne.

Musikprogrammet vil blive i afdelin-

ger med læsninger imellem.

Der er lagt op til en god aften, så Ve-

ster Nykirke kirke må gerne blive

fyldt godt op den aften.

Kaffe i kirken efter koncerten

Ingrid Sand Simonsen

FFrraa  mmeenniigghheeddssrrååddssmmøøddeett  ii  VVeejjrruupp  

ddeenn  1177..11..22000088

Der skal installeres nyt fyr i præste-

gården.

Foredragsaften med John Engelbrecht

torsdag den 27.3. kl. 19.30 i samarbej-

de med foreningerne i Vejrup.

På grund af portoforhøjelsen kan der

blive problemer med at få råd til

udsendelse af VE nyt. Vi ønsker færre

udgivelser i stedet for udsendelse via

internettet. Emnet skal drøftes i blad-

udvalget samme aften.

Timeprisen på vedligeholdelse af grav-

steder er steget fra 249  til 318 kr. DVS

at renholdelse, grandækning og som-

merblomster er steget ret meget.

Så snart de endelige takster foreligger,

vil de blive offentliggjort i kirkebladet

og på hjemmesiden.

Kapellet: Godkendelse på vej fra Stif-

tet.

Husstandsindsamling for Folkekir-

kens Nødhjælp aflyses i år. Dels er der

ikke så mange, der kan, dels er F.N.

med i den store Afrika-indsamling i

den næste weekend.

Med hensyn til menighedsrådsvalg til

efteråret må vi allerede nu tænke på

afløsere og suppleanter.

Der er ledige poster!

Næste menighedsrådsmøde bliver den

26. 2.08 kl. 13.30.

Laurids Kristensen

NNyytt  ffrraa  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee  KKiirrkkeess  

mmeenniigghheeddssrråådd

Menighedsrådet ved Vester Nykirke

Kirke har på et møde før jul snakket

om takster for pasning af kirkegård,

legatgravsteder mm. Man ønsker i

provstiet at koordinere taksterne, så

der ikke er alt for stor forskel på pri-

serne, som det faktisk har været tilfæl-

det indtil nu. I løbet af foråret vil der

komme en afklaring, og det vil betyde,

at der sker en prisstigning på Vester

Nykirkes kirkegård.

Sidste sommer kom der en betænk-

ning fra Kirkeministeriet: Folkekir-

kens lokale økonomi. Deri problema-

tiseres forholdet mellem udgifterne til

kirken og kirkens drift og det, man

som menighed ”får for pengene”. Der

er en del anbefalinger og forslag til at

tænke anderledes, når pengene skal

fordeles. Der tales om menighedsråde-

nes virksomhed, betjening af medlem-

merne, lokal struktur (skal der fortsat

være to menighedsråd i vores pasto-

rat?), økonomisk forvaltning mv. Vi

har i menighedsrådet talt om nogle af

anbefalingerne, men har ikke sat

noget i værk endnu.

Lørdag, den 19. januar var de fleste fra

menighedsrådet til Provstidag. Det

foregik i Bakkevejens Skoles aula fra

kl. 9 – 15. Det var en dejlig dag med to

vægtige foredrag, sangtime og lækker

frokost. Det er en god lejlighed til at få

talt med medlemmer fra andre menig-

hedsråd.

I år er det valgår for menighedsråde-

ne. Hvis der er nogle, der kunne tænke

sig at høre mere om menighedsrådsar-

bejde, må man meget gerne henvende

sig til et af menighedsrådsmedlem-

merne.

Venlig hilsen 

Grete Knudtzen
Vester Nykirke Kirkes menighedsråd.

