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Det kniber snart med at

tælle.....256 var til Zumba
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Extreme Weekend

Hvad 23 unge mennesker fra Vejrup og omegn havde af forventninger til weekenden d. 15. – 16. maj, er ikke
til at vide, men én ting er sikkert; det blev extremt!

Ud fra pakkelisten hvorpå der blandet andet stod; badetøj, træningstøj og sygesikringsbevis, var det ikke til at
regne ud, hvilke oplevelser og udfordringer weekenden ville komme til at byde på. Det var med følelsen spæn-
ding og uvished de unge, fra alderen 16 – 20 år, satte sig i bilerne, som satte kursen imod Oxbøl-området. 

Flugtskydning og mountainbike var det første, der skulle afprøves kræfter med. En del af lerduerne blev
ramt, og cyklerne blev kørt til. Ved middagstid gik turen videre – dette på transportmiddelet de unge netop
var blevet bekendte med; mountainbiken. 

På den nye destination skulle middagsmaden indtages og ny energi samles. Og den nye energi, den blev der
brug for både på militærets forhindringsbane, på klatrevæggen og i skoven, hvor der var rig mulighed for at
få sluppet sin indre abe løs. I skoven var især det frie fald et hit; at klatre op i et ca. 25 meter højt træ, hænge
et øjeblik i en stålwire, for at suse igennem luften. Dog var sikkerheden i top, alle var forsvarligt spændt fast
i en sele.

Den sidste rest af energi blev brugt, da turen igen gik videre – på cykel. Tanken om aftensmad forude, hjalp
dog lidt på det, og alle nåede frem til maden. Indtil kl. 21:00 var der tid til at tage et velfortjent hvil, efter de
ca. 20 km. på mountainbike.

At der efter kl. 21:00 var arrangeret et cykel-orinteringsløb med GPS rundt i området, faldt i knap så god
jord, hos de unge hvor bagdelen hos de fleste, var ved at være godt øm. Dog tog alle udfordringen op, og cyk-
lede ud i den mørke, regnfulde aften. Det er forskelligt hvor mange km. hvert hold cyklede i dette løb, men
det blev omkring 15 – 20 km.
Natten blev tilbragt i soveposer i en "skovhytte". Hvis vejret havde været bedre, skulle der have været byget

bivuaker, men på grund af regnen og blæsten, blev det bestemt at presenningerne i stedet skulle hænges op
omkring "skovhytten".

Det var trætte kroppe og ømme bagdele der
søndag d. 16. maj vendte tilbage fra VIF's
Extrem Weekend. Men humøret var godt og
stemningen god; en weekend fuld af oplevelser,
udfordringer, samarbejde og brudte grænser var
en extrem succes. 

Ida Søby Fogh. 

På billedet flokken som tog af sted på VIF’s
extreme weekend. 
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Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham



Afsked med Stationsvej 4

Så har beboerne på Stationsvej fået brev
fra Esbjerg Kommune på at Niels
Schultz ejendom må vige for den nye
udstykning. Arbejdet påbegyndes d.25
Maj og vil tage ca. en uge. 

De store
maskiner
tager fat

Når først de store maskiner
går igang er der ingen ende
på hvor hurtig det går......
Det tog under 3 dage for at
fjerne Niels Schultz ejendom
så nu er vi klar til at udstykningen kan påbegyndes.    Af borgerjournalist Hans Jørn Madsen, Vejrup

Nærdemokrati

Mandag d. 31. maj var økonomiudvalget på
besøg i Vejrup. Lokalrådet havde en time, til at
drøfte lokale anliggender med økonomiudvalget.

Vejrups udvikling og fremtid blev drøftet. Niels
Peder Regel havde udarbejdet power-point, som
oplæg til debat. Dog blev det ikke til så stor en
debat, for politikerne ønsker også kun en positiv
udvikling af byen. Politikerne er naturligvis også
klar over hvor meget det betyder for en lille by, at
de kommunale institutioner bevares.

Derudover drøftede vi "Vejrup kro", erhvervsgrunde i området, cykelstier i området og telebusordningen.

Af borgerjournalist Else Holberg Truelsen, Vejrup

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup er gået i Zumba

“Hvis bare der kommer 30 personer.....” :sådan lød det inden i aften. Der mødte 161 kvinder og 1 mand op
til denne sportsgren - Zumba feberen raser også i Vejrup.

