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Vejrup Endrup Nyt
Vejrup Idrætsforening afholdt den årlige Gymnastikopvisning med
stor tilslutning.
250 betalende voksne og rigtig mange børn var med til at gøre dagen festlig for dem der skulle gøre opvisning. Med stor præcision fra børnene og travlhed for alle deres trænere, så skulle der vises hvad vinteren
har gået med at øve til denne dag.
Vi startede med Jernved unge Piger med 90 piger som gav en flot opvisning.
Der efter startede vi med alle idrætsforeningens hold, de havde sat alle sejl til og brugt fantasien.
Forældrene havde klædt deres små ud som stærkmand, løve, ballerina, klovn og med banner indtog de gulvet.
Puslinge piger havde øvet serie, drengene var i camouflage T-shirts og maskinpistol.
Pige/drengene og Spring holdet kunne med stolthed vise, hvad de havde øvet sig på hele vinteren.

www.endrupby.dk
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Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.erling-egert.dk
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Træner/leder pris 2011
I Vejrup Idrætsforening
Kirsten Kristensen
Kirsten du får årets lederpris for en hel perle række af
udvalg du har været med i de sidste 15-18 år. I starten var
det nok mest banko der havde din interesse. Du har nok
været hele vejen rundt inden for banko afdelingen
– som sælger, på gulvet og som opråber. Men en sygdoms
periode satte en stopper for alle dine aktiviteter for en kort
periode – men du er vendt langsomt tilbage. Det vil sige at
vi her har fået lov til at benytte dig som afløser til Banko af og til. Senere afprøve du Festudvalget og det var
nok her du brændte allermest for, aktiviteten at holde en fest for byen, nytænkning den kreative del her kunne
du udfolde dig, her var du som formand i 5 År. - For ikke nok med at du er dagplejemor til daglig omgås de
små poder, - så har du de sidste 2 sæsoner været leder af forældre/barn gymnastik. Og det nyder Gymnastik
afdelingen godt af, - du er ihærdig kreativitet og du er altid god for en forklædning af en hver slags.
Kirsten vi er super glade for at have dig i foreningen derfor skal du også have en annerkendelse for det du går
og laver.
Vejrup IF træner/leder pris 2011 - Tin kruset er Sponsoreret af Sydbank Gørding

Vif senior fodbold









Vejrup IF senior Fodbold er kommen godt i gang, her er de mødt fuldtallig op til en omgang gullachsuppe og
en øl til informations møde i cafeteriaet.
Fodboldtræner John Pedersen og fra fodboldudvalget Anders Ebener, kunne informere om hvordan den nye
sæson kunne komme til at fungere, samtidig havde de mulighed for at prøve tøj og støvler til den kommende
sæson, som Allan Fogh havde med.
Så alle gik med en god fornemmelse, om en god fodboldsæson i møde.
Kampen spilles på Vejrup stadion kl. 13.00 og modstanderne er Vester Nebel, super kamp hvor Vejrup, vandt
en overbevisende sejer med 5- 1.
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MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS
Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

75 17 35 82
BIL 20 32 15 82
FAX 75 17 49 82
mureregon@mail.tele.dk

Kim Andersen . . . . . . . . .75 17 24 45
Bil . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 45 35 82
Gunnar Pedersen . . . . . .30 70 94 59

Bygaden 25 - Endrup
Tlf. 7519 1240
Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding
Sand GG Sten GG Grus
Containerudlejning
Tlf. 75 17 80 80 Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

Vejjrup
p Døg
øgnk
kiosk
Åben alle ugens dage
Fra kl. 6.30-21.30
Telefon 75 19 033 53

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381
Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5
Vejrup
6740 Bramming

www.endrupby.dk
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FUNDRAISING !
Der er projekter i gang mere eller mindre hele tiden i Vejrup. Et Krolfskur er lige blevet bygget og spadestikket til udvidelse af Fritidscentret er nært forestående.
Vi har efterhånden en del projekter der er hjulpet på vej
Af økonomiske midler fra fonde.
Vi skal gerne blive ved med at have projekter på
tegnebrættet, som venter på at blive ført ud i livet.
Der er uden tvivl mange fonde der kan søges til de forskellige projekter.
Derfor efterlyses personer som kunne tænke sig at sidde i en fundraising gruppe.
Så har du lyst til at sidde i en gruppe der specialiserer sig i fundraising så ring til

Hans Jørn Madsen 75 19 04 36 eller Else Truelsen 76 56 70 10.

Velkomstpakke
I lokalrådet har vi flere gange drøftet, om det kunne være en idé med en
velkomstpakke, til nye borgere der flytter til Vejrup.
Derfor efterlyser vi personer, der kunne tænke sig at være med i en gruppe der
arbejder med, at sammensætte en velkomstpakke.
Hvad skal en sådan pakke, i givet fald, indeholde og hvad kan lade sig gøre?
Er det noget der har din interesse så ring til:
Hans Jørn Madsen 75 19 04 36 eller
Else Holberg Truelsen 76 56 70 10

Rundtur på DONG i Esbjerg
Vi tager en tur til Dong og ser og hører lidt mere om værket på en
guidet rundvisning. Der vil også blive fortalt noget om værkets opbygning og
funktion. Hvis vejret tillader det vil der være mulighed for at komme op og se en
fantastisk udsigt over Esbjerg og muligvis lidt af Fanø.
En rundvisning indebærer mange trapper, og er derfor ikke mulig for
gangbesværede og kørestolsbrugere.
Der Kan max være 25 pers. Så det er først til mølle.
Vi mødes ved kroen kl. 18.00, og kører i private biler.
Pris 50-kr pr pers. Inkl. kaffe og transport.
tilmelding til Lissi Tlf. 75 19 00 38 senest 15. maj
Vejrup Husholdningsforening.
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af brugte biler

Her er der
plads til din
annonce

Jensen Biler

Vibækvej 27 - 6740 Bramming
Tlf.: 75102162 - Mobil.: 21792162



  
 


 
LYKKEBOKENNET@FORUM.DK

FJERKRÆ, MINKAVL, TRÆPILLER

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

Gæs, Moskusænder, Moularder,
Duer, Kalkuner, Vildænder,
Amerikaner høns fra 20 uger
Træpiller: op til 4 slags
Lava 6 – 8 mm,
Træbriketter &
Hårdtræbriketter