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. 61600227

Marianne Madsen, Storegade 68,

tlf. 75 190570

Juniorledere og Spejderledere:

Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10,

tlf. 75190113

Asger Ravn, Boldingvej 18, Glejbjerg 

tlf. 75198409

Verner Lehmann, Storegade 22,

tlf. 75199268

Seniorledere

Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,

tlf. 61600227

Karen Dorte Sand Simonsen, Ålundevej

10, Agerbæk tlf. 76560501

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

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

Kirkens hjemmeside:

www.endrup-by.dk

Kirkens hjemmeside:

www.vejrupkirke.dk
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Møder
Indremission

OOnnssddaagg  ddeenn  2277.. ffeebbrruuaarr

Samtalemøde 1. Kor. kap. 8

OOnnssddaagg  ddeenn  1122.. mmaarrttss

Samtalemøde 1 Kor. kap 9

OOnnssddaagg    ddeenn  2266.. mmaarrttss::

Soldatervennestævne 

ved Bent Ingemann Jensen,

Thyholm

OOnnssddaagg  ddeenn  99.. aapprriill

Samtalemøde 1. Kor. kap. 10

OOnnssddaagg  ddeenn  2233.. aapprriill

Samtalemøde  1. Kor. kap. 11

Møderne begynder 19.30 

og holdes i Bethel, Storegade 12.

GGUUDDSSTTJJEENNEESSTTEERR VVeejjrruupp                    VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee

1177.. ffeebb.. ((22..ssøønn..ii  ffaasstteenn)) 1111..0000  PPTT iinnggeenn

2244.. ffeebb.. ((33..ssøønn..ii  ffaasstteenn)) 0099..3300 1111..0000

0022.. mmaarr.. ((MMiiddffaassttee)) 1100..3300 iinnggeenn

0099.. mmaarr.. ((MMaarriiææ  BBeebbuuddeellssee)) 1100..0000 1199..3300

BBrraammmmiinngg  MMaannddsskkoorr  ii  NNyykkiirrkkee

1166.. mmaarr.. ((PPaallmmeessøønnddaagg)) 0099..3300 iinnggeenn

2200.. mmaarr.. ((SSkkæærrttoorrssddaagg)) 1100..3300 1199..3300

2211..mmaarr.. ((LLaannggffrreeddaagg 0099..3300 1111..0000

2233.. mmaarr.. ((PPååsskkeeddaagg 1111..0000 0099..3300    

2244.. mmaarr.. ((22..ppååsskkeeddaagg)) 1111..0000  AAEE          iinnggeenn

3300.. mmaarr.. ((11..ssøønn.. ee.. ppååsskkee)) 1111..0000 0099..3300

((SSoommmmeerrttiidd))

0066.. aapprr.. ((22..ssøønn..ee..ppååsskkee)) 0099..3300 1111..0000

((kkoonnffiirrmmaannddaalltteerrggaanngg  ii  VVeejjrruupp  oogg  NNyykkiirrkkee

1133.. aapprr.. ((33..ssøønn..ee..ppååsskkee)) iinnggeenn 1100..0000

((kkoonnffiirrmmaattiioonn  ii  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee))        

1188.. aapprr.. ((BBeeddeeddaagg  ((ssee  ddaaggsspprreesssseenn))

2200.. aapprr.. ((44..ssøønn..ee..ppååsskkee 1100..0000 iinnggeenn

((kkoonnffiirrmmaattiioonn  ii  VVeejjrruupp))

2277..aapprr.. ((55..ssøønn..ee..ppååsskkee)) iinnggeenn 0099..0000

kb.: kirkebil fra Bramming. Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke 20 kr

FFøøddsseellssddaaggssbbeettrraaggttnniinngg

Den gamle Ellen Lissner skrev i anled-

ning af sin 100års fødselsdag følgende i

en kronik, som hun for øvrigt kaldte

”Før deadline”

Jeg havde mine øjnes brug i over 90 år,

og hvor jeg savner dem nu, hvor de

bare bliver dårligere og dårligere. Men

jeg har fundet på en trøsteleg, som

hjælper mig. Jeg skal finde på et plus

for hvert minus, jeg konstaterer. Hver

gang jeg må sige, det kan jeg ikke

mere, skal jeg kunne tilføje: men til

gengæld kan jeg noget andet. Jeg kan

ikke læse mere, men til gengæld kan

jeg høre bånd. Jeg kan ikke se mere,

men til gengæld kan jeg stadig huske

meget. Det er for resten en leg, som

kan leges af folk i alle aldre og andre

situationer. For det er bedre at søge de

muligheder, man stadig har, end at sør-

ge over dem, man har mistet.