Dermed blev alle forventninger sprængt og man måtte flytte de fremmødte fra Multisalen og ind i den store
hal, for at kunne rumme alle, der var klar til at danse Zumba.

til næste gang arrangeres der en scene til instruktøren Lonni, som er et energibundt. 
Hun formåede at få alle til at danse Zumba og samtidig more sig. 

Af borgerjournalist Peder Hjort, Vejrup

The Zumba® program fuses hypnotic Latin rhythms and easy-to-follow moves to create a one-of-a-kind fitness program that will

blow you away. Zumba som træningsform er kommet til Danmark ! og det er på ganske kort tid blevet en
meget populær træningsform. Zumba ®-programmet er dans med hypnotiske latinske rytmer og er udviklet
af ”Beto” Perez tilbage i 90´erne, og i 1999 blev Zumba et registreret varemærke.

Da Zumba Fitness er et registreret varemærke, kan man ikke uden videre oprette et hold og kalde det
Zumba. En forening, fitnesscenter eller anden udbyder af træning kan kun oprette Zumba Fitness, hvis
instruktøren er certificeret. Dette sker ved, at instruktøren deltager på et officielt Zumba Basic One forløb
af 15 timers varighed. Det er således ikke nok blot at deltage på en enkelt workshop eller Zumba inspira-
tion af kortere varighed.

Når instruktøren er Zumba Basic One instruktør følger rettigheden instruktøren, og foreningen skal således
ikke betale ekstra for at huse træningsformen.

I Vejrup/Endrup fritidscenter er der Zumba 

Sidste gang her i foråret er mandag 21. juni. 

kl. 19.00 - 20.00  Pris 30 kr. 

ZUMBA fortsætter efter sommerferien 
til september starter 

det op igen, det bliver om TIRSDAGEN.

VIF Gymnastik udvalg, Helle Burkal, 29454615
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VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381

Biltlf. 2060 9620

Thøgersmark 5
Vejrup

6740 Bramming

Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding

Sand ● Sten ● Grus
Containerudlejning

Tlf. 75 17 80 80   Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80



8

Vejrup Endrup Nyt

8 www.vejrup.dk

Gymnastik sæsonen 2010 - 2011

For alle børneholdene er der opstart til den nye sæson i uge 37
Mandag de stolte Herrer
Tirsdag Pige / Drenge og Zumba
Onsdag Forældre / Barn
Torsdag Puslinge og Springholdet

For alle børneholdene er der efterårsferie i uge 42.
Juleferie afholdes fra uge 50 og starter op igen uge 1 - Vinterferie i uge 7. 

Det er i foreningens interesse, at have dygtige instruktører/hjælpetrænere.
Så har du lyst til at hører nærmere om det at blive hjælper og trænere i gymnastikken i Vejrup IF.

Opfordrer vi JER til at komme ud af busken og blive hjælper i gymnastik, vi i gymnastikudvalget vil gerne
sørge for at få gode trænere til ungdomsholdene og derfor sende jer på de rigtige kurser, så i kan være rustet
til at tage fat på gymnastikken. 

KONTAKTPERSONER:

Helle Burkal 29454615  - Hanne Holden 23963773 

Dagplejens Dag i Vejrup

Dagplejens Dag 2010 blev også markeret i Vejrup. Her
havde dagplejerne sat hinanden og alle børnene stævne
ved Tina Grønning, hvor børnene var festligt klædt på
som indianere med fjer og krigsmaling. 
Desværre gav vejret ikke lov til at tænde op i bålet, hvor
børnene ellers skulle have lavet popcorn, men det må så
blive en anden gang. 
En hyggelig formiddag blev det alligevel til, og børnene
fik da også både pizzasnegle, pølsehorn og kage inden
turen atter gik hjem til de forskellige dagplejehjem og en
velfortjent middagslur.

Af borgerjournalist Kirsten Kristensen, Vejrup
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Et smukt 
minde

Overblik, indblik 
og blik for detaljen
I Andelskassen får du rådgivning, der kommer hele vejen 
rundt og åbner for muligheder nu og i fremtiden.