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

www.endrupby.dk
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Referat fra årsmøde i Vejrup Lokalråd 8/3 2012
Formand for lokalrådet Hans Jørn Madsen bød velkommen til de 28 fremmødte.
Efter sangen ”Når vinteren rinder i grøft og i grav” blev Leif Hermansen valgt til mødeleder, og formanden
indledte årsberetningen med information om de samarbejdsrelationer, som lokalrådet har til lokalrådene i
Endrup og Gørding. Han informerede også om det kommende møde med Økonomiudvalget i Esbjerg og at
arbejdsopgaverne i lokalrådet.
1. Første tema er kollektiv trafik, hvor Preben Lind informerede om køreplanen for rute 144, og hvilke ønsker
lokalrådet har for at få flyttet ruten fra motorvejen til hovedvej A1. Lokalrådet vil gennem møde med Vej og
Park rejse sagen – desuden er man i kontakt med Bente Bendix, som sidder i regionsrådet. Det blev på årsmødet fremsat ønske om at se konkret på muligheder for ændringer på rute 428, som transporterer børn fra
Vejrup til Gørding skole.
2. Else Truelsen informerede om arbejdet med Vejrup Landsbyplan. Arbejdet med landsbyplanen er nu lagt i
hænderne på en styregruppe, som består Lars U. Nielsen, Leif Hermansen, Erik Stenager, Steen Uldahl, Else
Truelsen og N. P. Regel. I efteråret havde styregruppen fokus på mulighederne omkring ”lille Vøgaslund”,
men salget af kroen har ændret fokus, så nu lægges kræfterne her. Landsbyplanen kan i øvrigt ses på Vejrups
hjemmeside vejrup.dk.
3. Svend Erik Uhd fortalte dernæst om arbejdet med at få nedsat priserne på grundene i udstykningen på
Stationsvej. Han henviste her til stærkt reducerede priser i nabokommuner samt om et særligt tiltag fra
Kolding kommune med nedsatte grundpriser med ”all included” dvs. alle omkostninger ved grundsalget samt
tilslutningsafgifter er indeholdt i prisen. Sagen drøftes med økonomiudvalget på fællesmøde d. 26/4.
4. Hans Jørn informerede om arbejdet i den gruppe, som er i løbende kontakt med de nye ejere Dianne og
Ivan Jensen. Gruppen består af Lars U. Nielsen, Leif Hermansen og Hans Jørn Madsen. Gruppen er i øjeblikket ved at undersøge grundlaget for en evt. ny dagligvarebutik på grunden. I den sammenhæng er gruppen
udvidet med Hans Johnsen og Niels Peder Regel. Her drøftes bl.a. kapitalkrav, finansiering, omsætningsforventninger, ejerskab så det kan afklares om der en grundlag for et sådant projekt. Gruppen skal også afklare
hvad der vil være af opbakning til projektet i byen.
5. Peder Thomsen redegjorde for samarbejdet med Vej og Park. Her har vi endeligt fået et splinternyt læskur,
og der er også kommet skilt på væggen af krostalden, som viser vej mod skole og fritidscenter. Desuden orienterede han om hastighedsmålinger og ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Rebelsig og på
Vejrupvej. Belysning og reflekser på chikaner i Vejrup Storegade er også et tema. Der er endnu ikke fuld
afklaring på omfang af kloakrenoveringer i 2013, men info kommer så snart vi ved noget præcist. Lokalrådet
er interesseret i at opgravninger koordineres med diverse forsyningsselskaber, som vil foretage renoveringer
eller nyanlæg.
6. Grethe Johannessen fremlagde revideret regnskab, som har en balance på 16.228. Heri er indeholdt den
gave på 10.000,- som lokalrådet fik af Sydbank i forbindelse med kåringen til årets landsby 2008.
Under spørgerunden kom der opfordring til at gøre fremtidige møder papirløse. Der blev forespurgt på mulighederne for en landsbypedel.
Hans Jørn Madsen informerede om arbejdet i LAG – Lokale Aktions Grupper – som uddeler statslige midler
til udviklingen i landdistrikter og landsbyer. Har man planer, ønsker mm. som kunne involvere støtte fra
LAG, så kontakt Hans Jørn.
Efter kaffen orienterede Jørn Schultz om arbejdet i Esbjerg byråd – herunder udfordringerne i forbindelse
med budgettet. Han opfordrede desuden lokalbefolkningen og lokalrådet til at indgå som en positiv sparringspartner til kommunens politiske udvalg. Især pointerede han vigtigheden af at fortælle de gode historier om
lokale initiativer og tiltag.
Formanden takkede Leif Hermansen for god mødeledelse og forsamlingen sluttede af med at synge ”De nære
ting”.
Referent N. P. Regel
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Ved Vejrup‐Endrup Mesterskaberne
Ved stævnet var der rigtig mange gode og jævnbyrdige kampe. Her ses udpluk af medalje vindere. samt
Niels P. og Thomas Regel som stod for afviklingen af stævnet, stævnet varede fra kl. 17,00 til 22,00

Emma Sofie Regel og
Andreas Hansen

Nikolaj S. Jensen og
Anders Regel

Martin Høeg og

Uffe Vedsted og
Emma M. Sørensen
Mads U. Jespersen

Emil A. Sørensen
og
Rune Hansen

C

Emil A. Sørensen
og
Emma S. Regel

Emil M. Sørensen og
Sarah Jensen
Henny Wodarka og
Bodil Sørensen

www.endrupby.dk

Niels P. Regel og
Thomas Regel.
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Her er der plads til din annonce

Byggefirmaet

Rud Christensen ApS
Bygaden 10, Endrup
Tlf./Fax 75 19 11 61
Mobil 40 15 74 61

Her er der plads
til din annonce
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Forårsfesten
Ja, så er forårsfesten endelig forestående igen efter en lang vinter

Fredag d. 11. maj 2012 kl. 18.00
Er grillen varm på sportspladsen i Endrup. Medbring din egen madkurv og kød
til grillen.
Øl, vin og vand kan købes. Kom og få nogle hyggelige timer i godt samvær.
Der vil være lege for børnene.
Både børn og voksne er meget velkomne.

Arrangør:

Endrup Borgerforening

Familiedag
Endrup by og opland føre traditionen videre med
afholdelse af familiedag.

I år bliver det lørdag den 25. august 2012
Program er under udarbejdelse, men allerede nu er der
noget der ligger fast, kl. 9.30 startes der med rundstykker og kaffe,
derefter gudstjeneste.
Herfra er programmet ikke færdig udarbejdet
endnu,
men der arbejdes på det.
Frokost/middag, hvor der serveres grillmad
ligger dog fast.
Sæt X i kalenderen til den dag, så
både børn og voksne kan mødes til
en fælles festlig dag

Udvalget Hartvig Vind Jensen
www.endrupby.dk
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GENERALFORSAMLING i Vejrup Idrætsforening ‐
TIRSDAG D. 6. marts 2012
Formandens beretning fra Otto Pedersen
Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode indsats i 2011
Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke holde gang i så stor en forening, som VIF.
År 2011 har budt på både gamle og nye aktiviteter !
I 2011 havde vi bestemt at vi ville gå over til Conventus til styring af kontingent og regnskab. Det blev noget
bøvl, da jeg følte at vi ikke fik alle info fra starten, og slet ikke det omkring betaling, så vi havde håbet at det
var klar til uge 36 det kørte først i uge 47/48. De enkelte udvalg har brugt ekstra tid pga. det. Nu kører det og
lad os kigge fremad og glæde os over de muligheder vi får i stedet for de ærgrelser vi har haft.
Med hensyn til økonomien i VIF er den meget god, vi kommer ud med en overskud på 101.010 kr. det er flot.
Jeg tror at det kan blive et kendetegn for femtiden, at det vi gjorde for 10 år siden ikke kan bruges på samme
måde længer, da ting ændrer sig og da tænker jeg på os der har været med i mange år, vi må lærer at træde
en skridt tilbage, og lade andre gør ting på deres måde og når de beder om vores mening så må vi fortælle
dem, hvad vi kunne forslå og de sport grene vi har. Nu har vi måske ikke de sportsgrene om 5 år, og slet ikke
på den måde vi kender dem.
Engang imellem kan det måske blive nødvendig at lade nogle hold (aktiviteter) holde pause, til der er nogle
forældre der er klar til at gi en hånd med.
Jeg oplever at nogle forældre hellere vil kører med deres børn til stævner og lignende, end at hjælpe i VIF og
det må vi accepter selv om det kan være svært.
Jeg vil gerne ønske Knud Fogh Tillykke med Lions Club leder pris for 2011 det var fortjent din indsats er
ikke til at slå, tillykke.
Vi har forsat med Ungdomsidræt fredag aften, hvor vi har haft arrangementer ca. hver anden fredag, fra de
unge mennesker der har været på ekstrem weekend, de har taget sig af at aktivere og lave aktiviteter de aftner, det og det er gået rigtig godt, tak for det.
Vi har haft en god søgning til spinding flere gange har der været venteliste, men ud i foråret er der skåret ned
på dagene, mangel på udøvere, tak til alle træner.
De forskellig udvalg har gjort et kæmpe stykke arbejde i 2011 og i mange henseende har deres arbejde båret
frugt. Vi har forsat nogle gode rammer i den nye Multisal og med hensyn til leje af lokaler vil jeg gerne opfodre til hvis der er nogle der har en ide så bare prøv det. Søren Callesen har igen i år haft gang i Krolf med
over 40 deltager, tak til dig Søren.
Senior klubben, med formand Kirstine Sørensen har angående ”Idræt om dagen.” sørget for at finde ledere – igen har Preben Lind og Søren Callesen været friske. Og her har hun lavet en aftale med Per B. angående kaffe og rundstykker. Der er ca. 38 – 40 deltager hver gang.
Jeg vil også gerne sige tak til Christian Sørensen for det arbejde han har lagt i Præmie spil de sidste mange
år, med at finde folk til de forskellige ruter, han har flere gange ytret ønske om at hold op, og sidste år sagde
Annemarie Olsen ja til at taget opgave op. Christian har stadig telt holde foreningen og det går forsat godt,
men her vil du gerne finde en afløse, så kære borger! stilling som Formand til Sport fest telt op stiller, ca. 3
gange om året, er hermed opslået.
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De helliges samfund
Det bekender vi troen på hver
søndag i trosbekendelsen, men
hvad menes der med det?
Kirkefædrene var af den opfattelse, at det var for lidt at sige: Vi
tror på den hellige almindelige
kirke, der måtte flere ord til for at
forklare sagen. Det blev så til det
latinske udtryk: communio
sanctorum, fællesskabet om de
hellige ting eller som vi siger nu:
de helliges samfund.
Det latinske udtryk kan nemlig
oversættes på forskellig måde.
Den oprindelige betydning har
nok været fællesskabet om de hellige ting, altså dåb og nadver.
De to ting er vigtige.
Dåben som indledning til fællesskabet og nadveren som det, der
reaktualiserer Jesu død for os.
Disse er de helt afgørende kilder
til kærlighed og forsoning.
Det skulle med i beskrivelsen af
kristendommen.
Men udtrykket communio sanctorum kan også forstås som de helliges fællesskab, altså menighedens personer, som tror på Gud.
Og fællesskabet dækker så ikke
alene de levende, men også martyrerne, som er gået forud for os.
Der er jo ikke noget i vejen for at
alle tre tydninger kan klinge med,