Til eftertanke

Sjælen nærer sig af det, som den 

glædes over.

Augustin

VVoorrhheerrrreess  bbyytttteecceennttrraall
Min seksårige niece var ude at gå tur med sin mor. Da de kom forbi en kir-

ke, spurgte hun:

- Mor, er det her man kan få byttet sin gamle mand?

- Hvad mener du?

- Jo, jeg har set en ung pige gå ind i kirken med en gammel mand og komme

ud igen med en helt ung.

Der måtte en længere forklaring til dette bytteri.
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KKAALLEENNDDEERR::

Torsdag D. 06.03 (ikke 28.02) Anders Kjærsig i Gørding præstegård kl. 19.30

Søndag D. 09.03 Bramming mandskor i Vester Nykirke kl. 19.30

Torsdag D. 27.03 John Engelbrecht

KKoonnffiirrmmaannddeerr  ii  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee

ssøønnddaagg  ddeenn  1133.. aapprriill  kkll.. 1100..0000  

Sophie Søkilde Christensen, Møllegårdsvej 3, Endrup

Nanna Susanne Christiansen, Hovedvej A1 2 ,Omme

Pernille Højrup, Bygaden 28, Endrup

Maibritt Jensen, Roustvej 251, Omme

Melanie Michelle Martinussen, Bygaden 36, Endrup

Camilla Gade Thomsen, Bygaden 12, Endrup

Lasse Nim Jensen, Grimstrupvej 4, Raunsø

Alex Randbæk Søndergaard Madsen,

Ravnsø Mosevej 9, Vong

KKOONNFFIIRRMMAANNDDEERR  22000088

VVii  ooppffoorrddrreerr  
aallllee  ttiill  aatt  hheejjssee  ffllaaggeett  

ppåå  ddiissssee  ddaattooeerr  
ffoorr  aatt  ffeejjrree  

vvoorree  
kkoonnffiirrmmaannddeerr!!

KKoonnffiirrmmaattiioonn  ii  VVeejjrruupp  kkiirrkkee,,

ssøønnddaagg  ddeenn  2200.. aapprriill  kkll.. 1100..0000

Nanna Ravn Andersen, Øster Vejrupvej 11

Louise Frisgaard, Øster Vejrupvej 6

Line Bremer Mikkelsen, Kærvej 3

Wendy Mikkelsen, Vejrupvej 7

Camilla Sillesen, Kirkegade 13

Morten Bjerg Andersen, Grisbækvej 

Tommy Damgaard Fyhn, Gl. Hovedvej 33, Rebelsig

Morten Gaardsholt Jensen, Vibevej 4

Lasse Andreas Jensen, Drosselvej 13, Bramming

Rasmus Uldall Jespersen, Lykkesgårdsvej 3

Martin Nygaard Kristensen, Lykkesgårdsvej 18

Andres Astrup Orloff, Varhovej 15, Bjerndrup

Kevin Schou Pedersen, Skolevænget 8

Kasper Poulsgaard Sørensen, Møllevej 3B

Allan Mazur Thomsen, Kærvej 19

Andres Nødskov Toft, Engvej 6

Nicolai Trane, Bjøvlundvej 3, Lovrup
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OOPPTTIIMMAALL
vv//  aauutt..  OOppttiikkeerr  KKaarrsstteenn  AAnnddeerrsseenn
SSttoorreeggaaddee  77
66774400  BBrraammmmiinngg
TTeelleeffoonn  7755  1177  3333  1111

