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BORGER- OG SOGNEBLAD FOR VEJRUP OG VESTER NYKIRKE SOGNE

VIF BADMINTON DRENGE
De fem dreng e blev vindere i badminton i række C under 11 år i Ribe Amt.
Fra venstre Nichlas L. Jensen, Jonas T. Petersen,
Rasmus P. Jensen, Uffe G. Vedsted, Mor ten G. Jensen,
Bagerst træner Preben Lind og Rikke Frederiksen.
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VIF HÅNDBOLD - 9 friske tøser - med det lugter lidt af fisk
For efterhånden 9 måneder siden mødte jeg for første gang de ni
friske tøser, der havde valgt at spille håndbold for Vejrup. De 9
måneder der er gået har været sjove, spændende, lærerige og
ikke mindst utrolig inspirerende. Det har været en super oplevelse at lære alle pigerne at kende og samtidig dele ud af den
erfaring jeg har med håndboldspillet. Vores mål med sæsonen
lavede vi i fællesskab. Først og fremmest skulle pigerne udvikle
sig som håndboldspillere, dernæst skulle vi spille noget positivt
og underholdende håndbold og så måtte vi se hvor det ville bringe os hen.... Enten mod nederlag eller sejre..... I turneringen før
jul lagde vi ud med at tabe til Helle Håndbold, som har et rigtig
godt hold. Men det viste sig at pigerne lærte helt ufattelig meget
af netop den kamp. De fandt ud af, at de sagtens kunne være
med, men at det er utrolig vigtigt at være klar og på tæerne fra
start. Den næste kamp vandt vi stort og så var stilen ligesom lagt.
Da ærkerivalerne fra Gørding lidt senere blev spillet baglæns ud
af deres egen hjemmebane, så troede vi alle sammen på, at vi
nok skulle slå Helle Håndbold i returkampen. Rygterne spredte
sig langsomt, at der var “krummer” i disse piger og Vejrup Hallen var godt besøgt, den søndag formiddag Helle Håndbold kom
på besøg. Vi spillede måske sæsonens allerbedste og mest
spændende kamp den dag og med en forrygende opbakning fra
alle i hallen, lykkedes det at få revanche. Pigerne viste der, at
holder man sammen som hold og kæmper alt man kan, så kommer man utrolig langt. Personligt kan jeg kun sige, at jeg var
stolt som en pave, den søndag i november.
Knap så stolt var jeg nogle uger efter, hvor Gørding efter en flot
kamp fra deres side slog os. Der var dramatik for alle pengene
og det var en kamp, der var op ad bakke for os hele vejen. Vi var
meget utilfredse med dommerpræstationen og vi følte os bortdømt i flere vigtige situationer, men som vi alle var enige om
efter kampen, så måtte vi erkende, at vi som hold ikke var helt
klar. Så vindes kampen ikke !!!
Efter jul, Vi fik en noget tung start på turneringen efter jul. Var
slet ikke klar mod et godt spillende Team Øst Esbjerg hold. For
første gang som træner skældte jeg ud efter kampen og jeg skal love for, at der efter dette kom
andre boller på suppen. I de næste kampe spillede
vi noget rigtig godt og effektivt håndbold, med fuld
koncentration og energi fra alle på holdet. Vi havde igen 2 super kampe mod Gørding. Pigerne var
blevet lovet en 3-retters menu, hvis de slog Gørding både ude og hjemme og jeg skal love for at
mad viste sig at være en fantastisk motivations faktor. Hjemmekampen vandt vi rimelig sikkert, hvorimod udekampen viste sig at blive meget spændende. Vi vandt med 15-13, men det holdt hårdt og jeg
må indrømme at jeg nok lige fik et extra par grå hår
i løbet af den kamp.
Sig tiden nærmede hvor Team Øst Esbjerg skulle
på besøg i Vejrup. Resultaterne havde maget sig
således, at vi med en sejr, lå mere end almindelig
lunt i svinget til at tage 1. pladsen i gruppen og dermed kvalificere os til kredsmesterskabet. Det var

en sand fornøjelse at følge kampen fra sidelinjen. Pigerne var
koncentrerede og parate og ville under ingen omstændigheder
tabe til et Esbjerg hold. De fightede, kæmpede og ikke mindst
spillede de noget utrolig flot håndbold. Da vi på et tidspunkt er
foran med 6 mål og der kun er kort tid tilbage, kommer den
bemærkning, jeg nok aldrig glemmer..... I et esbjerg angreb har
Charlotte Tobiasen overskud til at sige følgende “ Tænk, jeg
synes her lugter af fisk”.... Typisk kommentar fra Charlottes
mund. Vi vinder kampen med 5 mål og der var stor forløsning og
glæde efter kampen.
Kredsmester ska b
Vi drog fulde af selvtillid af sted mod Rødding. Godt bakket op
af forældre og ikke mindst en hulens masse mennesker fra ungdomsklubben. Vi var helt sikre på at vi kunne lave et godt resultat.
Jeg tror egentlig gerne pigerne ville have en chance mere og spille de 2 kampe igen. Lammet af nerver fik vi ikke styr på Ribe
HK´s spillere. Ingen tvivl om at de er dygtige og spiller godt,
men det var mest fordi vi ikke kendte vores besøgelsestid, at vi
tabte den kamp. Jeg synes dog vi i perioder får vist, hvordan vi
gerne vil spille håndbold i Vejrup og får vist fremragende frispilninger og godt forsvarsspil. Den dag var det bare ikke nok....
Uheld blev vi heller ikke forskånet for. Mia var så uheldig at
brække både arm og næse i sin iver for at få scoret. Meget synd
for Mia, der har spillet en forrygende sæson. God bedring !! I
kamp nr. 2 var vores aftale, at vi ville gøre alt for at vinde kampen for Mia´s skyld. Holdet fightede og sloges virkelig for
sagen, men uden holdets motor gik det ikke som vi havde
ønsket. Men vi faldt med æren i behold og kunne tage derfra
med oprejst pande.
3 retters men u
Jeg vil slutte af med at sige tak for lån til forældrene af jeres
piger. Tak for støtte og opbakning til vores kampe både hjemme
og ude. Uden jeres hjælp er det svært at få det hele til at fungere.
fortsættes side 4 ...
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...fortsat fra side 3
Derudover vil jeg gerne sige tak til Vejrup I.F.´s håndboldudvalg.
Jeg fik en super modtagelse i klubben og har nydt at komme der.
Som nytilflytter til byen har det været en rigtig god måde at lære
en masse mennesker at kende på. Jeg vil gerne undskylde overfor de personer, der har siddet ved tidtagerbordet under vores
hjemmekampe. Jeg har nærmest skræmt livet af de personer, når
jeg i en slags “Anja Andersen” galskab er blevet sur over et eller
andet. Men I vænnede jeg efterhånden til det :) Håber i øvrigt

ikke nogen af jer nu lider af høreskader eller tinnitus :)
Til sidst tak til pigerne for mange dejlige timer med smil, latter,
koncentration og masser af løbeøvelser. Jeg synes at vores mål
for sæsonen er opfyldt til punkt og prikke og det har været skønt,
at I har villet lære en masse nyt. Og den 3 retters menu..........
DEN HAR I S.. FORTJENT.
Vi ses
Tine, træner pigehold Vejrup I.F.

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Der er blevet skudt flittigt på 15m banen i vinteren 2005-2006 og der er opnået mange fine resultater, bl.a. har der været stor
interesse omkring sæsonens pokalskydning som afgøres over 3 skydninger. I år har vi også haft 2 deltagere med til Danmarks
mesterskab. Det drejer sig om Sebastian Løbner, der skyder gevær i børneklasse 3 og Jeppe Bertelsen, der skyder junior pistol.
Der afholdes udendørs skydning på skydebanen i Eike plantage
fra kl. 16.30 til 20.00 på følgende datoer:
Tirsdag d. 9.5.
Tirsdag d. 23.5.
Tirsdag d. 6.6.
Tirsdag d. 20.6.
Der vil være mulighed for skydning på både 50 m og 200 m baner.
Kom og vær med til nogle hyggelige eftermiddage/aftener på banen.
Der vil være 1 gratis sodavand til alle børneskytter pr. aften.