både fælleskabet om de hellige
ting dåb og nadver, og at vi er
kristne mennesker som er fælles
om at være hellige, fordi vi tror på
Gud og at martyrerne også er
med.
Kirken er altså ikke bare en kirkebygning, sådan som vi oftest forstår det, men er primært et fællesskab omkring dåb og nadver og et
fællesskab af hellige personer,
som er hellige på grund af Gud.
I 1500 tallet på reformationstiden
(1530) fik vi den augsburgske
bekendelse. Her hedder det om
kirken i artikel 7:
”Kirken er de helliges forsamling,
i hvilken evangeliet læres ret og
sakramenterne forvaltes ret.
Der behøves altså ikke en stor
institution og heller ingen pave.
Blot evangeliet forkyndes ret og
sakramenterne , dåb og nadver,
bestyres på rette måde.
Fælleskabet er helligt.
Hellig betyder rent og strålende.
Det er den oprindelige betydning
af hellig i det gamle testamente.
Det er ikke en kvalitet hos menneskene selv, det kommer først via
kontakten til Gud.
Gud selv kalder på mennesker,
kalder dem ud ad verden til et rent
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liv. Fra den profane almindelige
verden til et liv i hengivelse og
offer for næsten. Helligheden
skænkes i kontakten til Jesu
Kristus, hans godhed smitter af. I
os selv er vi ikke hellige, men i
fællesskabet med Jesus bliver vi
det.
Dette er en altid uafsluttet proces.
Kirken er hele tiden på vej.
Gudsriget og kirken er ikke det
samme.
Kirken er altid en kæmpende
kirke, ecclesia militans. Den må
gøre noget for at være i overensstemmelse med Guds vilje.
Men overenstemmelsen skænkes
så på ny i de kultiske handlinger
dåb og nadver.

Kirkelige handlinger
5/2 - 1/4 2012

Døbte:
Vejrup Kirke:
Malthe Scherfig Fyhn
(Trine Thovtrup Scherfig og
Ronni Helstrup Engholm Fyhn
Vester Nykirke:
Nikoline Mathilde Kirstine Holm
(Mette Asmussen og
Danny Holm)
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Vedrørende slettede gravsten
på Vester Nykirke kirkegård.
For år tilbage var Esbjerg
Museum ude for at registrere
gravsten på kirkegården. Der blev
fotograferet og beskrevet om personen eller stenen.

Menighedsrådet har bestemt, at
de, som ikke skal bevares, skal
destrueres og det vil ske i det nye
år, hen på foråret. 1. maj er skæringsdato for at træffe en aftale
om afhentning. De bevaringsværdige sten har vi fundet en plads
til, så de står samlet.

hvilket vil sige, at det er helt
skjult, hvem der hører med og
hvem ikke. Når kirken af praktiske grunde må arrangere sig med
medlemslister og bidrag- eller
skatteydere osv. , hænger dette
sammen med, at kirken også er en
sociologisk størrelse og som
sådan må have en ydre organisation. Men kirken selv som Guds
folk er aldrig identisk med organisationen eller institutionen.
Også i den forstand er kirken ikke
et folk ved siden af eller afgrænset fra andre folk.
Kirken er altså på samme tid synlig og usynlig. Den er synlig i den
forstand, at man jo kan se de
mennesker, der forsamles, hvor
evangeliet lyder; men den er
usynlig i den forstand, at ingen
kan se, hvem af de mennesker,
der hører med til kirken eller
ikke, hvem der tror evangeliet
eller ikke.
Rudolf Arendt

Feby og hendes familie tilhørte
den presbyterianske kirke i
Ægypten.
I Ægypten regner man med, at ti
procent af befolkningen stadigvæk er kristne og hører til den
koptiske kirke.
Den koptiske kirke ligner meget
den græsk ortodokse kirke.
Hjemme i Ægypten kom Feby
ofte i kirken også midt i ugen.
Den var lige som en klub. Der var
også sportsarrangementer i kirkens lokaliteter.
Konfirmanderne købte nogle
hjemmelavede armbånd og støttede alternative løsninger til børnearbejde i Ægypten.
Tak for det. I Ægypten er der
mange fattige og de har ikke
meget at gøre godt med.

Hvis der er nogle, som ønsker at
få familierelaterede sten, er de
velkomne til det. De skal blot
henvende sig til graveren.
Bodil Vejrup

Reserver i kalenderen:
Sogneudflugt tirsdag den 14.
august. Turen går i år Glud frilandsmuseum og Snaptun. Men
mere herom i næste nummer.

Kolofon

Kirken
Det fortælles, at kong David blev
straffet, da han ville skrive Israel
i mandtal (2 Sam 24,10 ff).
Verden kan man skrive i mandtal,
ikke Guds folk. Ved at skrive folket i mandtal, gjorde David det til
sit ejendomsfolki stedet for at
lade det være Guds ejendomsfolk. Hvis det er hovmod for en
konge at holde mandtal, så er det
for alvor hovmod for en kirke; og
fortvivlelsen, når tallene er for
små, er en form for samme hovmod. At holde mandtal strider
imod selve kirkens væsen. Det er
at foregribe Guds rige og ombytte nærforventningen med utålmodighed. Gud er den eneste, der
kan skrive Guds folk i mandtal,

Ægypten
Den 21.februar fik konfirmanderne besøg fra Ægypten.
Det var
psykologen Feby
Georges fra Cairo og tolken
Helene Nebel.
Feby fortalte levende om sin baggrund i en kristen familie midt i et
muslimsk land. Hun indledte
med at fortælle om sit bryllup,
som fandt sted kort før turen til
Danmark.
Hun kom også ind på det arabiske
forår og vanskelighederne i forbindelse hermed.
I Alexandria blev en kirke brændt
af og flere kristne blev dræbt.
Og nogle af hendes familie mistede en del af deres penge ved
røveri.

Provsten har så været på kirkegården, ligesom han har været på
alle andre kirkegårde i Provstiet,
for at udvælge de sten som er
bevaringsværdige, og det blev til
en del. Nogle af disse sten står
stadig på gravstederne, mens
andre står ude ved diget.
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Rollespil i Terp
Konfirmander deltager i år i en
rollespilsdag i Terp torsdag den

Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051, e-mail: eae@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Vejrup Endrup Nyt
19. april. Her kan man føle sig
hensat til middelalderen med handelsboder, telte og konflikten
mellem kirke og kejser og mellem
den spirende protestantisme og
den katolske kirkes modstand og
pesten råder, så man skal passe på
ikke at blive smittet.
Gudstjeneste i Vøgaslund den
24. juni kl. 14.00
Også i år forsøger vi os med friluftsgudstjenste i Vøgaslund. I år
håber vi også på godt vejr. Tag
madkurven med og lad os nyde
kaffen i det fri – hvis vejret holder.
Holder det ikke, mødes vi i kirken.