For dine øjnes skyld 

MMaajjhhoollmm  AAnnllæægg  AAppss  ••  SSmmeeddeevveejj  66  ••  66774400  BBrraammmmiinngg
TTllff..  7755  1177  3399  7777  ••  FFaaxx  7755  1177  3366  3355

wwwwww..mmaajjhhoollmm..ddkk

Aut. Kloakmester
Uffe Nissen

Tangevej 6, 6690 Gørding
Mobil 4017 8223

Tlf. 7517 8223

HHoovveeddvveejj  AA11  3377  ••  VVeejjrruupp  
66774400  BBrraammmmiinngg  
TTllff..  77551199  00008855

FFooddeerraannllæægg
FFlleexxssnneeggllee

SSiillooeerr
VVaanndd

OOvveerrbbrruussnniinngg
VVeennttiillaattiioonn

SSppåånnssuuggnniinnggPPrrææsstteebbrroovveejj  2244,,  FFååbboorrgg,,  66881188  ÅÅrrrree
TTllff..  77551199  11550099  --  FFaaxx  77551199  11550088  --  MMoobb..  44001100  55550099

vvaaggnn@@mmaaddsseenn..ttddccaaddssll..ddkk

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

TTllff..  7755  3399  3388  0000

HER KAN DIN 
ANNONCE STÅ
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1188

Rådgivning,

bogføring,

revision

kontor- &

erhvervsservice

Stationsvej 9, Vejrup

6740 Bramming

Tel.: 7519 0050 Fax 7519 0750

ingrid.e@mail.tele.dk

Registreret Revisor

Vejrup 
Antenneforening
"Link" på Vejrup` hjemmeside 

Tlf. 75 19 01 68
Det bedste signal 

fra YouSee
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Vejrup Seniorklub
Vejrup Senior klup takker alle sponsorer til jule-
mødet den 6. december 2007.

Vejrup Sognearkiv – Orla Jørgensen – Klippestu-
en, Bramming – Verner Fogh – Kjeld Haugaard –
Hoten Tot – Den grønne butik Gørding – Vejrup
Foderstof – Vejrup Døgnkiosk – Vejrup Gartneri
– Endrup Mejeri – Hans Johnsen – Jens Sønder-
gaard – Vejrup maskincenter – Bakkely – Klub-
hus Grillen – Nyt Syn – Let Køb / Wellness /
Hårbiksen Endrup – Jensen Biler – Gartneri Vej-
rup – Ingeborg Madsen – Diana`s Gårdbutik
Senior klubben ønsker alle et godt Nytår.

Generalforsamling blev afholdt den 10 januar.
På valg var Ejvind Andersen, Gunner Nielsen og
Knud Kristensen.
Ejvind og Gunner ønskede ikke genvalg. Nyvalgt
blev, Hans Peter Andersen og efter konstitue-
rende møde blev: Christine Sørensen- formand,
Hans Peter Andersen- næstformand, Åge Hen-
riksen- sekretær, Knud Kristensen- kasserer,
Gudrun Christensen – referent til VE nyt.

Tak til Ejvind og Gunner for godt samarbejde.
Efter generalforsamlingen og kaffebord under-
holdt Sam Højst Petersen med at fortælle om
personer som havde boet i Sdr. Vejrup.

TToorrssddaagg  ddeenn  1144..  ffeebbrruuaarr  kkll..  1144..0000
Jette Seidenschaus kommer og fortæller om det
at bryde med sekten Jehova.

TToorrssddaagg  ddeenn  1133..  mmaarrttss  kkll..  1144..0000  ii  HHaalllleenn
Marskmændene kommer og spiller.

TToorrssddaagg  ddeenn  1100..  aapprriill  kkll..  1144..0000
Emnet er endnu ikke fastlagt.

UUddfflluuggtt::
TToorrssddaagg  ddeenn  1122  JJuunnii
Sæt kryds i kalenderen for da skal vi på udflugt,
program kommer senere.

KKoorrttssppiill  hhvveerr  ttoorrssddaagg::
Kortspil fra kl. 14.00 til 17.00 Hver torsdag, -
undtagen de torsdage, hvor der er arrangemen-
ter og udflugter, er kort spillet aflyst.