Resultatliste Pokalskydning 15 m 2005.
Børneklasse 1
1. Ida Søby Fogh

Point
587 -12

Guld

Børneklasse 3
1. Sebastian Løbner
2. Peter Ladefoged
3. Daniel Blach

572 - 6
571 -10
566 -7

Guld
Sølv
Bronze

Veteran 2
1. Hans Clausen Fogh
2. Mads P. Pedersen
3. Vanda Kristensen
4. Christian Fogh

566 - 2
564 - 6
550 - 4
549 - 1

Guld
Sølv
Bronze
Bronze

Veteran 2 (med støtte)
1. Orla Jørgensen
2. Knud H. Hansen

558 - 3
556 - 6

Guld
Sølv

Børneklasse 4
1. Anders Fogh
2. Johan Løbner
3. Jesper Skjøt

555 - 5
534 - 1
533 - 2

Guld
Sølv
Bronze

Junior Pistol
1. Jeppe Bertelsen

643 - 0

Guld

Juniorklasse 2
1. Dennis Nissen

575 -10

Guld

Senior 3 Pistol
1. Jesper Blok

784 - 0

Guld

Seniorklasse 2
1. Villy Fogh

532 - 2

Guld

Seniorklasse 4
1. Bent Christensen

508 - 0

Guld

Information om GVS kan findes under forening er på Vejr ups hjemmeside:www.vejr up.dk

5

Børneafslutning VIF
Fredag d. 24. marts holdt VIF. Børneafslutning i hallen. Ca. 30
børn havde en sjov og hyggelig aften. Badminton, fodbold,
håndbold og gymnastikudvalgene havde lavet nogle sjove aktiviteter for børnene. De kunne forsøge sig som pop-stjerner og
synge karoke eller spille en sjov omgang “kropsbold”. De havde
også mulighed for at hoppe på Air-tracken eller hoppe i sjippetov. I kælderen stod skytterne klar til at give børnene mulighed
for at skyde lidt, det var der mange der benyttede sig af. Efter et
stykke tid med leg blev alle en smule sultne og der stod pitabrød
på menuen. Da alle havde stillet sulten var der fri leg på programmet indenfor de forskellige aktiviteter. Til sidst fik alle en
is og kunne tage mere eller mindre trætte hjem.

næste år, ligesom vi håber der er flere FORÆLDRE der kommer
og kigger på. Jeg er sikker på at Niels Ole har kaffe på kanden,
så hvorfor ikke afsætte et par timer og se børnene hygge sig med
sport på en anderledes måde?
Til slut vil jeg på idrætsforeningens vegne sige tak for et godt år
og vi håber der er mindst ligeså mange børn der vil dyrke sport
i sommer og igen til næste vinter.
Tak for en hyggelig aften og en god afslutning.
På idrætsforeningens vegne:

Kirsten Kristensen.
Det var ærgerligt at der ikke var flere børn til stede, selvom dem
der var der hyggede sig, vi håber der kommer mange flere til

Garvede skytter hjælper knap så garvede, med at håndtere geværet.

Vejrup Husholdningsforening
Der blev afholdt generalforsamling den 15 marts, på Vejrup Kro.
Bestyrelsen har nu konstitueret sig således
Formand:
Inge Pedersen
Næstformand: Pia Engberg
Kasserer:
Connie Hermansen
Sekretær.
Anette Hunderup
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Marianne Madsen, Lissy Tobiasen, Grethe Johannesen.
Suppleanter: Hanne Nørgaard og Jytte Sørensen.
Program for 2006/2007 vil blive sendt ud i løbet af april måned.

Aftenskolen.
Hvis man ønsker at starte eller har nye ideer til et kursus, kan
man henvende sig til lederen af aftenskolen, Kristine Sørensen
tlf.: 75178204, som vil være behjælpelig med at opstarte hold.

Cykeltur
Tir sda g den 6/6 kl. 19.00 fr a Vejr up Kro.
Vi cykler en tur ud til Grethe og Johan Johannesen for at se deres
nye løsdrift stald og derefter cykler vi ud til Karen og Christian
Sørensen, Bækmark, hvor vi skal se en malkerobot i funktion. Vi
skal derefter nyde kaffen ved deres lille fiskesø. I tilfælde af regn
og hvis der er nogle der ikke kan cykle kan man også køre derud, så mødes vi derude.
Pris 20,-kr. ingen tilmelding, bare mød op ved Vejrup Kro.
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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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Vejrups Fremtid
Vejrups fremtid afhænger dels af den udvikling der sker omkring os og dels af den udvikling der kommer indefra.
Udviklingen udefra har vi ikke så stor indflydelse på, men udviklingen indefra har vi mulighed for at påvirke.
Hvordan ser Vejrups fremtid ud?
Hvordan ser byen ud om ti år?
Hvordan kan vi selv præge udviklingen i Vejrups sogn?
Hvad er vigtigt for et lokalområdes overlevelse?
Hvilke visioner har vi for området?
Disse spørgsmål blandt mange diskuterer vi i lokalrådet. Vi vil meget gerne høre hvad borgerne i Vejrup sogn mener, så derfor har
vi planer om at udsende et spørgeskema med næste nr. af Vejrup-Endrup nyt.
For os er det vigtigt at tage udgangspunkt i borgernes holdninger og visioner. Det er af stor betydning at vide hvad borgerne mener
der skal fokuseres på, for at sikre en positiv udvikling i området.
Derfor håber vi, at I vil gøre jer den ulejlighed, at svare på spørgeskemaet, når det bliver sendt rundt. Jo flere besvarelser fra sognets borgere, jo større grundlag for os at arbejde ud fra.
På lokalrådets vegne
Else Holberg Truelsen.

Har du set ...
Har du set at der på hjemmesiden www.vejrup.dk er
mulighed for at tilmelde sig til nyhedsmail.
Tanken med dette er:
- at du kan sende en besked til siden(administratoren af hjemmesiden sørger for at videresende), denne besked sendes videre til de
personer, som har tilmeldt sig nyhedsmailen.
Det kan være lige fra en efterlysning af cykler, fodboldstøvler,
køb og salg, til invitation til et arrangement i en forening. Ja alt
hvad der er behov for.
Hvis du har tilmeldt dig nyhedsmail, får du tilsendt disse beskeder direkte til din computer.
Jeg håber, at du vil tilmelde dig til nyhedsmail, da jo flere der er
tilmeldt, jo større brugbarhed er der med ideen.
For at tilmelde dig, skal du gå ind på hjemmesiden www.vejrup.dk, og følge teksten på siden -herefter bliver du guidet frem
til en formular, som du udfylder(alle felter skal udfyldes), og derefter skal du trykke på send.
Dermed er du registreret, som modtager af nyhedsmail.
Med venlig hilsen

Peder Hjort

Hej alle borgere i Vejrup,
Endrup og Grimstrup
Så er det nu vi skal til at trække i arbejdstøjet og til at realisere vores byggeplaner med de nye omklædningsrum,
udvidelse af skytternes faciliteter og bygning af den nye
multihal. Og modernisering af centeret generelt.

Så er det nu! Vis I vil have jeres meninger hørt, inden vi
sætter projektet endelig i gang.
Vejrup Endrup Fritidscenter afholder offentlig høringsmøde

Manda g den 8. maj kl. 19.00
i centeret, hvor alle er velkommen til at høre om projektet
og give deres besyv med.
Man er også velkommen til at maile eller ringe til undertegnede, hvis man har nogle ideer til at skaffe nogle penge eller andre ting vedr. udvidelsen

Med venlig hilsen
Henning Frederiksen
hsf@webspeed.dk
tlf.75190265 eller 21426676
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Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området
Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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Vejrup Ungdomsklub - Gammelturen d. 24.-26. marts
Vi skulle på et af årets fedeste ture med klubben, nemlig gammelturen. Som var forbeholdt de Allerfineste i klubben, nemlig
fra 7 klasse og opefter. HAHA.
Vi mødte pakket og klar kl.15:45, bussen skulle komme kl.
16:00. Men da man havde bestilt de Blå Busser, kom tidsplanen
selvfølgelig ikke til at passe.
Godt nok var vi kun 17 medlemmer og 3 super seje ledere, men
stemningen i bussen var bare fed. Så kom vi til Rødding, hvor vi
skulle overnatte i en spejderhytte.
Vi kom ikke andet lige ind med taskerne, og så skulle vi af sted
igen, bussen ventede jo ikke for evigt. Vi blev kørt op til Røddingcentret (da der var for langt at gå, 800m.). Der havde vi simpelthen lejet “alle” bowling banerne, vi bowlede i 1 1/2 time så
gad vi ikke det mere. Pernille stod igen for aftensmaden: Superdeller og pasta m. peber og bææcon (der var bare kø ved toiletterne den aften HAHA)
Der var hygge om aftenen og det gik ikke stille for sig. Spisestuen blev lavet om til en frisørsalon, hvor 3 tøser havde besluttet sig for at klippe Yuki. Men det skulle vist gro ud igen ?,
måske ! Og så var der ellers dømt nattesøvn på de ikk så høje
senge.
Næste morgen blev vi vækket med trommer. Ingen morgenmad
på sengen (skuffet) men Big A.´s morgencomplet. Om eftermiddagen skulle håndboldtøserne spille kredsmesterskab. Imens var
der dømt powershoppetur i Rødding, især i kultbutikken ABC
Lavpris, for der var lodtrækning på bonérne om aftenen (go´stil)
Kl. 11.30 spillede pigerne den første kamp, og sikken et heppekor, mææælk / ruuugbrød. HAHA. Sidst i kampen kom vores
allesammens lille fighter Mia til skade. At slå hovedet direkte
ned i et hårdt halgulv giver altså blodtud, og der lå hun med sin
skæve næse og det viste sig senere at hun havde brækket den,
samtidig med at hun havde slået en flig af sin albue. AV, ØV og