Gudstjenester
15.apr. (1.søn.e.påske)
22.apr. (2.søn.e.påske)
29.apr. (3.søn.e.påske)
konfirmation
04.apr. (Bededag)
06.maj. (4.søn.e.påske)
( konfirmation)
13.maj. (5.søn.e.påske)
17.maj (Kristi Himmelfartsdag
20.maj (6.søn.e.påske)
27.maj (Pinsedag)
28.maj (2.pinsedag)
03.jun. (Trinitatissøndag)
10.juni (1.søn.e.trinitatis)
17.juni(2.søn.e.trinitatis)
24.jun. (3.søn.e.trin.)
(gudstjeneste i Vøgaslund)
01.juli. (4.søn.e.trin.)
08.juli. (5.søn.e.trin.)
15.juli (6.s.e.trin.)

Konfirmander søndag den 29. april kl. 10.00 i Vester Nykirke:
Sofie Mathiesen, Grimstrupvej 7
Camilla Kjøller Simonsen, Hjortkærvej 14
Kasper Andersen, Vongvej 5
Oliver Mattulat, Brorsensvej 1
Konfirmation i Vejrup kirke, søndag den 6. maj kl.10.00
Mie Kimura Christensen, Vejrup Storegade 52
Signe Braad Hansen, Storegade 51, Bramming
Simone Birthe Jensen, Vejrupvej 7
Maja Viktoria Sundorf Kristensen, Vejrup Storegade 77
Cecilie Thornbæk Madsen, Spurvevej 1
Laura Engberg Milwertz, Grisbækvej 3
Janni Lykke Utoft Nielsen, Tjørne alle 12
Kasper Damgaard Fyhn, Gl. Hovedvej 33, Rebelsig
Nichlas Christian Haage Rosenkrantz Jensen, Vejrup Storegade 62
Tobias Egert Sundorf Kristensen, Vejrup Storegade 77
Marc Mikkelsen, Fasanvej 14

Vejrup
ingen
10.30
ingen

Vester Nykirke
10.30
09.00
10.00

09.00

10.30

10.00
09.00PT
10.30
09.00
10.30
10.30
ingen
10.30
09.00
14.00

ingen
ingen
09.00
10.30
09.00
ingen
09.00PT
09.00
10.30
ingen

ingen
10.30
ingen

09.00PT
ingen
09.00PT

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20 kr

Konfirmationsdatoer
2010-2016 (3.søn.e.påske i Nykirke og
4. søn e. påske i Vejrup)

Vester Nykirke
2012 29. april
2013 21. april
2014 11. maj
2015 26.april
2016 17. april

Vejrup
6. maj
28. april
18. maj
3. maj
24. april

Indremission
Onsdag 25. april:
Soldatervennestævne i Vejrup
ved informations- og landssekretær
Bjarke Friis, Esbjerg.
Det holdes i Vejrup præstegård,
Engdraget 5, kl. 19.30.
Og der vil som sædvanlig blive
afholdt amerikansk lotteri til fordel
for KFUMs Soldatermuission.
Møderne begynder 19.30

Kalender:
Onsdag
Søndag

D. 25.04:
D. 24.06

Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Vejrup præstegård
Gudstjeneste i Vøgaslund

www.endrupby.dk

kl. 19.30
kl. 14.00
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De tomme kirker
De skal lukkes, det er der ved at
være stemning for. Det er også
for dyrt at have dem opvarmet og
så videre.
Men det er ikke uproblematisk at
gøre en kirke til lejlighedskirke.
Orglet kan lide skade og kan
blive angrebet af fugt.
Men så kan man naturligvis fjerne det og eventuelt erstatte det
med et elektronisk orgel.
De første 500 år af kirkens
historie var der jo slet ingen orgler. De er først kommet til senere.
Men det vigtigste er nok, at mennesker kan tage skade af, at kirker
lukkes. Engle behøver ikke at gå
i kirke. De er gode af naturen. Det
er vi mennesker ikke. Vi har
behov for at høre Guds ord. Troen
kommer af det, der høres. Det vil
vel sige, at hvis der ikke høres
noget, så kommer der ikke tro. Vi
kan ikke ved egen evne eller fantasi finde frem til Gud og finde ud
af, hvem Gud er.
Salig er den, som hører Guds
ord og bevarer det. Det er et
citat af Jesus og står på prædikestolene i begge kirker med guldskrift. Efter luthersk syn er prædikenen vigtig. Hvis man ikke
hører noget og ikke ønsker at
høre noget, så risikerer man at
sætte sig selv uden for indflydelse af Guds Helligånd. Og hvem
kan undvære det? Kun djævelen.
Som mennesker trænger vi til at
høre ordet og til at sige tak med
sang og musik.
”Men jeg kan lige så godt bede
herhjemme og høre musik hjemme”. Ja, Gud ske lov kan man
bede hjemme og alle andre steder.
Men det er godt for troen at
komme sammen og bede fadervor
og andre gode bønner. Alle salmerne er bønner til Gud. Har du
et forslag til salmer, så mail dem
til mig. Eller har du selv skrevet
en salme, så lad os se på den.
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St. Mary´s i Dublin
I sommers var vi i Dublin og
havde der en speciel oplevelse. Vi
besøgte Sct. Marie kirke i Dublin,
en metodistkirke, hvor John
Wesley i sin tid havde prædiket.
Den havde ligget ubrugt hen
siden 1964 og var blevet købt og
restaureret i 1997-2005 og er nu
restaurant bar og cafe og natklub.
Da vi kom midt på eftermiddagen
var den helt fyldt op af mennesker, der fik en øl eller blot snakkede sammen eller spiste et måltid mad, men uden for kirken
under parasollen var der plads til
at sætte sig og spise . Og udenfor
var der også et telt, hvor man
kunne købe mad.
Den bar stadigvæk præg af at
være en kirke. Orglet var der stadig. Alt var blevet restaureret
med de bedste materialer. Tillige
var der bar i midten og store
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anlæg med kobberbeholdere,
hvor man kunne få tappet et glas
øl af bedste Guinness kvalitet.
Det viste sig at være den kirke,
hvor bryggeren Arthur Guinness i
sin tid var blevet viet, i 1761.
Der var en mindesten i gulvet
med årstal, der gjorde opmærksom på begivenheden. Og nu var
så kirken overgået til at være bar,
hvor man kunne få sig en tår over
tørsten i sommervarmen.
I 1969-70 læste jeg i Birmingham
og så der en kirke, der var halvvejs nedbrudt. det var en metodistkirke eller baptistkirke. Nogle
af de gamle stole andet inventar
var der stadig, noget støvet. Taget
var væk, mere eller mindre, murbrokker her og der. Sådan kan det
altså gå, når kirkegangen forsvinder, til sidst forsvinder bygningen
også. Medmindre den bliver
ændret til et andet formål, kulturhus eller spisested.