CCyykklliinngg::
HHvveerr  mmaannddaagg  kkll..  99..0000  ffrraa  VVeejjrruupp  kkrroo
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.

BBoowwlliinngg::
Om onsdagen i alle UULLIIGGEE uger er der bowling i
Brørup fra kl. 16.00 til 17.00
Til og fra melding dagen før inden kl. 12.00 Tlf.
7519 0094 eller tlf. 75190095

IIddrræætt  oomm  ddaaggeenn::  
HHvveerr  ttiirrssddaagg  ffrraa  kkll..  99..3300  ––  1111..3300
I samarbejde med Vejrup Idrætsforening, Leder
Søren Callesen og Preben Lind Yderlige.
Idrætten slutter 1 april 2008.

BBiillllaarrdd::
Hvis der er nogle der kunne tænke sig at spille
billard da ring til Knud Christensen tlf. 75190073

KKrroollff::
Er der stemning for krolf, så henvend dig til
bestyrelsen i seniorklubben

Formand Christine Sørensen, 7519 0094
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Nej bare rolig, det er såmænd ungdoms-
klubbens nye vartegn!

Det er et LOOP samværselement, ens-
farvet, rundt på gulvet, uden et startsted, 
uden en ende, stor udadtil, lille indven-
dig, og med lys og energi til en ny dag...
Lidt ligesom livet for et ungt menneske !!

Dette projekt var kun muligt med positiv
hjælp fra: SYDBANK, Gørding 
OUT-SIDER, København - SPOTLIGT,
Esbjerg - PJ minitransport, Vejrup
Per Hansen, Vejrup - Og frivillige hænder,
TUSIND TAK på ungernes vegne.

Forældre info: der er ÅBENT HUS i klubben d. 9. marts. 2008 —- Ses der! 
mvh. Per Burkal

HHvvaadd  sskkeerr  ddeerr  lliiggee  ii  mmøørrkkeett  ......
......  eerr  ddeerr  llaannddeett  eenn  uuffoo  ii  VVeejjrruupp

Igen i år var der arrangeret ud flugt. Denne af
Kalle og Grethe, søndag d. 2. 9. 07
Turen gik til Myrtuegård, hvor vi så udstillingen,
der omhandler naturen og dyrene i området
omk. Ho Bugt. En meget interessant udstilling
både for børn og voksne.
Derefter drak vi den medbragte kaffe, og så
mente Kalle at der var en times tørvejr, så vi kun-
ne komme ud at se på naturen.

Vi gik ud over engene, og langs med Ho Bugt i
læ for vestenvinden og regnen.
Ja, regn kom der inden vi kom tilbage til bilerne,
men som en sagde “ Det er sjældent vi er ude i
et rigtigt regnvejr, vi tager` jo bilen.”
Eftermiddagen sluttede hos mig med grill mad.
Alt i alt en fin dag.

Venlig hilsen
Bodil Vejrup

NNyytt  ffrraa  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee
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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
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Endrup
MALERFIRMA

v/ Laila Hansen
Bygaden 80 • 6740 Bramming

Tlf. 2815 0517
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Vindere af 
Byfestpokalerne 2007

BBøørrnn
1.  Allan Mazur Thomsen
2.  Nicolaj Trane
3.  Morten Jensen

DDaammeerr
1.  Dorthe Ladefoged
2.  Anne Mette Rasmussen
3. Pia Møller

HHeerrrreerr
1.  Bent Truelsen
2.  Sonny Sørensen
3. Hans Clausen Fogh

VViinnddeerrnnuummrree  ffrraa  EEnnddrruupp
SSttøøtttteeffoorreenniinnggss

PPrrææmmiieessppiill    --    JJaannuuaarr
22000088..

224411    --    229988    --    005533    --    221100    --
116655    --    003344    --    119955    --    118877    --
113333    --    118844    --    221199    --    003399    --
113399  ..