gips på. Det gjorde megaondt på oz alle sammen Mia. Turen var
nu slut for hende :´( ,vi besøgte hende da vi kom hjem og heldigvis havde hun ikke slået humøret og smilet sad på sin gamle
plads HAHA, sejt SuperMia !
Efter alt det der var sket, var svømmehallen åben og de fleste
valgte at trække i badebukserne og drengene i bikinier (lækkert
syn) Så spillede tøserne deres anden kamp og tabte knebent, men
de vandt en super flot 3. Plads. Tillykke tøzer.
Så blev vi hentet i en limousine, for det er jo altså ingen lille klub
vi har med at gøre her, haha. Vi spiste kylling og kryddertofler
tidligt den aften, da vi skulle i biografen og se “Pokémon 1” eller
var det “efter brylluppet”?. Nå men det var en kanonfilm, og der
efter smuttede vi hjem mod hytten igen, i snevejr og modvind.
Der var nu dømt rigtig hygge som kun Vejrup ungdomsklub forstår at gøre det! “vi kom til” at lukke 2 drenge ud i det kolde
frostvejr kun i underbukser, yderst underholdende eller hovsa.
Søndag morgen blev vi vækket af en uhyre træls Pernille Jensen,
som desværre havde taget højde for at klokken skulle sættes
frem til sommertid. Når vi nu alle er sådan nogle gode børn havde vi jo heller ikke rodet, men alligevel skulle der gøres rent og
ryddes op, og der var drengene virkelig på hjemmebane (hint til
forældrene !) Og især et kæmpe bifald skal lyde til de Blå busser som faktisk formåede at møde før tiden! Det var en træt tur
hjemad, og alle glædede sig til at komme hjem og få en halv
morfar.
Pernille, Anders og Per i skal bar ha´ mange tak for en super
superfed weekend. Kan ikke beskrives med ord hvad i gør, i gør
bar alt her i verden for HUMOR !! HAHA sejt.
Skrevet af
TopIs og RallemuZen.(Charlotte Tobiasen & Rasmus Jensen)
Vejrup Ungdomsklub

10

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
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VIF Microhåndbold
Microhåndbold Vintersæsonen er slut nu. Vi har haft 6 meget
stabile håndboldspillere til vores håndbold her i vinter. Holdet har trænet hver tirsdag, hvor vi har prøvet mange forskellige øvelser og aktiviteter. Gennem leg med og uden bold har
vi trænet spillernes færdigheder til det senere håndboldspil.
Det gav ofte røde ører og strithår.
Vi har også lært lidt om reglerne, som de efterhånden får mere
og mere brug for. Holdet har været tilmeldt 3 microstævner.
I Veltoftehallen spillede vi 3 kampe, vi klippede julepynt og
lavede andre motoriske aktiviteter. Dagen sluttede vi af med
at danse om juletræet og så kom julemanden med julekalendere til os. I Glejbjerghallen spillede vi kampe og hoppede på
air-track.
I Hellehallen var vi til amtsmicrostævne. Vi lavede redskabsaktiviteter, vi var en tur i svømmehallen, vi spiste pølsehorn og tilsidst spillede vi kampe, der havde vi godt nok
travlt. Men vi kørte velfornøjet hjem med guldmedalje om
halsen som var en erindringsgave.
De fleste kampe i sæsonen vandt vi, for vi har faktisk 6 spillere som godt ved hvad håndbold drejer sig om. Vigtigst af alt
er at vi har haft nogle herlige timer sammen og vi har haft en
god forældreopbakning. Tak for det bliv ved med det.
Sæsonen sluttede vi af med pizza og is hjemme hos os. Tak
for gaven og mange tak for en god og sjov vintersæson.

På billedet ses Janni, Nadia, Vivi, Michelle, Laura, Simon,
Simone, Gitte og Susanne

Med håndbold hilsen
Gitte og Susanne Enevoldsen

Forårsfesten
Ja, så er forårsfesten over os igen.

Den 19. maj 2006 kl. 18.00
er grillen varm på legepladsen i Endrup.
Medbring din egen madkurv og kød til grillen.
Øl, vin, vand, the og kaffe kan købes.
Kom og få nogle hyggelige timer i godt samvær,
og nyd synet af den opfriskede legeplads.
Både børn og voksne er meget velkomne.
Arrangør:
Endrup Borgerforening
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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

Registreret Revisor

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
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VIF Gymnastik
Vores årlige gymnastik opvisning blev afholdt fredag den 10. marts, det var en dejlig aften med mange tilskuer (180 betalende).
Vi havde 6 af vore egne hold med til opvisning - et hold fra Sædding /Guldager og Junior træningsholdet.
Tak for en veloverstået sæson, - glæder os til en ny.
Efter påske den 18. april starter et hold gymnaster med 10 gang SPRING - så til dem der bare kan lide at springe, mød op til nogle gode spring timer.
Gymnastik udvalgets vegne
Helle Burkal.

Friske damer

Heisse Dosen
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Puslinge piger og 1 drenge
Piger og Rytme piger

Spring 1

Spring 2

Kirkebladet

Nr. 2 2006

MARIE BEBUDELSESDAG 2006
Tekster: Es 7,10-14 og Luk 1,46-55
”Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd
fryder sig over Gud min frelser.
Han har set til sin ringe tjenerinde”

”Guds splitter dem, som er hovmodige i
deres hjertes tanker”. De, som har alt for
højt mod, Hochmut , hovmod, og tror alt
for meget om sig selv.

Det er en stor gave at få sine egne børn,
det er også en opgave, men det er først og
fremmest en gave, især da hvis man har
ventet på, at det skulle ske.

Sommetider sker der også noget for os,
som giver os lysende klarhed over nogle
ting i vort liv.

Maria bryder ud i vers og poesi for at
sige tak og udtrykker sin glæde over, at
hun skal føde, selv om hun var i en lidt
prekær situation, må man sige.
Og citerer fra bibelen især Davids salmer, og hun mindes, at Gud ydmyger
dem, som er stolte i egne tanker og styrter dem fra tronen, f. eks den mægtige
kong Nebukadnezer fra Babylon, det
nuværende Irak. Han var efter Israel,
men blev slået med psykisk sygdom, og
så var han sat ud af spillet for en tid, men
blev rask igen og fik sin forstand.

Gud styrter de mægtige fra tronen og
ophøjer de ringe.
Og Maria er selv et eksempel på dette, en
stille pige fra landet , der blev Guds
moder og måtte bære Jesus.
Hvorfor blev Maria udvalgt ? Ja, vore
katolske brødre mener jo, det var fordi
hun var etisk uangribelig, hun var et
beskedent og ydmygt menneske,
ubesmittet, men måske var sandheden og
det forunderlige, at hun netop var et
almindeligt menneske ligesom os, og at
Guds storhed netop viser sig i, at han
udvælger det, som er almindeligt og ringe i folks øjne, men gør det til noget
stort.
Sådan ser det ud til at Maria selv forstår
det ud fra hendes ord her.

Den amerikanske forfatter O. Henry har
en kort novelle om en dreng, som vokser
op i en landsby. I skolen sidder han ved
siden af en pige, og de var glade for hinanden. Han drager til byen og kommer
på gale veje, han bliver lommetyv og
smårapser her og der.
En dag snapper han en gammel dames
pung, uden at hun opdager det, og han er
stolt over, at han kunne gøre det så elegant, at hun ikke bemærkede noget. Så
ser han en komme imod sig på gaden.
Det var den pige, han kendte fra skoletiden med en sød glans af renhed og
uskyld. Pludselig så han, hvor billig han
selv var blevet. Han lænede sit hoved
mod en lysmast, det kolde jern og sagde
til sig selv: “Gud, jeg ville ønske, jeg var
død.”
Jesus sætter os i stand til at se os selv, og
noget nyt begynder.
Og Gud ophøjer den ringe og svage.

Asger Ehmsen

Til eftertanke
Du bliver ikke helligere, fordi du roses.
Du bliver ikke slettere,
fordi du dadles.
Thomas à Kempis