Vi kalder det Økonomisk Overblik. Udgangspunktet er dig, 
din hverdag og dine drømme. Og målet er hele tiden at 
give dig de bedst mulige vilkår og de løsninger, der passer 
til netop dig.

Overblik er ikke bare noget vi har. Det er noget vi giver.

Andelskassen Sydvestjylland 

af brugte biler

Jensen Biler

Vibækvej 27 - 6740 Bramming
Tlf.: 75102162 - Mobil.: 21792162
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Så er foråret på vej og sommeren tæt PÅ!
Med alt hvad der til hører, det er ligesom når vi lukker køerne ud på græs, så er det forår. Sådan er det også med os
mennesker, vi finder også de dejlige maskiner frem fra deres vinterhi med restaurering og mange timers vinterpleje,
for at sætte dem på asfalt.

Sydvestjyllands MG sportsvogne var tirsdag aften på et kort og flot besøg i Vejrup, her var de omkring 15 MG biler
samlet til en kop kaffe og en go bilsnak. En gang om måneden når vejret tillader det, kan de samle omkring 35 biler
til sommer udflugter rundt om i sommerlandet. 

Af borgerjournalist Helle Burkal, Vejrup

Vejrup Seniorclub
Mandag d.31/5 startede Vejrup Seniorclub på sin firedages tur til Rügen Det var 45 glade og forventningsfulde del-
tagere ,der steg ind i bussen i Vejrup med fire dages ferie og oplevelse i vente.

Turen gik over Fyn og Langeland, herfra til Lolland og Falster, hvorfra vi sejlede til Rostock, herfra til Rügen.

De næste par dage kørte vi rundt og
så de mange seværdigheder på øen

De hvide kalkklipper i Kap
Altona,Kolos von Prora,Hitles kæm-
peferiecenter til 20000 gæster. Vi så
den `hvide by``Putbus , naturreseva-
tet Granitz,med det smukke jagtslot.

Hjemturen gik den modsatte vej
gennem Tyskland op til Padborg

EN rigtig god tur, var man alle enig
om.

Af borgerjournalist Aage Henriksen,
Vejrup



Blomster til Damerne .....

Mors dags Banko i Vejrup/Endrup Fritidscenter - der var 312 personer der havde benyttet lejligheden til at bruge en
onsdag aften på banko. Men de damer der var til Onsdagens Banko kunne så også, gå hjem med en skøn lyserød
blomst.

- Farsdagsbanko er den 2.Juni så der er det herrerne tur til at få en gave, det er det snaps der skal med hjem denne
aften.

Nu skal der tankes.
Vejrup Andels Grovvareforening får nye benzinstander. En ren fornøjelse, at tanke ved de nye OK stander, så når i
er inde at tanke!

Benyt da lejligheden til at gå ind i Vejrup Andels Grovvareforenings butik, det er et besøg værd, der er rigtig mange
ting og sager til både have, marken, husdyrene og børnene, ja - der er også legetøj!

Og når du tanker og det er med kort, der er registreret i Vejrup, ja så går overskuddet til de unge udøver i Vejrup
Idrætsforening, det kan man også få styr over inde i butikken 

Vejrup Endrup Nyt
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Byggefirmaet
Rud Christensen ApS

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



www.endrup-byen.dk

Guds død. Kan det overhovedet
lade sig gøre? Ja, Nietzsche talte
om Guds død og der kom underlig
nok ingen reaktion på det.
Nietzsche fortæller, så vidt jeg
husker: ”En mand cyklede rundt
og råbte: ”Gud er død”, men der
var ingen, der reagerede overho-
vedet på den nyhed. Verden gik
bare videre som førhen.
Nej, hvis Gud virkelig døde, så
ophørte alt liv. Når Gud tager sin
ånd til sig, dør mennesket. Men
Jesus døde dog og han var Gud,
den treenige Gud i egen person!
Men her er der jo det forhold, at vi
siger, at Gud er tre personer og ét
væsen. Dermed forsøger vi at
sige, at Gud er én og dog i tre
skikkelser. Én virkelighed og i
den virkelighed tre manifestatio-
ner for samme virkelighed.
Så selv om Jesus dør på korset,
fylder Gud universet med liv og
kan derfor vække Jesus op fra de
døde. Men Jesus døde, det er
væsentlig at slå fast, det var ikke
blot en skindød eller en anden, der
døde i sidste øjeblik.
Netop derved at Jesus døde, viste
han sin store kærlighed til os, at
han som den gode hyrde gav livet