PRISLISTE TIL KLUBHUSGRILLEN (pr. 1/1-08)

Bøfsandwich kr. 22,-

Bigburger kr. 32,-

Cheeseburger kr. 35,-

Jumboburger kr. 39,-

Fiskeburger kr. 32,-

Kyllingeburger kr. 32,-

_ grillkylling m/pommesfrites kr. 50,-

Grillbøf m/salat, pommesfrites og bearnaisesovs kr. 50,-

Schnitzel m/salat, pommesfrites og bearnaisesovs kr. 50,-

1 fiskefilet m/pommesfrites kr. 30,-

2 fiskefilet m/pommesfrites kr. 40,-

Lille pølsemix kr. 28,-

Stor pølsemix kr. 38,-

Kyllingemix eller kebabmix m/salat kr. 40,-

Pitabrød m/kylling eller kebab kr. 30,-

Lille pommesfrites kr. 15,-

Stor pommesfrites kr. 20,-

Ristet pølse kr. 13,-

Ristet hotdog kr. 20,-

Alm. Pølse kr. 12,-

Alm. Hotdog kr. 18,-

Fransk hotdog kr. 20,-

Kradser kr.   6,-

Pølsebrød kr.   3,-

Skinketoast kr. 15,-

Amerikanertoast kr. 15,-

Salat kr. 12,-

Smørrebrød (mod forudbestilling – min. 3 dage før) kr. 22,-
(Kan først leveres efter kl. 17.30. Ved tidligere levering koster de kr. 25,- pr. stk.)

KLUBHUSGRILLENS ÅBNINGSTIDER

1. okt. – 31. marts mandag – fredag kl. 1700 - 2100

Lørdag – søndag ved aktiviteter

1. april – 30. september ved aktiviteter

Vinder af 
Julekonkurrencen 

i kirkebladet: 
Hans Erling Thomsen 

og Ulla Andreasen

Vi beklager ......
....at ikke alle husstande i Vejrup fik besøg af spejderne 

ved juletræsindsamlingen d. 5. januar, 
men der var desværre meget begrænset tilslutning 

fra spejderne og deres forældre. 
Vi prøver igen til næste år 

og håber på større opbakning!!!
Helle
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Vejrup Endrup Fritidscenter
LLiiggee  eenn  kkoorrtt  oorriieenntteerriinngg
Vejrup Endrup Fritidscenter er utrolig
glade for den store opbakning der bliver
vist fra lokalområdet i form af den store
økonomiske støtte vi har fået til udvidel-
sen af centeret. Således kom Filialdirek-
tør for Sydbank Gørding afdeling Svend
Erik Gejl Uhd forbi centeret med denne
check på 25.000- kr. fra Sydbank Søn-
derjyllands fond som han overrakte til
Formand Henning Frederiksen.

VVii  ttaakkkkeerr  ffoorr  ssttøøtttteenn  
Som man kan se på barometeret på
www.vejrup.dk og ved foderstoffet i Vej-
rup kan man se at der også i 2008 kom
penge på barometeret så vi har i bestyrelsen valgt at lade den stå et par måneder endnu, det kun-
ne da være vi kunne nå millionen. Men vi er i bestyrelsen meget glade for vi har i skrivende stund
rundet de 900.000 kr. som vi syntes er rigtig flot. 

Vi er nu også godt i gang med omklædningsrummene som nu er støbt og klar til at blive muret, og
hvis vi er heldig og vejret ellers holder skulle vi når dette blad kommer ud have rejst og lagt tag på
så vi forhåbentlig kan have dem klar til brug 1 April. 

Vi skulle også gerne have planerne endelig færdig på den nye Multisal og indgang plus renovering
af resten af klubhuset klar når i læser disse linier. Hold Øje med opslagstavlen i klubhuset, hvor vi
hænger de endelige tegninger op fra arkitekten når de er her.

Med venlig hilsen
Henning Frederiksen

VIF Badminton
Vi har i Vejrup IF børne og ungdomsafdelingen en lille tilgang i
år. Badminton kan jo spilles af både motionister der gerne vil
have spil på motions basis og tuneringsspiller der vil have
udfordring og spille tuneringer. 