Kirkelige handlinger
20/1 2006 - 1/4 2006

Dåb:
Vejrup Kirke:
Laura Kjær Dalby
(Birgitte Dalby og
Karsten Kjær Dalby)
Anna Lambertsen
(Susan Møller Sørensen og
Brian Lambertsen)
Vester Nykir ke
Emil Kirkegaard Larsen
(Ditte Kirkegaard og
Jesper Larsen)
Sebastian Jeppe Langmach Schmidt
(Lene Langmach Nielsen og
Per René Schmidt
Natascha Damgaard Fyhn
(Johanne Karina Damgaard
Fyhn og Kristian Fyhn)
Mads Junk Sandberg
(Charlotte Junk og
Karsten Sandberg)
Magne Pannerup Sørensen
(Lisbeth Pannerup Sørensen og
Hans Jacob Sørensen)
Silaz Andreas Böttcher Rasmussen
(Soffy Andrea Böttcher Rasmussen og Claus Rasmussen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Arne de Place (Ballum kirkegård)
Alfred Bjerre Nielsen
Elna Charlotte Jessen, født Thomsen
Axel Jacobsen
Vester Nykirke kirkegård
Agnes Hansine Hansen,
født Lauridsen
Dorthea Marie Brix, født Lindegaard
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Husstandsindsamling til folkekir kens
Nødhjælp søndag den 5. marts:
Der indkom i alt 5.500 til at stille den stille sult. Tak for det.
Gudstjeneste Bededag den 12. maj
Læg mærke til, at det er kl. 9.00 i Vester
Nykirke. I det forrige kirkeblad var der
kommet til at stå kl. 9.30.
Sogneudflugt
Torsdag den 24. august udflugt til Hvide
Sande og Vedersø kirke.
Skriv det i kalenderen. Nærmere program
senere.
Fra menighedsrådsmødet den 26.
jan uar (Vejrup)
Der er valg til det mellemkirkelige stiftsudvalg i Ribe stift., der støtter oprettelsen
af kontakten mellem lokale menigheder
og menigheder i andre kirker og i andre
lande.
Vi diskuterede lidt hvordan de to lister
adskilte sig fra hinanden, følte at vi ikke
kendte nogle af kandidaterne, men fandt
det alligevel rigtigst at afgive stemmer for
at vise vores interesse i det mellemkirkelige samarbejde.
Menighedsrådenes provstidag den 25.
februar: Marie og Inge deltager muligvis.
Der er indkaldt til medarbejdermøde torsdag den 9. februar. Marie Bak indtræder i
kontaktudvalget og deltager derfor.
Der har været afholdt MUS-samtale med
graveren og udfærdiget arbejdspladsvurdering med samme.
Næste møde er budgetmøde sammen med
menighedsrådet fra Vester Nykirke den
23. marts kl. 19.00
Laurids Kristensen
Fra menighedsrådsmødet den 23.
mar ts 2006
Sammen med Vester Nykirke menighedsråd.
Gravermedhjælperen har fået nyt arbejde
så vi søger en ny. Der er indkommet 6
ansøgninger p.t.
Der blev diskuteret teleslyngeanlæg til
sognegården med Vester Nykirke og man
var enige om at sætte penge af til det.
Arbejdsgruppen vedr. strukturændringsforslaget forelagde deres indstilling og
man enedes om at de bare skulle sende
deres indstilling af sted til Kirkeministeriet.
Årsregnskabet blev godkendt og nyt budget fremlagt til studeren inden næste
møde.
Udflugtsudvalgsmøde mandag den 27.3.

kl. 10 i præstegården.
Næste møde torsdag den 11. maj kl. 9.30.
Laurids Kristensen
Menighedsrådmøder i Vester Nykir ke
Vester Nykirke Kirkes menighedsråd har
holdt møder den 11.januar, den 22.februar og den 23.marts 2006. På møderne er
budgettet for 2007, både vores eget og det
fælles (med Vejrups menighedsråd) blevet drøftet. Vi har haft kirkens personale
med til den første del af mødet den 11.
januar. Det gav en god snak, hvor de
ansatte og menighedsrådet havde mulighed for at drøfte fælles anliggender. Det
er blevet besluttet, at den gamle garage
ved kirkehuset skal have murene repareret.
En del af menighedsrådets arbejde er at
sikre, at kirkebygning og kirkegård er
vedligeholdt og i orden. En andel del er at
”beslutte de konkrete målsætninger for
det kirkelige arbejde i sognet” (citat fra
Debatoplæg: Opgaver i sogn, provsti og
stift, udsendt fra kirkeministeriet.)
Sammen med Vejrup Menighedsråd har
vi drøftet et høringssvar til debatoplægget. Svaret bliver sendt til kirkeministeriet. Vi vil nedsætte et sognekontaktudvalg, der skal forsøge at varetage den
anden del af menighedsrådets arbejdsområde.
Venlig hilsen
Grete Knudtzen
Konfir mandaktion.
Den 28. februar havde konfirmanderne
besøg fra Sierra Leone i Vestafrika af Fatmata Saffa.
Det blev en spændende formiddag.
Fatmata dansede en af sin hjemlands danse til at begynde med.
Hendes værdighed og stil imponerede os.
Stille og roligt og autentisk. Tolken, danske Dorthe Adamsen fra den jyske østkyst, tolkede og fortalte levende om Sierra Leone og dets vanskeligheder. Hun
havde været på besøg i landet for nylig.
I Sierra Leone har der været borgerkrig
fra 1991 til 2001 og mange tusinder er
blevet dræbt.
Urolighederne begyndte i øst ind mod
grænsen til Liberia, her var der også borgerkrig, og det var oprørere herfra der satte gang i det i Sierra Leone og pustede til
utilfredsheden med landets præsident.
Rebellerne troede, at de havde folkets
opbakning til oprør, men det var begrænset, de blev trængt i defensiven og forsøgte derfor at tvinge landsbybeboerne
over på deres side. Hvis ikke de ville, fik

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
Bæver ledere:
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:
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
Spejder ledere:
Simon Kristensen, Vesterport A, Varde,
tlf. 40379561
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 25302914
Senior ledere
Birgitte Appel, Åglimt 9C, Skjern,
tlf. 40531413
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 25302914
Gr upperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
Møødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Torsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl.): Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere (6. -7.kl.): Torsdag 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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de armen hugget af, det var standardproceduren, så der går desværre mange enarmede rundt i Sierra Leone i dag.
Der blev sendt FN-soldater derned, men
det hjalp ikke tilstrækkeligt.
Man troede konflikten ville ophøre efter
en måned, men myrderierne og plyndringerne varede i 10 år.
5 år gammel blev Fatmata sendt hen til en
onkel for at gå i skole, men hun skulle
arbejde hele tiden, så det blev der ikke
noget af. Først da hun flygtede hen til en
veninde og hendes familie lykkedes det.
Imidlertid kom rebellerne til landsbyen
og tvang hende med sig . Hun blev
tvangsgiftet med en af dem, 15 år gammel. Og hun fik børn med ham og vender
også tilbage til ham, når hun vender hjem.
Men han er også et offer. Han blev i sin
tid tvunget med, hvis ikke, ville hans
familie være blevet dræbt og han selv ville miste armen. Sommetider huggede de
begge arme af for derefter at skyde personen, nu kun han jo ikke blive soldat alligevel.
Fatmata var blevet kristen. Og det kristne
budskab var vigtigt for hende. Det taler
om tilgivelse. Det er vi nødt til for at komme videre.

GUDSTJENESTER

Konfirmand Aktion er et samarbejde
mellem Teologisk Pædagogisk Center
Løgumkloster, Danmission og Sudanmissionen.. Formålet med Konfirmand Aktion er at gøre kirkernes mission, diakoni
og samarbejde med kirker i Asien og Afrika konkret, nærværende og engagerende
for konfirmander, minikonfirmander og
mange andre. Konfirmand Aktion
omfatter besøg af gæstelærere fra Sierra
Leone eller Cambodja sammen med en
dansk tolk.
Flere opl ysning er på www.konfir man daktion.dk
Hjer testar tskur sus
Charlotte Munkholm fra Hjerteforeningen fortalte om sagen.
Men hun tog ikke dukken Anne ud af kufferten lige til at begynde med. Hun havde
oplevet at en deltager ved at se den livløse
dukke på gulvet fik mindelse om sin
mands hjerteanfald og død, og ville gå
igen lige med det samme, og det kan man
jo egentlig godt forstå. Men hun ville heller ikke én gang til stå ganske paralyseret
ude af stand til at gøre noget som helst.
Først fik vi altså instruktion.

Vejrup

23. a pr. 1.søn.e.påske
10.30
30. apr. (2.søn. påske)
09.00
07. maj (3.søn.e .påske
ingen
(konfirma tion i V. Nykir ke)
12. maj (Bededa g)
10.30
14. maj (4.søn.påske)
10.00
(konfirma tion i Vejrup)
21. maj (5.søn.e.påske)
09.00
25. maj (Kristi Himmelfartsda g)10.00 PT
ing en
28. maj. (6.søn.e .påske)
04. juni (pinsedag)
10.30
05. juni (2.pinseda g)
09.00 PT
10.30
11. juni (trinitatissøndag)
18. juni (1.søn.e.trin.)
09.00
25. jun. (2.søn.e.trin.)
10.30
02. juli (3.søn.e.trin.)
14.00
I Vejrup gudstj.i Vøgaslund)
09. juli (4.søn.e .trin.)
10.30 PT
16. juli (5.søn.e. trin.)
Ingen
23. juli (6.søn.e .tr in)
10.30
30. juli (7.søn.e.trin)
ing en
06. aug. (8.s.e .tr in.)
10.30
13. aug. (9.søn.e .tr in.)
10.30 PT
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr.

Vester Nykirke

09.00
10.30
10.00
09.00
ing en
10.30
ing en
10.30 PT
09.00
ing en
09.00
10.30
09.00
10.00
Ing en
09.00 PT
Ing en
09.00 AE
09.00
Ingen

Det værste, man kan gøre, er ikke at gøre
noget som helst. Efter bare 10 minutter
uden ilt er hjernen færdig, så det gælder
om at få i det mindste lidt blod rundt.
Det klassiske symptom på hjerteanfald er
smerte lige midt i brystet eller bare ubehag i brystet i fem til ti minutter for gradvist at aftage og komme tilbage. Det føles
som en klemmen eller trykken. Nogle får
smerte i venstre arm eller begge arme, og
det hjælper ikke at lade armene hænge
ned eller dreje kroppen. Smerten stråler
op mod ryggen eller halsen og underkæben, en pine, der kan minde om tandpine. Åndenød og svimmelhed . Hver fjerde
oplever ingen symptomer overhovedet.
Hjertestop er en forkert udtryk, det kører
alt for hurtigt i stedet for og kan derfor
ikke pumpe ordentligt, op til 400 slag i
minuttet, alt for meget.
En hjertestartemaskine er mest effektiv.
Den giver et stød gennem brystkassen, og
så falder hjertet helt til ro, bliver nulstillet,
og kan så begynde den almindelige hjerterytme igen.
I gamle dage skulle man give et ordentlig
dunk i brystkassen til at begynde med.
Det er afskaffet nu. Det gælder om at gøre
det hele så ukompliceret som muligt, så
man kan huske det.
Nu er anbefalingen to pust og 30 hurtige
tryk midt på brystkassen med kun en anelse til venstre.
Dukken var forbundet med ledninger, og
når man gjorde det rigtigt, så var der grøn
pære, der lyste og når det var for meget
tryk på eller ikke lige midt på en anelse til
venstre på brystkassen, lyste den rød.
Overraskende var det ikke så hårdt et tryk,
der skulle til. Hellere det helt rigtige sted
og så ikke så hårdt, men 30 forholdsvis
små tryk hurtigt efter hinanden, så der
ligesom blev oparbejdet større og større
tryk. Det er faktisk blevet nemmere nu,
man skal heller ikke puste alt for meget,

fortsættes næste side ..