for os, for at redde os fra vores
egoistiske levemåde og fra den
endelige død, som resultat heraf.
Alt dette siger trosbekendelsen
ikke noget om, blot at han døde
og det er egentligt underligt.
For os lutheranere er det da vig-
tigt, at det er med, at vi frelses ved
tro alene på Jesus, som ofrede sig
for os. Det er den trosoverbevis-
ning, som hele kirken afhænger
af, som gør os til kristne og så er
det ikke engang nævnt i vores
trosbekendelse! Det er det aller-
vigtigste, det er den artikel,
”hvormed kirkens står og falder”,
som Luther siger.   
Luther siger det i sin forklaring til
trosbekendelsens afsnit om Jesus:
”...min Herre, som har frelst mig
fortabte og fordømte menneske,
løskøbt og gjort mig fri fra alle
synder, fra døden og fra
Djævelens magt, ikke med guld
eller sølv, men med sit hellige og
dyrebare blod og med sin uskyldi-
ge lidelse og død...”                         
Jesu gav sit liv som ”løsesum for
mange”(Matth. 20,28). Jesus
betalte for vore ugerninger og han
betalte den højeste pris, ikke med
”guld eller sølv”, som Luther

siger, men med sit liv.
Skal det så forstås sådan, at Gud
var vred før, men nu er blevet
omstemt af jesu offer? Eller at han
er en tyran, der kræver ofre? Nej,
Gud har altid været kærlighed fra
verdens grundvold blev lagt. Det
var jo også Gud, der  ikke ”spare-
de sin egen søn, men gav ham hen
for os”.  Gud ”forsonede os med
sig selv”,  hedder det hos Paulus.
Der er et virkeligt fjendskab og en
virkelig ondskab, som Gud er
vred over. Men i sin kærlighed
forsoner han os med sig selv. Der
er et virkeligt objektivt og sagligt,
et reelt eksisterende fjendskab,

Kirkelige handlinger
1/1 2010 - 26/5 2010

Dåb:
Vester Nykirke:
Mathias Nissen Nikolajsen
(Linda Nissen og John Tranberg
Nikolajsen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Louis Jensen Christensen
Vester Nykirke Kirkegård
Dorthea Elisabeth Jørgensen, født
Pedersen

Nr. 3 2010

Død

13
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som overvindes. Det er ikke
sådan, at korsfæstelsen og Jesu
død blot er et mægtigt reklame-
stunt, som skal gøre indtryk på
vores psyke og give os oplysning
om, at Gud er os venlig sindet.
Det skulle da gerne påvirke os og
inspirere os til kærlighed, men det
er ikke blot det. Der er en uretfær-
dighed, der gøres godt igen. Og
når vi siger eller synger trosbe-
kendelsen, mindes vi og siger tak
for Jesu død for os.
Asger Ehmsen 

Somme tider løber ordene hurti-
gere end tanken. En præst kom
således engang til at holde en tale
over ordet:
”Oven over skyerne er solen altid
blå.”

Klassens dansklærer havde for-
søgt at bibringe eleverne lidt ele-
mentær grammatik i dansk. Han
forsøgte at forklare forskellen på
en hoved og bisætning.
”Kan I så sige mig hvad en bisæt-
ning er? 
Efter Nogen tavshed svarede en
pige tøvende:
”Er det ikke, når der skal være
begravelse?”

Den femårige Lise spurgte sin
oldefar:
”Sig mig oldefar, var du med i
Noahs ark?”
”Nej, lille Lise, ganske vist er jeg
meget gammel, men det var jeg
nu alligevel ikke?”
”Jamen, hvordan undgik du så at
drukne?”

Gudstjeneste i Vøgaslund
I år igen vil vi forsøge at holde en
friluftsgudstjeneste i det grønne
åbne område i Vøgaslund i
Vejrup. På den åbne plads ved
mindestenen er der efterhånden
blevet en dejlig plet med ly for

vinden, et hyggeligt sted.
Det bliver søndag den 4. juli kl.
14.00. 
Medbring selv eftermiddagskaf-
fen. I tilfælde af regnvejr holdes
gudstjenesten i kirken.