Vi har i år tilmeldt hold i U 9 år – U 11 år – U 13 år og U 15 år
(sidste år havde vi kun 3 hold).

Der har været spiller til landsdelsmesterskaber (tidligere amt
mesterskaber) og her fik Jonas T. Petersen Guld i single U 13
år og Morten Jensen bronze i single U 15 år.

Badminton udvalg 
Preben Lind
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Grimstrup

TTllff..  7755  1199  1100  3322
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30

Lørdag         8.00-14.00
Søndag        8.00-12.00

AALLTT  II  FFRRIISSKKEE  DDAAGGLLIIGGVVAARREERR
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

VVAARRHHOOVVEEVVEEJJ  66  ••  66669900  GGØØRRDDIINNGG

HHEELLLLEE  
KKØØRREESSKKOOLLEE

v/ Jens Axel Møller
Gørding

Se holdstart på
www.ensikkerstart.dk

22116622  44667766

Elever fra Vejrup medtages til teori 
i Agerbæk, så længe der er plads

TTrræællaasstteenn  GGøørrddiinngg
VVeesstteerrggaaddee  2211  aa  ••  66669900  GGøørrddiinngg    
TTllff..  7755  1177  8822  2222  ••  FFaaxx  7755  1177  1177  7711

Bramming - Gørding - Holsted - Brørup
DDøøggnnvvaaggtt  7700  2200  2211  4411

Tidsbestilling!
Klinikker: Storegade 34, Brammming

Jernbanegade 10, Brødup

Søndergade 4
Tlf. 7517 8131

ÅBEN ALLE DAGE
Mandag-Fredag 6-18
Lørdag-Søndag 6-16
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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.

BBaakkkkeellyy
KKaarrttoofflleerr  &&  GGrrøønntt

Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

ÅÅbbnniinnggssttiiddeerr::
MMaann--,,  OOnnss--,,  TToorrss--  oogg  FFrreeddaagg  1133..0000--1177..3300

LLøørrddaagg  99..0000--1122..0000  --  TTiirrssddaagg  LLuukkkkeett  

VVii  hhaarr  lliimmoossiinnee  bbøøffffeerr  mmeedd  
ttiillbbeehhøørr  ttiill  eenn  hhyyggggeelliigg  aafftteenn
• Frugt/grønt og kød • Brugskunst 
• Gavekurve
• Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
• Levering af frugt/grønt 

til private og virksomheder

BByyggaaddeenn  2255  ••  EEnnddrruupp
TTllff..  77551199  11224400

Blomsterkursus hos
Vælg 6 gange kursus for 350,- kr.

Få en folder og se 
de mange spændende tilbud

Ledige pladser d. 12. marts

med temaet “En spændende Påske”
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Torsdag D. 14.02 Vejrup Senior Club Foredrag v. Jette Seidenschausen kl. 14.00
i Fritidscenteret

Søndag D. 24.02 Håndbold Damer serie 1 – kl. 13.00 i Fritidscenteret  

Mandag D. 03.03 V. Husholdningsforening afholder Generalforsamling kl.19.30 Hallen

Tirsdag D. 04.03 Håndbold Damer serie 1 – kl. 20.00 i Fritidscenteret 

Mandag D. 08.03 FASTELAVNSFEST af VIF 18.30 – 01.30 i Fritidscenteret

Mandag D. 10.03 Årsmøde i Lokalråd kl. 19.00 i Fritidscenter

Tirsdag D. 11.03 Vejrup IF afholder Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscenter

Torsdag D. 14.03 V. Senior Club Marskmændene spiller op kl. 14.00 i Fritidscenteret

Fredag D. 14.03 Vejrup IF afholder Gymnastikopvisning kl. 18.30 i Fritidscenteret
(se opslag i byen) 