Møder
Indremission
Onsda g den 26. apr il:
Samtalemøde
Romerbrevet kap. 11
Onsda g den 10. maj:
Samtalemøde
Romerbrevet 12
Tor sda g den 18. maj:
Kredsmøde i Agerbæk
Møderne begynder kl.19.30
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Kollektregnskab 2005 for Vejrup kirke:
01.01.2005 Folkekirkens Nødhjælp
02.01.2005 Det danske bibelselskab
06.2.2005 Folkekirkens Nødhjælp
20.03.2005 Danmission
27.03.2005 KFUM&K
08.05.2505Landsindsamling DK i indsamling
15.05.2005Folkekirkens Nødhjælp
18.09.2005Høstoffer a) Folkekirkens Nødhjælp
b) Kirkens Korshær
c) Danmission
22.09.2005 Folkekirkens Nødhjælp
03.12.2005 Dansk kirke i udlandet
27.11.2005 Danmission
25.12.2005 Danmission
i alt…………………………………………………….

1508,25
320,00
1529,00
300,00
1250,00
300,00
1510,00
860.25
860,25
860,25
630,00
310,00
310,00
379,00
11817,00

Kollektregnskab 2005 for Vester Nykirke
01.01.2005 Det danske Bibelselskab
27.03.2005 KFUM&K
18.09.2005Høstoffer a) Folkekirkens Nødhjælp
b) Kirkens Korshær
c) Danmission
06.11.2005 2005 Danmission
24.12 .2005 SOS-børnebyerne
25.12.2005 Danmission
i alt…………………………………………………….

50,00
50,00
200,00
200,00
200,00
120,00
110,00
100,00
1030,00

.. fortsat fra forrige side
det er trods alt ikke en hård ballon der skal pustes op.
Og så skal man selvfølgelig se efter, at der ikke er en
prop i luftrøret inden man begynder, at man lige bøjer
hovedet lidt bagover på personen, det giver bedre luftpassage.
Når det ikke skal være så kraftigt, kan man også
fortsætte i længere tid ad gangen.
Under spørgsmål var der nogle, der godt ville høre om,
hvordan man kan undgå at få hjerteanfald i det hele
taget, og det er selvfølgelig det smarteste, men det er jo
noget med kost og motion. Taljen osv. Rygestop. Det
er ikke et helt ukendte temaer.
Til sidst så det ud til, at der kom liv i dukken, men så
var der kaffepause.

Konfir ma tionsdatoer
3. søn e . påske i Nykirke o g
4. søn. e . påske i Vejr up
2006-2010
Vejr up
Vester
Nykir ke
2006
14. maj
07. maj
2007
06. maj
29. april
2008
20. april
13. april
2009
10. maj
03. maj
2010
02. maj
25. april

KONFIRMANDER 2006
Vester Nykir ke, søndag den 7. maj:

Vejr up kir ke, sønda g den 14. maj:

Anja Elisabeth Jensen, Gummesmarkvej 26, Gummesmark
Kjestine Jytzler, Præstebrovej 38, Hjortkær
Ida-Louise Thy Sørensen, Hjortkærvej 11, Omme
Martin Dransfeldt, Hovedvej A1 11, Endrup
Daniel Jensen, Roustvej 251, Omme
Casper Larsen, Hjortkævej 3, Omme
Michael Breinholm Laursen, Hovedvej A1 15, Endrup

Ida Søby Fogh, Boldingvej 7, Grisbæk
Annie Kristensen, Tjørne Allè 12 D, Vejrup
Signe Ladefoged, Grisbækvej 9, Grisbæk
Kate Havgaard Pedersen, Grisbækvej 1, Grisbæk
Heidi Harbo Smith, Engdraget 45, Vejrup
Ditte Mørch Sørensen, Kærvej 20 B, Vejrup
Mette Toldshøj, Svalevej 5, Vejrup
Sannie Spangsberg Vedsted, Gl. Hovedvej 10, Rebelsig
Rasmus Schelde Jermiin Hansen, Vester Vejrupvej 16, Vibæk
Jonas Hjort, Kirkegade 4A, Vejrup
Martin Holm, Hovedvej A1 38, Vejrup
Dennis Jensen, Digevej 7, Vejrup
Simon Wickberg Schwartz Jensen, Gl. Hovedvej 21, Rebelsig
Stephen Marco Schultz Jørgensen, Størsbølvej 10, Størsbøl
Jesper Skjøth Larsen, Kirkegade 16, Vejrup
Mike Morsing, Annexgade 14, Vejrup
Nicolaj Martin Møller, Engdraget 41, Vejrup
Sebastian Sillesen, Kirkegade 13, Vejrup

Vi opfordrer alle til
at hejse flaget
på disse datoer
for at fejre
vore konfirmander!
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Velkommen i Sydbank Gørding
6ELKOMMEN¬I¬3YDBANK¬'RDING
- egnens bank gennem 80 år
n¬EGNENS¬BANK¬GENNEM¬¬ÍR

Nørregade 90A · 6690 Gørding · Telefon 75 17 83 77
Åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 10 til 16, torsdag til kl. 17.30
.RREGADE¬!¬¬q¬¬¬'RDING¬¬q¬¬4ELEFON¬¬¬¬¬¬q¬SYDBANKDK
±BNINGSTIDER¬-ANDAG¬TIL¬FREDAG¬FRA¬KL¬¬TIL¬ ¬TORSDAG¬TIL¬KL¬

www.sydbank.dk

Af investeringsrådgiver Flemming Eg Pedersen, Sydbank, Gørding

Forår sstemning på aktiemar kederne
Tyske og japanske aktier er et positivt bekendtskab og vil fortsat
være det i de kommende måneder, hvor også VM i fodbold kan
komme til at spille en rolle.
Aktiemarkederne er generelt kommet godt fra start i 2006, hvor
især de tyske og japanske aktier har festet, mens stemningen har
været noget mere mat i USA. Også de kommende måneder tegner lyse for netop tyske og japanske aktier - og det samme er
tilfældet for en række andre europæiske markeder, bl.a. Danmark og Sverige.
Tyskland verdens største eksportnation
Den igangværende regnskabssæson i Europa tegner et billede af,
at især de tyske, svenske og danske selskaber er i god form. De
danske selskaber har været det gennem en årrække, hvilket de
pæne aktiekursstigninger herhjemme vidner om. De tyske selskaber er fortsat i gang med en smertefuld omstilling, der dog
begynder at kunne aflæses i selskabernes regnskaber i form af en
kraftigt stigende indtjening. Omkostningsstrukturen i de tyske
virksomheder er trimmet, og det har forbedret de tyske virksomheders konkurrencekraft. Tyskland er nu igen verdens største
eksportnation. I Sverige profiterer selskaberne af en stærk
svensk økonomi og den høje globale vækst.

VM i fodbold kan gavne de tyske aktier
Til trods for, at tyske aktier allerede har taget forskud på udsigten til en bedre tysk økonomi i 2006 og et højere tempo i reformprocessen, er tyske aktier fortsat meget attraktivt prisfastsat i
international sammenligning. Den nye regering er kommet godt
fra start, og stemningen i erhvervslivet og blandt forbrugerne er
blevet mere optimistisk de seneste måneder. Den internationale
interesse for Tyskland ventes øget i løbet af 2006, når landet er
vært ved VM i fodbold.
Japan på vej ud af dødvande
Efter 15 års ørkenvandring synes Japan på vej ud af et dødvande. Den økonomiske vækst accelererer, investeringerne er voksende, og for første gang i lang tid er der forventninger om stigende renter og inflation i Japan.
Vær selektiv - trods positive udsigter
Selv om udsigterne tegner lyse for flere aktiemarkeder de kommende kvartaler, anbefaler vi fortsat investorer at være selektive
i deres valg af aktier.