Familiedag i Endrup
Igen i år arrangeres familiedag,
den 21. august, hvori en gudstjen-
ste i Endrup Møllekro  indgår.
Afhængig af vejret bliver det
enten i krohaven eller i krosalen.
Gudstjenesten er berammet til kl.
10.30 med morgenrundstykker
forinden kl. 9.30. Se særskilt pro-
gram og på www.vesternykirke.

Konfirmandgudstjenester:
Søndag den 29. august kl. 9.00 i
Vejrup og kl. 10.30 i Vester
Nykirke indbydes de nye konfir-
mander med forældre til at marke-
re indledningen til konfirmations-
forberedelsen 2010-2011 ved at
deltage i gudstjenesten. Det er
også anledningen til at overrække
en bibel, som benyttes i undervis-
ningen. 

Fællesskabet
Vi må være regelmæssigt prakti-
serende medlemmer af kirken.
(Det nye testamente har ikke en
religion for enkeltindivider som
mål). Naturligvis er vi forskellige,
hvad gemyt angår. Nogle (som du
og jeg måske) finder det naturli-
gere at komme Gud nær i ensom-
heden. Men også vi skal gå i
kirke. For kirken er ikke et men-
neskeligt selskab, som holdes
sammen af naturlige tilbøjelighe-
der, men Kristi legeme, hvori alle
medlemmer, så forskellige de end
kan være af natur (og han glæder
sig over vore forskelle og ønsker
på ingen måde at jævne dem ud)
må dele det fælles liv, idet de sup-
plerer og hjælper hinanden netop i
kraft af deres forskelligheder.

(1 Korintherbrev 12: medlemmer
= lemmer)
Når der er så meget ved kristen-
dommens offentlige og fælles-
kabsbundne side, som du og jeg
måske ikke synes om, er det så
meget bedre for os. Det kan nem-
lig lære os ydmyghed og næste-
kærlighed over for enkle og for-
dringsløse mennesker, som meget
vel kan være bedre kristne end vi

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.vester-nykirke.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

Spejderledere:
Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10
Tlf. 2819 8388
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
Tlf. 7519 0459
Werner Lehmann, Storegade 22
Tlf. 7519 0268
Max Uldah Pedersen, Storegade 42
Tlf. 7519 0422

Gruppeformand:
Niels Uldall Jespersen, Lykkesgårdsvej 3,
Tlf. 7519 0459

Mødetider:
Onsdag kl. 17.30-19.00

Alle møder afholdes i spejderhytten
"Græstotten", Gl. Hovedvej 6B
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alteret i Bordesholm klosterkirke,
en lille landsby syd for Kiel, men
blev 1666 flyttet til Slesvig kirke. 

Det var bestilt af Kong Frederik
den første. Han er forøvrigt den
eneste konge begravet uden for

Vejrup Endrup Nyt

www.endrup-byen.dk

selv. Jeg føler en naturlig afsky
over for næsten alle salmer; men
når jeg ser, hvordan rengørings-
konen, der sidder ved siden af mig
på kirkebænken, helt øjensynligt
bliver opbygget af dem, belærer
det mig om, at poetisk og musi-
kalsk smag ikke er nødvendig til
frelse.
C.S. Lewis

Sogneudflugt 
Udflugten går i år til Slesvig. Det
er ganske vist en lidt længere tur
end vi plejer, men der er motorvej
helt derned. 
Vi skal se Slesvig domkirke og
dens berømte alterparti med træ-
udskæringer fra årene 1514-21 af
Hans Brüggemann. Det er aldrig
blevet bemalet, så træet fremtræ-
der som dengang. Oprindelig stod

Danmark og det er netop i Slesvig
domkirke.

Undervejs bliver der lejlighed til
middag i Slesvig og en kop kaffe
på hjemturen. 

Husk pas. Turen koster 150 kr. 
Afgang  9.00 fra Nykirke, 9.05 fra
tidl. S.E. købmand og ca. kl. 9.15
fra Vejrup.
Tilmelding en uge før, dvs. tors-
dag den 19. august til en af føl-
gende:
Asger Ehmsen 75 190051,
eae@km.dk
Inge Juhl 75 190178 

Til eftertanke:
Se, blomsterflorets farvepragt 
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt 
misundeligt må blegne!