Vejrup Endrup Nyt
Her til sidst vil jeg sig en stor tak til alle de frivillige Banko medhjælper, der år efter år yder en stor indsats,
mange har været med fra starten, siden 1986.
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, Præmie whist, Præmiespil og MK 79.
Tak til hallen for godt samarbejde
Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden dem havde vi ikke tøj på kroppen.
De har gjort en fornem indsats tak for det.
Badmintonudvalget fra 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, som også i år har gjort et kæmpe stykke arbejde.
Der skal også lyde en stor tak til Per Burkal for det gode samarbejde.
Badmintonudvalget består i skrivende stund af Preben Lind, Thomas Regel, Bent Truelsen og Niels Bach
Rasmussen. Vores suppleant er Niels Peder Regel.
Niels Bach Rasmussen og Preben Linder er begge på valg, men modtager gerne genvalg. Det sammen gør sig
gældende for Niels Peder Regel, som også gerne tager endnu en tørn som suppleant.
Vejrup/Endrup mesterskabet vil i år blive afviklet mandag d. 12. marts, og der er igen i år stor tilslutning.
På motionist-siden har vi haft endnu et godt år, dog har der desværre været ledige baner i år- Fra bestyrelsens
side vil vi gerne takke for forståelse for, at der igen i år har været enkelte aflysninger, da hallen har været brugt
til andre aktiviteter i badminton-tiden. Sæsonen forlænges selvfølgeligt med de antal gange badminton har
været aflyst.
Også for ungdoms-holdene går det godt med mange spillere.
Badminton 2011 Børn og unge
Kurset med DGI Instruktør, Bo Vendel, gav her børnene gode råd om etik og andet ved badminton kampe. I
marts havde vi som sædvanligt V E M med mange gode og spændene kampe. Ved Landsmesterskaberne i
Fredericia vandt Josephine G. Jensen og Camilla U. Nielsen bronze i u. 15 år i C rækken i double. Anne
Rasmussen vandt sølv i mix double u. 13 år i Vejen Emma S. Regel vandt bronze i mix double u. 11 år i
Fredericia. Det gik godt ved turnering U. 11 år vandt deres række 3+1U. 13 år 3+1 blev nr. 2 U. 15 år 3+1
vandt deres række.
Desuden tog vi godt med præmier ved træfstævnerne. U. 15 år deltog i Landsmesterskaberne for hold i
Holsted. Efter mange gode og tætte kampe var en 3. plads og bronze medaljer resultatet. I påsken vandt Janni
U. Nielsen i u.13 år guld i double med x makker fra Tjekkiet. Det var et internationalt stævne der blev afholdt
i Vejen med deltagere fra 8 nationer.
Jonas Hjort og Nicolaj Møller stoppede som trænere pga. uddannelse. Vi takker for deres indsats gennem flere år.
I udvalget var vi enige om at prøve, om det var muligt at få trænere udefra suppleret med
Marianne Gaardsholt og Morten Jensen. Vi har så haft Simon Nielsen der er DGI instruktør og Martin Fåborg
begge fra Grindsted. Herved har vi mærket en god fremgang fra flere af spillerne og er i øjeblikket godt rustet
med hjælpetrænere.
Vi havde Hjælpetræner kursus i Vejrup i samarbejde med D G I Sydvest i oktober.(med 31 deltagere heraf 5
fra Vejrup)Simon Nielsen var også på Vejrup Skole i oktober og fortælle om badminton og instruere børnene
i 2. og 3. klasse En tak til skolen for samarbejdet.

www.endrup-byen.dk

19

Vejrup Endrup Nyt
Nu har beretningen hovedsageligt berørt de spillere, som har sat Vejrup i fokus.
Men der er jo også børn, som vil nøjes med motion og fællesskabet og ikke ønsker stævner og turneringer.
Det er dejligt at badminton er så fleksibelt, at det også er en mulighed.
Atter i år vil jeg gerne takke forældre og medtrænere for god opbakning, så børnene har gode vilkår at udfolde og udvikle sig i.
Gymnastikudvalget fra Helle Burkal
Vi starte op i uge 37 i håb om en stor tilslutning – selvfølgelig, men den blev også stor – store årgange og forældrene
der har taget det til sig, at børene skal røre sig med socialt samvær og få en masse gode oplevelser med gymnastikken
sammen med kammeraterne.
Så den største udfordring, var at finde trænere til holdet de hang ikke lige frem på træerne. Men som vi så ofte har set, så
kommer de træner som selv har nydt godt af mange timer gymnastik som barn på banen igen.
Springholdet med 22 var den største – vi havde våget os ud i at samle springerne fra 2 til 7 kl. og det gav en smule overvejelser hvordan det kunne gribes an. Men de har arbejdet ihærdig – funden frem til konceptet der kunne fungere. Puslinge
holdet var fuldtallig med 36 børn fra alderen 3-6 år… det eneste vi igen ikke kunne prale af var stablen af trænere, et
par af træner havde tænkt at rejse ud i verden og det kan man jo kun opmuntre til. Men igen kom en ihærdige træner på
banen samtidig havde et par af de unge hjælperne funden vej til os, men vi havde endnu en udfordring, drengene fyldte
rigtig meget – forstås sådan at larmen og voldsomheden i legen ikke kunne forlise med pigernes – så vi måtte dele holdet
så pigerne kunne komme i Multisalen og det har så fungeret sådan at de bytter hver anden gang til at være i hallen.
De store årgange er også kommen til Vejrup og det kan mærkes på forældre/barn i år har der været 17 og de fylder
godt i Multisalen. Pige/drenge holdet med 15 gymnaster løb også ind i opgaver – da deres træner ikke kunne nå hjem
fra arbejde til det ønskede tidspunkt på dagen, der måtte igen i år den gamle træner træde til.
Så tusinde TAK kære TRÆNERE, - på foreningen og gymnastikudvalgets vegne TAK for jeres ihærdighed jeres
interesse i sporten og ikke mindst på børnenes vegne.
Herre holdet har haft en rimeligt fast antal de seneste år, med 32 herrer, dog kommer der lidt nye til og vil prøve en ny
udfordring med herremotion.
Både i foråret og her i efter året har der været en rimeligt stor interesse for – Zumba fitness, det vil sige at der har været
en lille fald i antallet med en ca. 15 – 20 kvinder pr. gang, men til gengæld er der kommen nye til hele tiden. For knap
2 år siden proppede der Zumba hold op overalt og vi har været så heldige at kunne blive ved, nye tiltag har været at tage
klippekort i brug 10x300 kr. og det er der 25 -30 der har benyttet sig af – og det er klart også instruktør Lonnie Kock
fra Esbjerg, der har en del af æren.
Men ikke nok med det, vi har også haft gang i Ballroom Fitness med Instruktør Sussi fra Esbjerg både før og efter jul.
Der kom en stor tilslutning efter sommerferien med 23 kvinder. Her efter nytår har der været knap så mange.
Styrk din krop med Fysioterapeut Tina, har der været knap så stor tilslutning til 17 efter sommerferien, men efter jul
har vi et stort fald, men igen er der en bred vifte af muligheder for kvinderne i alle aldre, så vi skal nok se om vi kan
pejle os ind på hvad de gerne vil have i den nye sæson.
Kurser: Der har været 8 personer på hjælper kursus 3 på første års og 5 på anden år – 2 på modtagerkursus.
I januar deltog 22 pigerne i pigelejer i Vejen, et par damer har været på kursus i stor bold og elastik.
Spring og pige/drenge holdet holder i denne weekend vi kommer til, de arrangeret en lørdag og en søndag med spring
og øvelser her hjemme i hallen.
Vores årlige gymnastik opvisning bliver afholdt lørdag den 17 marts kl.13.00
Herre holdet er ikke med til årets gymnastik opvisning men til gengæld kommer Zumba holdet med 35 kvinder I år har
alle træner og gymnastik udvalget arrangeret et indslag til sidst og der kommer der fuld knald på. Samtidig glæder vi
os også til at se opvisningsholdet de Unge piger fra Jernved med 90-100 piger.
Tak til jer alle, for en næsten overstået sæson, en stor tak til såvel trænere som hjælpetrænere, I har gjort en
kæmpe indsats.
Der skal også lyde en tak til Gymnastik udvalget. Helle B.
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Fodboldudvalg beretning fra Søren Thorø Uhd.
Så er det blevet tid til at gøre status for 2011. Vi har igen i år haft et udfordrende og spændende år i fodboldudvalget. Fodboldudvalget har i år 2011 bestået af Peter Sørensen, Anders Ebener, Lone Andersen, Knud
Fogh og Søren Uhd.
Da fodboldudvalget både har aktiviteter om sommeren og vinteren og for ungdomsspillere og seniorspillere,
har vi behov for, at specielt forældrene til ungdomsspillerne bakker op, for at vi kan få det hele til at hænge
sammen.
I 2011 havde vi 2 ungdomshold, men vi ville meget gerne have haft flere. Vi må desværre bare konstatere,
at der ikke er basis for at tilmelde flere hold, da det ikke kan lade sig gøre at samle nok spillere i de forskellige årgange. Resultatmæssigt har det været meget svingende, men vi mener heller ikke, at det er resultaterne, der er det vigtigste. På ungdomssiden regner vi med at tilmelde 2 hold til den kommende sæson, hvis der
kommer mange spillere, så er vi selvfølgelig klar til det.
Vi har et ønske om, at nuværende eller tidligere fodboldspillere har lyst til at bruge et par timer om ugen på
at træne et hold. Det er vigtigt for et lille lokalsamfund som Vejrup, at alle deltager i foreningslivet for at få
det til at hænge sammen. Derudover har vi behov for, at forældrene har lyst til at hjælpe med de praktiske
ting omkring holdene.
På seniorsiden var 2011 et fornuftigt år. Serie 4 holdet har blandet sig i toppen, og med lidt held kunne det
være blevet til en oprykning i efteråret. Der er ikke så mange spillere omkring seniorholdet som for 5 år siden,
men til gengæld er der er en fast stamme, som er gode til at møde op til træning. Vi har haft et 11-mands-hold
og et 7-mands-hold 2011, og vi håber meget, at vi igen i 2012 kan stille to hold.
I indefodbold/vintersæsonen havde vi 5 hold tilmeldt turneringerne. 1 hold i ungdomsrækkerne og 4 hold i
seniorrækkerne. Her var resultaterne også meget svingende, men et hold klarede sig rigtig godt. Holdet vandt
den bedste seniorrække i DGI Sydvest og kvalificerede sig til landsmesterskaberne.
Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbejde til medlemmerne i fodboldudvalget og de personer, som har
hjulpet igennem den seneste sæson. Det gælder både trænere, holdledere, opkridter, kampfordeler, dommere osv. Efter mere end 10 år i fodboldudvalget, heraf de sidste 3 som formand, har jeg valgt at stoppe i
fodboldudvalget. Jeg vil gerne takke alle dem, jeg har arbejdet sammen med i perioden for et godt og konstruktivt samarbejde.
Festudvalg - beretning fra Hans Callesen
Festudvalget fik i uge 32 afviklet årets Sportsfest. Vi havde valgt at holde ved nogle af de gode succer som
Fyraftenarrangement og havetraktortræk, som var utroligt godt besøgt. Torsdag og Søndag var det dårligt vejr,
så det gik lidt ud over besøgstallet og desværre et par ændringerog aflysning i programmet søndag. Vi havde
valgt at afprøve nogle ny ting som f.eks. sodavand på 1 ½ flasker giver en besparelse. Omsætningen var lidt
mindre en sidste år, men udgifterne var også en del mindre så overskuddet var ca. på 46.000,Den første søndag i advent afholte vi Julearrangement i multisalen. En hyggelig eftermidag men en masse
glade børn og besøg af rensdyr og julemanden. Der blev handlet lidt i boder, ikke så mange som sidst, så vi
skal nok se om der kan gøres noget for at få besøg tallet op.
Til sidst har vi afholdt Børenesfastalavn d. 19. feb. Det blev en super eftermidag med ca 110 børn og ca 150
voksne. Et godt arrangement med mange flotte udklædte børn.
Til sidst vil jeg gerne takke resten af festudvalget ikke mindst Bent Christensen og Bjarne Jørgensen, som
har valgt at stoppe efter mange år. Der skal også lyde en stor tak for et godt samarbejde til de andre udvalg
og ligeledes til Helle og Per Burkal.
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M/K-79 beretning fra Knud Erik Mortensen
M/K – 79 som forvalter BANKOFORMUEN og administrerer PRÆMIEWHIST.
Der har i år været ca. 16-20 deltagere ved præmiewhist, Knud Fogh har overtaget præmiewhist efter Hans Hansen.
Har i Vejrup/Endrup nyt, opfordret nye spillere til at komme, ellers risikerer det at ophører efter nogle år.
Når vi gennemgår regnskabet, vil man se at i 2011 har vi tab på kursregulering. Vi har alle mærket til finanskrisen, samtlige banker har haft tab, men der er lys forude. Vi har kunnet se at de første 2 måneder i år, men
har allerede fået dækket ca. 30% af underskuddet ind igen, så det går stærkt fremad. Vi skal være stolte over
alle de der frivillige der hjælper vi har her i Vejrup. Der er et godt samarbejde alle foreninger imellem, når vi
ser de andre byers foreninger hvor de strides indbyrdes, de problemer har vi ikke her.
Jeg vil sige en stor TAK til alle frivillige hjælper til Banko og Præmiewhist.
Uden jer kunne vi ikke gennemføre disse arrangementer.
En tak til Fritidscenteret og Idrætsforeningen, tak for det gode samarbejde.
Vejrup/Endrup NYT – beretning fra Helle Burkal
Bladet kommer ud med et pænt overskud ………….
Der er ingen der har sagt fra af de frivillige uddelere, bladene bliver delt ud 6 gange om året, der er 12 der
uddeler frivillig. Tusinde tak for jeres frivillige hjælp, de lokale foreninger som nu har stået for det siden 2007
de for dog en lille julegave.
I Endrup by og Årre opland ligesom her i byen, bliver omdelt af personer der får en lille betaling for udbringningen, - samtidig udkommer Bladet til tiden og der kommer mange gode indslag, bliv endelig ved med det.
Nye ideer eller indslag til bladet – kom endelig
Menighedsrådet fra Vester Nykirke har henvendt sig angående overskud det er blevet bestemt at Helle Burkal
skulle have en ny PC, printer og program, det har jeg delvis fået – der kommer et foto redigeringsprogram til
og så skulle der arbejdes på en betaling – men det er ikke kommen i kraft endnu.
Samtidig har der været forespørgsel fra Grimstrup menighedsråd om samarbejde i bladet – de har så aldrig
henvendt sig.
Vi holder vi et fælles møde hen i april 2012.

Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs Præmiespil 2012
Udtrækningsnumrene for
Februar: 46-255-8-216-222-77-76-299-159-141213-130-186
Marts: 187-53-150-136-254-253-121-271-14386-90+20-24
April: 37-290-188-281-49-140-287-294-214148-57-187-190

22

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Her er der plads til din annonce

VEJRUP AUTOFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

www.vejrupauto.dk

Her er der plads
til din annonce

Vejrup Storegade 71 - 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reperation af biler
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Fastelavn er mit navn……….
Fastelavn blev fejret med )"%  *  *+ 
maner i Fritidscenteret,

Idrætsforeningens
Festudvalg havde funden 
fastelavn pynt, slikposer
og karameller, køller og 6
stk. tønder frem. Her de
blev hængt op i forsvarlig
line, og det var sandelig
også nødvendig for med
alle de slag tønderne blev
udsat for, skulle hænge
god !
Antallet af børn til at slå
katten af tønden blev 110
børn og de var rigtig
klædt ud alle havde fået
de kostumer de godt
kunne lide, og her efter
var det bare om at slå til
tønderne, det var børnene rigtig gode til at benytte sig af, det gjaldt jo om at blive Konge eller Dronning.
Erling Eggert spillede til børnenes stopdans, og andre sjove danse, her kunne, de 156 voksne forældre og bedsteforældre nyde at se på, og at det gik rigtig til.
TAK for i dag – ses til næste år – Hans Callesen.

Vejrup Senior Club
Torsdag D. 9. februar havde Senior Clubben besøg af, Fløjlsgruppen fra Sejstrup, en sang og musikgruppe,
der består af otte deltagere, de tager ud og spiller for det modne publikum. Musik og sang er fra den tid
hvor vi gik til bal i vores ungdom. Det var en rigtig god eftermiddag, så de 35 tilhører gik hjem i godt
humør.
Torsdag d.8. marts var Fhv. skoleinspektør Knud Jensen fra Bramming og fortælle og vise film fra en tur
til Vietnam, som han og hustruen havde foretaget for ti år siden. Det var rigtig spændende at høre om hvordan man var gået fra Fransk koloni, efter anden verdenskrig, og så først bekæmpe Frankrig, og siden,
bekæmpe USA, for til sidst blive en selvstændig nation.
Det var godt fortalt, og man kunne se hvor for- ation.
kunne se
skellig deres kultur, er fra vores.
,
Husk turen til Løgumkloster
den 29. maj, tilmeld jer i god tid for,
at der er plads i bussen.
tid for,
Søndag den 22. juli er det så at turen går
til Tyrol i Østrig, med, De grå busser`
det skal nok blive sjov.