20

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

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

Fagudlært personale altid til Deres tjeneste!
Åben: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.00
Se også udvalget i Vejrup døgnkiosk!
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VIF Badminton
Vejrup Endrup Mesterskaber 2006 - en badminton stævne- med
sjæl i. Den blev afholdt mandag den 06.03.2006 fra kl. 17:00
til kl. 22:00.
Der blev afviklet 50 kampe af ca. ligeså mange deltagere, der
var jævnt fordelt mellem børn -ungdom spillere og motionister.
Der var mange jævnbyrdige og gode kampe. For at afvikle
stævnet indenfor tidsrammen, blev der uddelt præmie til vinder
af hver pulje, løbende.
Udvalget takker for den gode opbakning til stævnet og den
positive indstilling - trods et par mindre fodfejl i turneringsplanlægningen.
Ligeledes en stor tak til Anne Grethe Steffensen og Marianne
Pedersen der på bedste vis styrede “slagets gang”.
Sommer Badminton er godt i gang, der er stadig en ledig bane
hvis det har nogens interesse. Der bliver spillet om mandagen
fra klokken 18.30 - 19.30 og datoerne der er tilbage at spille i
er 1. - 8. - 15. - 22. - 29. Maj og 12. - 19. Juni.

Drenge double vindere Nicolai Møller og Jonas Hjort

Niels Rasmussen
Tlf. 75190066

“Sommerridning - bare for sjov”
Så er der ridning for alle i Vejrup. Efter utallige opfordringer har
vi oprettet forskellige ridehold. Sommerridning foregår fra d. 1
april og til ca. 1 oktober. Der er forskellige hold som trækkehold
for de små, begynder, lidt øvet, gummistøvlehold for voksne,
begynder, øvet voksne. Der rides dressur og spring. Derudover
rides der klassisk dressur en gang om måneden hvor der kommer
underviser udefra. Der er voksenunderviser på hvert hold.

Vi vil i starten træne på banen, senere når vi har trænet og blevet lidt dus vil der evt. bliver lavet rideture. Vi har også planer
om et lille ridestævne. Hvem ved måske kommer der andre ting
på.

Alle er velkomne børn, unge, voksne og ældre. Her er plads til
alle. Vores mål er at det skal være for alle, det skal være sjovt,
samt at man lærer en masse om ridning og om hesten.

Hestevrinsk fra Frydensvang
Elmevej 2 Vejrup
6740 Bramming

Synes du, at overstående lyder som noget for dig.
Har du spørgsmål så ring til Tina på 75190917 - 21749972.

Tak til vore sponsorer.
Endrup Borgerforening vil gerne takke vore sponsorer til den årlige juletræsfest
den 29. december 2006.

Allison
Blangstedgaard
Endrup Mejeri

DK
Endrup Byggemontage
Andelskassen
Grimstrup
Med venlig hilsen
Endrup Borgerforening

Michael Christensen
Syddanske Medier
Anonym
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VIF Håndbold Senior Damer
Så sluttede håndboldsæsonen 2005/06 for denne gang. På trods af en noget svingende præstation sæsonen igennem, lykkedes det
alligevel Vejrup´s serie 2 damer, at slutte på en flot 1. plads, med kun 3 mistede point.
Normalt betyder en 1. plads direkte oprykning, men ikke denne gang. I år skulle vi spille oprykningskampe mod 2 andre hold, om
2 pladser i serie 1. Ud over os selv, var det IF Centrum, Krusbjerg og SC Saxborg/Bylderup. Disse oprykningskampe blev afviklet
i Bramming Torsdag d. 23/3, og resultatet blev - at vi tager endnu en sæson i serie 2! Vi tabte begge kampe - og leverede en rent ud
sagt “pinlig ringe indsats”, så det var fuldt fortjent, at det ikke var os der rykkede op. Dertil skal også siges, at begge modstandere
havde medbragt en stor fanskare, som var med til, at levere en kanon stemning i hallen, hvilket vi just ikke kunne hamle op med.
Forbavsende få Vejrup-fans havde nemlig taget turen til Bramming for at støtte os, men en STOR TAK til jer, der trods alt mødte
op!! På holdets vegne skal jeg også sende en stor tak til vores mest trofaste fan, Andreas, som vi håber, at se igen i sæsonen 2006/07
- og selvfølgelig TAK for...........du ved selv hvad!!!!!!
Til slut kan nævnes, at vi efter denne sæson må sige farvel til vores træner, Danny Nonbo. Øv, men en stor tak til ham for de år han
har været tilknyttet klubben. Hvem der skal afløse ham, er i skrivende stund endnu ikke på plads, men det kommer der forhåbentligt inden opstarten i August.
Omkring Vejrup´s serie 3 damer kan nævnes, at de sluttede på en 7. plads. Igen i år har det ind imellem været lidt besværligt at stille hold, bl.a. pga. skader, weekendarbejde osv., men heldigvis er der nogle, som har lyst til at gøre en indsats for, at bevare holdet.
Tak til Annette og Helle for det - regner selvfølgelig med jer igen i næste sæson!!

Susanne

Sommerhåndbold:
Der vil desværre ikke være mulighed for, at spille sommerhåndbold i Vejrup i år. I de forgangne år har der ikke
været den helt store opbakning hertil, og vi har derfor
flere gange været nødsaget til, at trække hold ud af turneringen, hvilket koster klubben mange penge.
Derfor har vi år i håndboldudvalget besluttet, at holde en
pause med sommerhåndbolden, og i stedet lægge hovedvægt på den kommende vintersæson.
Er der spørgsmål til dette, kan man kontakte håndboldudvalget.
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VIF Generalforsamling d. 14/3 2006
Valg af ordstyrer: Carsten Møllgaard(CM)
Valg af referent: Lone Hjort(LH)
CM: takker for valget. Generalforsamlingen varslet til tiden.
For mandens beretning v. Otto Peder sen.
Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode indsats i 2005.
Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke holde gang i så stor
en forening, som VIF. År 2005 har budt på både gamle og nye
aktiviteter - det var og bliver et specielt år pga. 100 års jubilæet.
Der vil jeg takke alle, der hjalp før - under og efter jubilæet.
Også en stor tak til Helle Burkal, Anja Frederiksen, Knud Fogh
og Poul Bjarne Holst, som hjalp mig i jubilæumsudvalget med
at få det hele arrangeret. Jeg synes, at alle udvalg havde lavet et
stort og flot program for ugen op til jubilæumsfesten. Det var
dejligt, at så mange af byens borgere deltog i receptionen og ikke
mindst under festaftenen lørdag.
Sidste år troede vi, at vi måtte stoppe med børneidræt(SFO) pga.
den nye skolestruktur, men det er en stor glæde, at jeg i dag kan
sige, at vi kunne fortsætte med Børneidræt(SFO) i 2005 - her
skal der lyde en stor tak til Preben Lind og Søren Callesen - som
yder en rigtig stor indsats for 24 af byens børn samt pædagoger
fra SFO. Sidste år opstartede vi Ungdomsidræt fredag aften. Det
har vi fortsat med i år, hvor vi har haft arrangementer ca. hver
anden fredag. Det har været en succes med mange deltagende
børn og unge til arrangementerne - nogle gange op til 60 deltagere. I alt 84 aktive børn. Vi fortsætte i det nye år.
De forskellig udvalg har gjort et kæmpe stykke arbejde i 2005 og
i mange henseende har deres arbejde båre frugt. Og der er både
mht. resultater og medlemsfremgang. Jeg vil atter i år gentage
succesen, - medlemmerne skal betale kontingenterne kontant
ved start på sæson. Det har betydet mindre arbejde til kassereren, men lidt mere arbejde til udvalgsmedlemmerne. Det er kommet for at blive.
Et af mine ønsker for år 2005 er blevet nået:
Jeg har med glæde haft henvendelse fra Kirstine Sørensen(Seniorklubben), angående “Idræt om dagen.” Hun har sørget for at
lederne fra sidste sæson, igen er at finde når man starter op - Preben Lind og Søren Callesen og Kirstine har lavet en aftale med
Niels Ole angående kaffe og rundstykker.
Et nyt ønske for år 2006 er at lave en klub, hvor man som medlem kan benytte hallen i 2 timer om året. Prisen forestiller vi os
skal være 50 -75 kr. pr. medlem. Dette kan fx anvendes til børnefødselsdag og familiearrangementer. Anja Frederiksen hjælper med at opstarten. Niels Ole vil komme med et menutilbud.
Airtrack og instruktør kan også lejes i forbindelse med.
Jeg håber, at der i løbet at året, vil blive sagt grønt lys fra kommunen for tilbygning og modernisering af vores hal. Som
Idrætsforening er vi afhængige af at vores hal er fuldt funktionsdygtig og lever op til de krav der nu stilles i dag. Jeg håber,
at kommunen vil betale deres del, men for at få regnskabet til
hænge sammen, bliver vi i sognet nødt til at give vores bidrag.
Derfor vil vi i bestyrelsen foreslå, at VIF`s bidrag vil være, at