Fredag D. 28.03 Vejrup IF afholder Børneafslutning kl. 18.30 i Fritidscenteret

Søndag D. 16.03 Håndbold Damer serie 1 – kl. 13.00 i Fritidscenteret  

Søndag D. 30.03 Håndbold Damer serie 1 – kl. 13.00 i Fritidscenteret  

APRIL

Torsdag D. 10.04 Vejrup Senior Club  kl. 14.00

2277

Vejrup Endrup Nyt

FFEEBBRRUUAARR  22000088

MMAARRTTSS  22000088

AAPPRRIILL  22000088

BBAANNKKOO  &&  PPRRÆÆMMIIEEWWHHIISSTT
HHvveerr  OONNSSDDAAGG  ii  VVeejjrruupp//EEnnddrruupp  FFrriittiiddsscceenntteerr

kkll..  1199..0000

AArrrraannggeemmeenntteerr
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FFiirrmmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn
Agerbæk Sko Agerbæk 7519 6160
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Bakkely Vejrup 7519 0005
Bennecke Byg Endrup 2255 4110
Blomst & Idé Gørding 7517 0018
Bramming Køreskole Bramming 4031 1222
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Danske Bank Bramming 4512 1410
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Dyrlægerne Univet Bramming 7020 2141
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
EDC Mæglerne Bramming 7517 4677
Ellegaard Revision Vejrup 7519 0750
Endrup Byggemontage 7519 1790
Erling Egert Gørding 7517 8090
Foto Ole Bramming 7517 2770
Gørding Bageri Gørding 7517 8131
Gørding 
Serviceudlejning Gørding 7517 7070
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Køreskole Agerbæk 7517 8369
Holsted Begravelses-
forretning Holsted 7539 1550
Holsted VVS Holsted 7539 3800
Hårbiksen, Endrup 7519 1240
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
JP Staldbyg Bramming 7510 2162
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
KB Træbyg Vejrup 7519 0521
K.C. Radio Bramming 7517 2082
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Klubhusgrillen Vejrup 7519 0403
Kwik Spar Købmand Grimstrup 7519 1032
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lillian Kokholm Vejrup 7545 4090
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Majholm Planter 
& anlæg Bramming 7517 3977
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311

FFiimmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Roxy Bageriet Bramming 7517 3188
Rud Christensen Endrup 7519 1161
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Smykkehuset Bramming 7517 4717
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
Sejstrup Taxi Gørding 7517 0444
Skjern Bank Bramming 7510 1881
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Susannes Køreskole Gørding 2618 0840
Sydbank Gørding 7517 8377
Sørens Farve 
og Tapet                 Bramming 7517 4396

FFiimmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn
Terapicenteret Vejrup 2574 1183
Torkilds Tæpper      Bramming 7517 3248
Trælasten Gørding 7517 8222
Uffe Nissen Gørding 7517 8223
V. A. G. Vejrup 7519 0054
Vagn Jensen Vejrup 2175 0830
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup Andels Grovvare 7519 0054
Vejrup Antenneforening 7519 0168
Vejrup Entreprenør Vejrup 7519 0238
Vejrup El - Service Vejrup 7519 0350
Vejrup Maskincenter Vejrup 7519 0122
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup 7519 0085
Vestjysk Industri & 
Landbrugsmontage 7519 1509
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

AAnnnnoonnccøørroovveerrssiiggtt
--  ssttøøtt  ddeemm  --  ddee  ssttøøtttteerr  ooss

Samlet gevinstsum ca.

27.000

2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr
200-400-1000 kr.

17 runder hver med: 100-200-400 kr.
Superrunde: 200-400-1000 kr.

Sidegevinster, Superbanko, S-blad,
Puljenr., 2 Lykkenr. pr. halvleg.
Max. 5000,- kr.!

Arrangør:
MK 79 

Vejrup & Endrup Støtteforening af 1978

Skolevænget 5
Vejrup,
6740 Bramming

Returneres ved varig adresseændring

Vejrup Endrup
Nyt

Vejrup Endrup
Nyt

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Er du træt af at vente på millioner fra Lotto?
Er det lang tid siden, du havde en 13’er i tipning

Prøv i stedet...

BANKO
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