uren gå
grå busser`

Så husk tilmelding inden D.8 juni.
j
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Søren Callesen
Gymnastik mand – du er i ihærdig, du er en mand der vil og kan sit kram – du startede som stor knægt i foreningen med bare 19 år
gik du i gang med at træne spring gymnastikken for børn og det har du præsteret i - ja hold nu op – i 51 år.
Søren du er lavet af noget speciel, men du hører også efter når mor Margit mener om det ikke var noget med herregymnastik i Vejrup
så i 1994 skulle det prøves, det første år var i 9 herrer over i gymnastiksalen, med det steg dog hurtig til det dobbelte året efter, og
nu har du i 18 år haft motionsgymnastik for herrer i Vejrup Idrætsforening.
Du har i mange år haft Motionsherrerne med til den årlige gymnastikopvisning hvor du som første mand, har vist vejen for de yndere gymnaster du har båret VIF s` fane ind utallige gange.
Du er med hver uge, til områdets fælles træning for motionshold M/K hvor du også har flere lokale opvisninger du tager til, sammen med dit hold, og ved Landstævner har du ikke misse en.
Inspirationen og nytænkning det er dig Søren, du har deltaget i adskillige kurser for instruktører været på forskellige – spotkurser
– Mix motionsstævner med på Højskoleophold – vores lokale forenings kurser, kursus for Airtrack – ældregymnastik ”fra skrog til
mand” – ”M/K `ere 50-60 årige og vi kunne blive ved, siden 1997 har du deltaget i 34 kurser og i dag er du 70 år og sidste kursus,
du var på var Workshop i Conventus, og så lige i november måned 2011 Volley …. Bedste Volley det sidst nye du kunne tage med
som inspiration til Idræt om dagen med.
Siden du stoppede på arbejdsmarked i 2006 har du stået for Idræt om dagen gymnastik, det er blevet en Susses du laver en times
gymnastik for 40 yngre/ældre mennesker – de får sig bevæget i takt med musikkens rytme, du formår, at bearbejde krobens muskler, og få dem afspændt igen.
Det var ikke nok med 1 Krolf bane der var i så også kun 15 spiller, for de sidste 5 sæsoner siden 2008 har der været 45 aktive Krolf
spiller– Så der var nød til at blive anlagt 1 Krolf baner mere. Og nu hvor du har været med til at bygget et nyt Krolf skur, den lille
diamant – kommer der nok til at mangle bane, så i indtager i vel bare trænings fodboldbanen.
Men her holder din interesse i foreningen ikke op, du kan dit håndværk du er uddannet snedkerer og det nyder Fritidscenteret godt
af, du er disciplineret – du er arbejdsmæssig stabil og ihærdig, det er alt hvad du rører ved bliver rengjort og istandsat, malearbejde med vinduer og døre alt bliver som nyt igen.
En vinterdag midt i gymnastik timen fik du et velfortjent skulderklap fra Sydbank og JV
I år vil Vejrup Idrætsforening give dig en medalje inden for dit felt GYMNASTIKKEN
En medalje for lang tro tjeneste
Æresmedlem i VIF 2012

Preben Lind

Verdens bedste Hjælpe Træner !

Preben har været i foreningen i en menneskealder han startede sin interesse inden for fodbold, og det har han holdt ved i alle
årene, han følger gerne udviklingen med ungdomspillerne og senior - hvor de ligger placeret i de forskellige puljer og rækker.
Men der hvor din store passion ligger er ved Badminton. I badminton afdelingen har de en stor hjælp i dig som udvalgsmand,
træner og holdleder.
– med det slår slet ikke til, - din måde at få ungebadmintonspiller inddraget i sporten, din altid positive måde at gribe til tingene, din hjælp med turnering og hjemme kampene, ja selv med en kørsel hvis en forældre melder fra, så er du der.
Preben du er også altid god for udfordringer, du iagttager henter inspiration når du er ud ved stævner i forskellige Haller, der
bliver drøftet og spurgt ind til forsk. emner. Du kommer med ideer – for vendt og drejet emnerne og nye tiltag fødes.
Miniton blev skabt denne vej, du får de unge træner og forældrene involveret, og der bliver skabt en interesse, du er vedholdene og vil gerne at det lykkes.
Du er stadig aktiv i motions afdeling du deler bane, med nogle der kunne være dine egne børn og du er ikke glad når der tabes
en kamp – men en værdig taber det er du.
Fortsætter side 29
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

Endrup Slankeost
20+
Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0 % fedt

Skærk Jyde
45+
Ekstra lagret i
30 uger
26,0 % fedt

,-

Gammel Endup
45+
Ekstra lagret i
52 uger
26,0 % fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 27 mælkeproducenter, der er
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
“Jord Til Bord” på: www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 14 11
Butik Fredag 9,00 - 17,00
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Så bygger vi nye lokaler til ungdomsklubben
og vi har brug for DIN hjælp !
Alt er på plads, tilladelser, håndværkere, tegninger, økonomi, m.m. så nu går vi i gang.
Vi har håndværkere på udgravning, støbning og murværk, spær, men resten af montagen er baseret
på frivilligt arbejde og der går masser af dygtige hænder rundt i Vejrup som er villige til at give en
hånd med til det gode projekt for vores unge mennesker, så hvis du har tid og lyst så meld dig
venligst, det kunne være du har haft børn i klubben tidligere, har børn i klubben nu eller skal ha det
senere, så er det lige netop dig som forældre vi har brug for til at bruge nogle, mange eller få timer
på projektet, husk at tyve personer der bruger to timer hver er ligeså vigtig som en mand der har
tyve timer selv og vi kan bruge alle, uanset om dine hænder vender indad skal vi nok finde plads til
dig, der vil være et daghold, aftenhold og weekendhold, alt bliver tilrettelagt efter hvornår netop du
og de andre kan bedst, og ellers kig bare forbi i ny og næ, vi starter ud allerede i uge 16.
Gratis forplejning, Centergrillen sponsorerer al mad og drikke til de frivillige under byggeriet

Så kontakt venligst Per B. på mail: perburkal@webspeed.dk eller på tlf 23 41 20 05,
og fortæl hvornår du bedst kan, og gi din tilkendegivelse på at du også er klar
HUSK DET !

På forhånd - TUSIND, TUSIND tak for hjælpen !
DU kan her og nu gøre en forskel for de unges fremtid i Vejrup
Mvh. Per Burkal, leder af Vejrup Ungdomsklub

www.endrupby.dk
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Nygårdsvej 29
www.casperskoreskole.dk

Vejrup
Caravan
Transport

4LPW.BETFO#FEFNBOETGPSSFUOJOH
4LPW.BETFO#FEFNBOETGPSSFUOJOH
#PS
HFSHBEF
#PSHFSHBEF

#SBNNJOH
#SBNNJOH
5MG

5MG
/¼SS
FHBEF
/¼SSFHBEF
(¼S
EJOH
(¼SEJOH
5MG

5MG
7JUS«GGFT

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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Fortsat fra side 25
Du har siden du stoppede som Landmand kunne bruge lidt flere timer på din anden interesse, en interesse Fritidscenteret
nyder godt af, du er nemlig kasser, og det er du god til – du er ihærdig med besparelser, du er omsorgsfuld med andres penge,
de behandles med respekt, og så er du sparsomlig på den rigtige måde.
Preben du er ikke den fødte håndværker men i den seneste tid hvor du har været hjælper ved forskellige reberationer, malearbejde, nybygning, er der alligevel dugget nogle skjulte talenter op og det vil vi her give dig ros for, din ihærdighed din vilje til at
give en håndsrækning til det du kan, selv bare det at holde en paraply, for en der lige skal have malet de sidste strøg i regnvejr.
I sommeren 2009 fik du et velfortjent skulderklap fra Sydbank og JV
Hvor teksten lød !
Preben har et positiv livssyn og besidder diplomatiske evner – han er altid forberedt, når han møder op i bestyrelsen for Vøgas
Lund Plantage, Vejrup Lokalråd og Vejrup/Endrup Fritidscenter, han er kendt som udøver og træner i Idrætsforeningens,
Badmintonafdeling, og går ikke forbi en ny Vejrup borger, uden han har blik for hvilke resurser den enkelte har at bidrage med i
Vejrup. har
I år vil Vejrup Idrætsforening give dig en medalje inden for dit felt BADMINTON
En medalje for lang tro tjeneste