give det overskud fra banko(2005), der tilhører VIF, som pengegave til hallen - hvis udvidelsen bliver til noget. I 2005 har foreningen brugt mange penge. Der har været mange aktiviteter og
100 års jubilæet - vi har klaret budgettet uden at overføre penge
fra MK 79.
Alle trænere og ledere underskriver en erklæring, som sendes til
politiet i forbindelse med pædofili. Hvis vi får problemer, kan
vi få hjælp til foreningen og til den pågældende, fra DGI.
Marianne Pedersen har i mange år sørget for at interesserede
unge mennesker i byen blev uddannet indenfor idrætten. Hun
trak sig tilbage på dette område sidste år. Derfor efterlyser vi stadigvæk en interesseret person, som vil koordinere træner og
lederuddannelse for de unge. Da det er et meget vigtigt område
at holde i gang. De unge er jo vores efterfølgere og hjælpere i
dagligdagen i VIF.
Her til sidst vil jeg sige:
Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.
Tak til alle udvalg, og på gensyn i det nye år.
Tak til Banko, Præmiewest, Præmiespil og MK 79.
Tak til hallen for godt samarbejde og tak til SFO for godt samarbejde.
Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden dem havde vi
ikke tøj på kroppen.
Beretning for fodbold v. Per Møller:
Jeg vil på fodboldudvalgets vegne rette en stor tak til
trænere/ledere/sponsere, som har gjort en kæmpe indsats i klubben. Der skal også lyde en tak til Niels-Ole og Susanne, for deres
store behjælpelighed.
I senior afdelingen har vi jo fået ny træner, hvilket har gjort at
Vejrup er kommet på manges læber - det luner. Vi var tæt på at
rykke i serie 2, hvilket siger en hel del om at det er vigtigt med
en god træner.
Serie 6 holdet og 7 mandsholdet, har igen i år haft god opbakning. I ungdomsafdelingen har vi mærket en negativ tendens,
manglende afbud, bliver bare væk, eller kontingent - hvad er
det? - Altså manglende betaling af kontingent. Det er ikke børnenes skyld - HUSK DET. I indendørs har vi haft 3 senior hold,
hvoraf det ene blev nr. 5, ved de Jydske mesterskaber. Ungdom
var der 4 hold, man mærker tydeligt at der i ungdomsrækkerne
bliver gået til den, og det kræver mere og mere af både trænere/ledere, men nok også en betydelig større støtte fra forældrene.
Pt. Er træningen så småt i gang i senior afdelingen, vi har igen i
år allieret os med Flemming Dreyer som træner og i ungdom
deler vi støvleposer med Vejrups logo på ud med frugt (Vestfrugt) og vanddunke (Skjernbank), plus orientering om, hvornår
træningen starter udendørs, til alle elever på Vejrup skole.
Beretning fr a Håndboldud valget v. Allan Thomsen
Resultatmæssigt, er det meget flot i år, 2 første pladser - et par i
midten og så en enkelt bundskraber
Mini mini holdet var ikke med i en direkte turnering, men var
med til et par stævner, der klarede de sig godt.
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VIF Generalforsamling d. 14/3 2006
Mini holdet er et blandet hold med 3 drenge på dispensation, det
er rart at kunne tiltrække drenge.
Pigerne skal til kreds mesterskab Serie2 holdet skal spille opryknings kampe I efterårs/vinter sæsonen havde vi 1 hold, der ikke
kunne etableres pga. for få tilmeldinger, men vi fik da 6 hold op
at stå. Vi har i år fortsat forælder/barn holdet, i år sammen med
gymnastik, der er desværre ikke en enorm tilslutning, men vi
arbejder videre med holdene. I sommer perioden var der tilmeldt
4 hold, desværre fik vi kun de 2 hold op at stå, det værste var at
Pige holdet var tilmeldt i A rækken, men da de unge damer hellere ville spille fodbold , måtte vi melde fra. Oldboys spillede
også med i sommerperioden. Vi havde afslutning i både mini
rækken og oldboys, det blev der nogle gode dage ud af, og også
lidt til kassen. Vi mangler træner til et par hold, men håber at
have det på plads inden efterårssæsonen. Som noget nyt forsøgte vi med hjælp fra JHF at lave en indsats både vedrørende
træner og en øget forælder involvering. Vi tilbød en mini håndbold skole for minimini rækken, der kom 1 forælder + 2 børn, så
enten var vi uheldig med dagen, ellers er det svært, når vi beder
forældre være med. Jeg syntes at den dag vi havde med trænerne, var meget udbytterig Vi har da også haft lidt flere på kursus
m.m. end vi plejer. Håndbold har i år fået sponsoreret spille
trøjer til serie 3 Damer - vi siger mange tak til DinSport Og så
til slut en stor tak til alle trænere, udvalgsmedlemmerne og ikke
mindst til alle, der har været behjælpelig med praktiske ting, så
som kørsel, vask mm. Og så har jeg bedt udvalget om orlov i ca.
1/2 år, da mit arbejde presser på.
Beretning fra Badmintonudvalg et v. Niels Rasmussen
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige såvel bestyrelsen
i idrætsforeningen som bestyrelsen i badmintonudvalget tak for
godt samarbejde i det forløbende år. Den samme tak skal naturligvis lyde til såvel trænere som hjælpetrænere - Preben Lind,
Rikke Frederiksen, Marianne Jensen og Thomas Regel, som i
årets løb har gjort et stort stykke arbejde. Badmintonudvalget
består i skrivende stund af Preben Lind, Anne Grethe Steffensen,
Bent Truelsen, Lis Stenager, Ketty Christoffersen samt undertegnede. Lis Stenager har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og
det er endnu uafklaret, hvem der skal overtage hendes plads.
Vi har i år hele 30 ungdomsspillere mod 22 sidste sæson, og dette svarer til en stigning på 36 %. Dette er vi naturligvis vældig
glade for, og håber at interessen for badminton holder ved i de
kommende sæsoner.
Vi har i år 3 hold, der er tilmeldt til turnering, men såvel U17,
U11 og U9 har haft en drøj sæson. Det er dog lysnet betragteligt
for såvel U11 som U9, efter at de efter jul er kommet i en anden
pulje, således at de nu er begyndt at vinde flere af deres kampe.
Vintersæsonen for motionsspillere er nu afsluttet for i år, men
der er p.t. 3 baner optaget til sommerbadminton. Vejrup/Endrup
mesterskabet blev afviklet mandag d. 6.3, og dette var en stor
succes. Vi havde 40 deltagere.
Beretning fr a Gymnastikudvalg et v. Helle Bur kal
I 2005 havde Vejrup Idrætsforening 100 års Jubilæum vi valgt at
afholde opvisningen i forbindelsen med det. Træningen ville
vare lidt længere, da jubilæum var i april. - en flot opvisning,
hvor fantasien endnu engang bliver sat på prøve - flere af holde-

ne havde valgt at følge emnet 100 års jubilæum - med banner og
lig. Igen formår træner og hjælpe træner at få os revet op af stolene, det var bare rigtig flot.
Der var - 5 Forældre / barn - 16 Piger - 18 Pigepuslinge - 8 Rytme Piger og 8 Puslinge Dreng de 2 springhold med 26 deltager.
28 Friske damer og 29 Motionsmænd - mændene havde vi jo
med pga. af jubilæet det var rigtig godt. Og alle havde en rigtig
flot opbagning af de 220 betalende tilskuer - Område 5 Juniortræningsholdet og et hold Drenge Æ`Jungs fra Gørding var de
indbudte hold. 2 springhold var med ved det årlige Område 5,
forårs opvisning i Gørding i marts. Den nye sæson startede ikke
så godt, på drenge holdet var det 3 -4 drenge og alle de andre
hold var der en stærk nedgang i antallet af gymnaster. Vi har
nogle knald dygtige træner og hjælpe træner det eneste vi mangler er nogle flere børn. Vi fik 9 unge piger til at starte deres egen
lille hold de fleste var forhenværende træner, som gerne vil røre
sig, de startede først op i oktober. I forhold til sæsonen, - 2005
har vi ca. 35 børn mindre. Vi har i alt 105 gymnaster 50 børn og
58 voksne. Ved sidste års generalforsamling ønskede vi os en
rigtig STOR ting - ja en AIR TRACK.
Det gik i opfyldelse - her inden sommerferien fik vi den bestilt fik den leveret inden sæson start, så vi også havde mulighed for
at holde en prøve dag. Drenge fra Bh.kl. og opefter kunne komme og prøve Air tracken - vi havde fået hjælp fra Karl Jensen der
træner spring drenge i Gørding. Men vi havde ikke heldet med
os der kom kun 4 drenge det var lidt ærgerlig. Vi havde så bedre held med kurset i air track for de voksne, vi havde fået
instruktør Torben Thorhauge til at komme og lære os at bruge
Air tracken bedst - sikker som mulig, der var 18 der havde lyst
til at lære redskabet at kende - det var rigtig godt. Der har været
3 personer på Hjælpe kursus 1 - og 2 personer på Hjælpe kursus
2. Der har været børn der har deltaget i pigelejer - Springholdet
havde selv arrangeret lejer en weekend her hjemme i hallen. De
voksne har været til fællestræning i område 5. Vores årlige gymnastik opvisning blev afholdt her i weekenden, der var 180 betalende tilskuer en dejlig aften 6 af vore egne hold - et hold fra
Sædding /Guldager og Junior træningsholdet. Tak til jer alle for
en næsten veloverstået sæson, vi mangler lige en sidste detalje,
Børneafslutning her den 24 marts.
Juniorfanen blev overrakt torsdag aften i byfesten. Halvdelen af
de små flag blev solgt til banko.
Der er efterfølgende blevet broderet på flaget: VERUP IF 2005
Beretning fr a Festud valg et v. Kir sten Kristensen
Vi havde, i år 2005, som en af de første opgaver, at planlægge og
afvikle årets sportsfest. Med 2 nye udvalgsmedlemmer og
undertegnede som ny formand, tog vi udfordringen op og fik
årets sportsfest overstået med et pænt overskud. I forbindelse
med dette skal der herfra lyde en kæmpe stor tak til alle de frivillige, der er med til at få det hele til at køre. Tak til de andre
udvalg for et godt samarbejde. Tak til erhvervslivet for at de
tager pænt imod os og giver nogle flotte sponsorgaver. Så skulle
vi afholde Juletræsfesten, i år 5. juledag. Der var 24 børn, så det
var ikke nogen stor succes, selvom dem der var der hyggede sig.
Vi vil arbejde på at lave det anderledes til næste år. Tak til Sam
som spillede musik og til Bjørn som var julemand.
Til sidst har vi holdt fastelavnsfest. Det var til gengæld en stor
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succes med ca. 100 børn og ligeså mange voksne. En rigtig god
eftermiddag med mange glade børn, som var flot udklædte. Tak
til de voksne som hjalp under tøndeslagning, også tak til Brian
som stod for musikken. Vi har også taget del i planlægningen af
det fælles arrangement med Martin Østergaard som holdt foredrag på Vejrup Skole. Det var byens foreninger og Bramming
Bibliotek der stod for det. Der var knap 70 tilhørere og det var
en interessant aften. Vejrup IF gik ind med en underskudsdækning på 944 kr.
Til sidst vil vi også sige tak til Niels Ole i klubhuset for godt
samarbejde til vores arrangementer.

Beretning fra Sponsorudvalg et v. Poul Bjarne Holst
I sponsor afdelingen har vi i det sidste år haft følgende aktiviteter. Vi startede umiddelbart efter sidste generalforsamling med at
finde et emne som kunne have forbindelse til jubilæet. Det blev
den såkaldte jubilæums bold. Vi havde håbet det kunne blive klar
til selve jubilæumsdagen, men det nåede vi ikke. Vi lod det derfor løbe af stablen op til byfest ugen, med udtrækning af gevinster om søndagen. Der var en del lokale vindere af de udloddede præmier. Overskuddet ved udlodningen af boldene så vi som
sagt lige i regnskabet - ca. kr. 31000.- Der har også været svømning, som de tidligere år. I forårs sæson var der 32 børn og her i
efteråret har der været 39 børn med. Der blive ikke noget her i
dette forår, men det starter så igen til fteråret.
Der er også sponseret spiller tøj til for skellige hold i det forløbne år: Tømrer Peter Bertelsen har skænket spillertøj til 2 badmintonhold. Din-sport har skænket et sæt spillertøj til serie 3
håndbolddamer. S.K. entreprenør har skænket spillertøj til miniput fodbold spiller. Gørding Klinker har skænket overtrækssæt
til serie 3 fodbold. Og her til den kommende sæson er der lovet
nye spillertrøjer til serie 3 fodbold fra Sydbank, som der er en
fast aftale med. Vi siger tusind tak til disse sponsorer for deres
støtte. Det ser jo godt ud når vores spillere kommer ud til andre
klubber, og er klædt ordentlig på. I øjeblikket arbejdes der på
fornyelse af bandereklamer på stadion. Vi har allerede fået
accept fra 25, så vi regner med at have alle pladser besat inden
længe. Der er plads til nogle enkelte endnu, da der er nogle firmaer der ikke eksisterer mere. Hvis det skulle vise sig at der flere end der er plads til lige nu er det ikke noget problem, da vi
sagtens kan udvide pladserne.
Til slut vil vi gerne sige tusind tak til alle vore sponsorer, som
har støttet os på den ene eller anden måde, samt de der har hjulpet, når vi har manglet hjælp. TAK

Re gnskabet v. Br itta Pedersen
Beretningerne og regnskabet godkendt.
Valg af formand:
Otto Pedersen - genvalgt.
Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter.
Tak for indsatsen til de afgående udvalgsmedlemmer og velkommen til de nye. Glemte i min beretning at sige tak til Hanne
Holden som har stået for VIF`s gave til børnehaven, som var
timer i hallen med instruktør.
Tak for I kom i aften.

Overrækkelse af VIF`s træner/lederpris v. Otto Pedersen
(til ANJA FREDERIKSEN)
Hun har været aktiv i Idrætsforeningen siden 1997.
Hun har taget diverse kurser for selv at starte som træner på
Pigepuslingehold.
Hun startede for alvor med at træne springhold i 1999.
Hun har taget kursus i redskabsaktiviteter, modtagelses teknik
m.m.
Hun er meget ihærdig, er altid velforberedt, er vellidt af hendes
udøvere - et godt forbillede for de unge.
Når sæsonen er slut er hun altid klar til en ny opgave eller ide,
som kan føres ud i livet.
I sommeren 2003 var sammen med et par piger med til at starte
“sommersjov for hele familien”, nogle aftener i skoleferien med
squaredans, fællesdans, gamle lege, vandre og cykelture osv. De
samlede de unge og deres forældre til et par timers sjovt samvær
med stor succes.
I foråret 2004 var det populære stavgang på programmet, var
med på kursus - og startede ti gange i foråret og ti gange i efteråret, også her med stor succes.
Derefter var hun med til at starte stavgang op i Starup.
Hun er med i gymnastikudvalget og var da også med i planlægningen af forårets 100 års jubilæum i VIF, hun er en pige med
masser af gåpåmod ved nye opgaver.
Det samme gælder når vi får nyt redskab, såsom en Airtrack, da
er hun også stærkt interesseret i at få den udnyttet så meget som
muligt.
Og her i efteråret satte hun squaredans på programmet - for hele
familien - desværre var der for få der kom til dette arrangement,
som måtte aflyses.
Hun brænder for det hun laver og hun bruger tiden på VIF, de
unge mennesker og sporten, som hun holder af.
Det er et stort plus for en lille forening som vores, at der stadig
er unge mennesker som
ANJA FREDERIKSEN, der giver foreningen en frisk pust og
taget et stort træk over en længere periode.
Kruset er sponseret af Sydbank.

Anja Frederiksen får overrakt træner/lederprisen af Otto Pedersen
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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.

OLES
KØRESKOLE
Darumvej 9
6740 Bramming

Tlf. 75 17 44 46

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

Vi har limosine bøffer med
tilbehør til en hyggelig aften
•
•
•
•

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

Åbningstider:
Hverdage 10:30-17:30
Lørdage 9:30-13:00
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Vejrup Vandværk
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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
- ogs ud af huset.

v/ Sanne
tlf. 75 19 15 00
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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

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING

31

ARRANGEMENTER :
APRIL 2006
Tirsdag

D. 25.04 Repræsentantskabsmøde i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.30

Tirsdag

D. 25.04 Gymnastik - Sommer SPRING kl. 17.30 hver tirsdag

MAJ 2006
Mandag

D. 08.05 Møde ang. haludbygningsplaner - Alle er hjer telig velkommen kl 19.00 i Hallen

Tirsdag

D. 09.05 Udendørs skydning i Eike plantage fra kl. 16.30

Mandag

D. 15.05 Ansøgning skal være inde til 4 % Puljen

Fredag

D. 19.05 OK Forårskampagne på Foderstoffen, hvor der vil blive uddelt en rygsæk til alle der tanker
mellem kl. 14.00 og 16.30.

Fredag

D. 19.05 Forårsfest i Endrup på legepladsen kl. 18.00

Tirsdag

D. 23.05 Udendørs skydning i Eike plantage fra kl. 16.30

JUNI 2006
Tirsdag

D. 06.06 Vejrup Husholdningsforening cykeltur kl. 19.00 fra Vejrup Kro

Tirsdag

D. 06.06 Udendørs skydning i Eike plantage fra kl. 16.30

Tirsdag

D. 20.06 Udendørs skydning i Eike plantage fra kl. 16.30

Krocket i Vejrup
Hver Tirsdag og Fredag kl. 13.30 - Kom og vær med, alle er velkomne.
Hilsen Aase & Else-Marie

4% Fond
HUSK!!!
Ansøgning en til 4% fonden
skal være indsendt
senest
15. maj 2006 til
Metha Holk,
Bygaden 38, Endrup
tlf 7519 1373

Cykling: Mandag kl. 9.00 fra Kroen

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

Fonden kan søg es af alle
forening er
der er tilknyttet
Vejrup og Endrup.

ÅBNINGSTIDER:
ENDRUP/V. NYKIRKE LOKALHISTORISK ARKIV
1. onsdag i hver måned fra kl. 16.00-17.000
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden på tlf. 75 170107 Niels Erik Junk

VEJRUP SOGNEARKIV
Hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00 - Velkommen også til en kop kaffe
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden tlf. 75190 335 og 75 190 316

Annoncøroversigt

- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Bramming
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
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
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren Glejbjerg
Ole’s Køreskole
Bramming
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup
Per Hansen
Vejrup
Revisionskontoret Bramming

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

6160
1019
8122
1004
0005
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
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
7519 8448
7519 0433
7519 8493
7517 4446
7517 3311
7519 0123
7519 0238
7510 1100

Fimanavn

By

Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet
Torkilds Tæpper

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

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

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

Fimanavn

By

Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Kro
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Bramming 7517 4396
Bramming 7517 3248

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Telefon
7517
7517
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

8222
8223
0054
0200
0054
0238
0350
0006
0122

7519 1509
7519 0381