Knud Erik Mortensen
I 1974 besluttede bestyrelsen for VIF at opføre klubhus sammen cafeteria og omklædning i stueetagen, og skydebane og depotrum i kælderen. KEM blev bedt om at indtræde i byggeudvalget, samt at forestå projekteringen.
I 1979 bliver MK79 etableret som støtteklub for VIF, hvor økonomien blev KEM ´s område i de første år, og hvor han igen i
gennem snart utallige år, har været kasserer.
I 198? Blev KEM valgt som formand for VIF, og efter et par perioder blev pladsen udskiftet med kassererposten, da økonomien i
foreningen var det, der havde den største interesse.
I 1984 opstod tanken om at opføre en idrætshal i forbindelse med klubhuset, og et byggeudvalg blev nedsat, her deltog KEM i
møderne som (formand ?) repræsentant for VIF. Ud over at deltage i indsamlingen til hallens opførelse, forestod KEM også hallens projektering.
Tilbygningen af depot for borde og stole til idrætssalen i 1995, samt tilbygningen af nye omklædningsrum og ombygning af kælder til klubhuset i 2005 - 06 er projekteret af KEM.
Senest i 2011 hvor der skulle regnes og tegnes i forbindelse med udvidelsen af Krolfhuset ”DEN LILLE DIAMANT” har KEM
deltaget i økonomi, projektering og opførelse.
I forbindelse med nødvendigheden af en god økonomi i hallen var KEM med i en gruppe, der fik skudt gang i banko hver onsdag. Økonomien var også her, det der stod højest for KEM´s interesse i en del af de godt 25 år banko har kørt, men arbejdet med
op- og nedtagning af stole og borde har været på programmet i flere perioder.
De sidste par år har KEM været at finde, når der har været små events ved OK standeren, samt ved byfesten, når der har skullet
udstedes nye benzinkort, og også som altmuligmand i hallen har han deltaget.
I år vil Vejrup Idrætsforening give dig en medalje for lang tro tjeneste.
Æresmedlem i VIF 2012
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Kender du én, der
fortjener et skulderklap?
Bramming og Sydbank Gørding i samar-

mange frivillige i det lokale foreningsliv et
skulderklap?

bejde med JydskeVestkysten ”Månedens
Skulderklap” til frivillige ildsjæle, der gør
noget ganske særligt for foreningslivet.
Sammen med hæderen følger 1.500 kr.
og et diplom.

Så har du nu chancen for at gøre noget
ved det! Hver måned uddeler Sydbank
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Indsend et forslag – og vind
Indsend dit forslag til Sydbank eller
JydskeVestkysten. Så deltager du samtidig hver måned i lodtrækningen om ﬂotte
præmier.
Giv et skulderklap!

9418.1210

Fortjener din træner, leder eller en af de

Vejrup Endrup Nyt
Orientering fra Vejrup Endrup Fritidscenter her ved slutningen af 2011
Som aftalt på efterårsmødet 2010, hvor det blev besluttet at man kun mødes en gang om året, nemlig i foråret
til det ordinære repræsentantskabsmøde. Her er så en beretning for året der er gået. Efter at Michael Sørensen
ikke modtog genvalg er Knud Erik Mortensen blevet valgt ind i bestyrelsen. Henning Frederiksen er fortsat
som formand valgt af repræsentantskabet Ketty Christoffersen som Næstformand (sekretær) Preben Lind som
kasserer Tommy Hunderup, Lisbeth Høj og Knud Erik Mortensen som bestyrelse
Alt kører rigtig godt med en god udlejning i både dagtimer og luksus aftentimer til kl. ca. 21.30 hver aften på
nær onsdag aften som er udlejet hele aftenen til banko som i øjeblikket kører fornuftig. Udlejningen af
Multisalen kører også rigtig godt med både gymnastik, dagpleje spinding, kurser og fester. Vi kan heldigvis
se at vores Multisal bruges rigtig meget og at vi er kommet godt igennem 2011 som regnskabet ser ud kommer vi ud med et pænt overskud,
Følgende ting har vi udrettet i 2011 -Nyt Vindfang for at spare på varmen - lakeret gulvet i den store hal.
Efterisoleret hele klubhuset også for at spare på varmen
Balancebomme sat op i hallen sponseret af skolen, Nye stole med polster til multisalen og biblioteket og 4
stk. Cafeborde - Nye planter rundt om Multisalen. Afholdt 2 aktivitets lørdage med hallens venner - Afholdt
en aktivitetsdag for børn og brugere af centret. Afholdt et oktoberfest med kæmpe succes som også var en
markering af centerets 25 års jubilæum. Fået opsat en stor projektor 6000 lux og lærred i multisalen.
Sponseret af skolen.
Anskaffet os et stort p.skilt som bliver sat op i nær fremtid
Så har vi jo fået 42.500 kr. fra LAG til bygning af et nyt Krolfhus, Så der er nogle frivillig (Preben, Søren og
Knud Erik). som har bygget det nye hus som nu er færdig og er blevet til et flot klubhus den lille diamant,
som vi kan være stolte af. Vi har også lavet kontrakt med Per Burkal som Centerbestyrer for 2012 og han har
ansat Helle på fuld tid fra august 2011 og det kan ses på de mange fester som er booket fremover.
Fremtiden:
Vi arbejder med energiudgifterne og holder et skarp øje med dem da det bliver dyrere og dyrere at fyre, men
vi kan glæde os over at vi ikke bruger mere energi selv om vi har fået flere kvadratmeter, stort kado til Per
for det for han styrer det med Hård hånd.
Oktoberfest afholdes igen den 26. oktober
Kulturelle tiltag en aften sammen med de andre foreninger Vi havde et arrangement med Helge Engelbrecht
og Ronnie Olesen rigtig god aften.
Og som mange nok har hørt, arbejder vi i øjeblikket på at få et nyt lokale op at stå til ungdomsklubben som
efter planen skulle stå færdig til august 2012 Det er planen at byggeriet skal laves af delvis frivillig arbejdskraft. Alt i alt er det et Center med meget gang i dagligdagen.
Til sidst et stort tak til bestyrelsen, Per og Helle og foreningerne som bruger hallen og de frivillige som giver
en hånd med for at få centret til at køre.
Vejrup/Endrup Fritidscenter Henning Frederiksen

Arrangementer
APRIL
Onsdag
Mandag

D. 25.04 Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Vejrup præstegård kl. 19.30
D. 30.04 Sidste frist til ansøgning til Banko Fond

MAJ
Fredag
Tirsdag
Torsdag

D.11.05 Grillen er varm, på Endrup sportspladsen kl. 18.00 medbring selv alt andet.
D. 22.05 Rundtur på DONG i Esbjerg ved kroen kl.18.00 - kører i private biler.
D. 29.05 Senior Club, heldagsudflugt til Løgumkloster Højskole,
Anne Marie Morris vil fortælle om de spændende historier i landsdelen

www.endrupby.dk
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7517 4396
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 0381

IUD

Telefon
8799 3612
7519 1411
7510 1601
4031 1222
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
7517 8999
7517 3037
7510 3582
2815 0517
7517 8090
7517 2770
2521 8042
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0521
7519 0333
2096 9676
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 6160
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
7517 0444
7510 1881
7517 4477
7437 1860



Firmanavn
By
Andelskassen
Agerbæk
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bramming Køreskole Bramming
Brix Hairut v. Maria Gørding
Butik Knoppen
Gørding
Caspers Køreskole Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danrevi
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gårdbutik Kileager
Vejrup
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. Holsted
Hårbiksen
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård
Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
Karlskov Byggemontage Vejrup
KB Træbyg
Vejrup
Kent Jensen
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Pecani
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup
Pigerne tøj & sko
Agerbæk
Rud Christensen
Endrup
Skov Madsen
Gørding
Specialoptik
Bramming
Sportmaster
Bramming
Sejstrup Taxi
Gørding
Skjern Bank
Bramming
Stof Centrum
Bramming
Sydbank
Gørding
Sørens Farve
og Tapet
Bramming
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Caravan Transport
Vejrup El - Service
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Viggo Sørensen
Vejrup
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