Carl David af Wirsén – Johannes
Johansen

Gak ud min sjæl,
betragt med flid
I denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefyldt nu smykket har
på marker og i haver.
Paul Gerhardt
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Kalender:
Søndag D. 04.07 Gudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00

Lørdag D. 21.08 Familiedag i Endrup - gudstjeneste kl. 10.30

Gudstjenester Vejrup Vester Nykirke

06.juni (1.søn.e.trinitatis) 10.30 09.00
(Kirkekaffe i Vejrup)

13.juni (2.søn.e.trinitatis)             09.00AE ingen
20.jun. (3.søn.e.trin.) ingen 10.30
27.jun. (4.søn.e.trin.) 09.00PT ingen
04.juli. (5.søn.e.trin.) 14.00 10.00

(gudstjeneste i Vøgaslund)
11.jul. (6.søn.e.trin.) 10.30AE ingen
18.juli (7. s.e.trin.) ingen 09.00 AE
25.juli (8.søn.e.trin.) 10.30AE ingen
01.aug. (9.søn.e.trin.) ingen 09.00 PT
08.aug. (10.søn.e.trin.) 10.30 ingen
15.aug. (11.søn.e.trin.) ingen 09.00 PT
22.aug. (12.søn e. trin.) 10.30PT ingen
29.aug. (13.søn. e.trin.) 09.00 10.30
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr. 
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Vejrup den 2. maj :
1. Række fra venstre: Josephine Gaardsholt Jensen, Anne Paamand Beck, Camilla Mellanie Utoft Nielsen, Brit Havgaard Pedersen, 
2.række: William Sørensen, Niklas Lehmann Jensen, Casper Haar Callesen, Uffe Gjelstrup Vedsted, 
3. række: Jonas Thomsen Petersen, Daniel Vase Matthiassen, Rasmus Paamand Jensen, præsten.

Vester Nykirke
1.række: Isabel Michelle Martinussen, Anne-Kristine Thy Sørensen, Michelle Breinholm Laursen, 
2. række: Josephine Mathiesen, Simon Larsen, Stella Veronica Schultz Jørgensen, Simone Høy Just Amanda Bonde Bertelsen, Maria
Dransfeldt, Marianne Bejder Kristensen.
3. række: præsten, Charlie Collin Mattulat, Andreas Birch Thygesen, Anders Søkilde Christensen, Casper Herold Hansen.  



Kræfter er sluppet op og Vejrups kiosk sat til salg
I 20 år har Gunnar Thomsen langet ugeblade,
tipskuponer og slikposer over disken i Vejrup
Døgnkiosk. Alle i byen kender Gunnar, der er
blevet en hel institution i Vejrup, men nu har
han valgt at sætte sin forretning til salg.

– Det er vemodigt at tage beslutningen, men
jeg har ikke kræfterne mere, siger Gunnar
Thomsen.

Det er helbredet, der siger stop, idet tre større
knæoperationer har sat sine begrænsninger for
fysikken. Samtidig har Gunnar Thomsen nået
en alder, hvor det er muligt at gå på efterløn

– Det er vist tid til, at jeg skal få slappet lidt af, for som ejer af en kiosk har man stort set aldrig fri. Vi har
jo åbent alle årets dage fra morgen til aften, og det slider på kræfterne, forklarer han.

Beslutningen blev taget og kiosken er netop blevet sat til salg hos Home i Bramming. Gunnar Thomsen håber
på at finde en køber, der vil føre kiosken videre, og han har sat en deadline på et halvt års tid. Hvis ikke butik-
ken bliver solgt i den periode, ser han sig nødsaget til at lukke.

Nyheden er rygtedes til Vejrups beboere, som nødigt vil undvære kiosken.

– Folk siger, at de ville være kede af, at kiosken eventuelt skulle lukke, siger Gunnar Thomsen, der har en
voksen og fem unge ansat til at hjælpe med at passe kiosken.

Vejrup Døgnkiosk hører under Nærkøb-kæden, og med til forretningen hører en bolig på 120 kvm. 
Et salg betyder dog ikke, at Gunnar Thomsen bliver hjemløs. 
Han ejer nemlig også et hus over for kiosken i Vejrup
Storegade, og her har han tænkt sig, at hans otium skal
nydes.

Julie Tanggaard

Vejrup Endrup Nyt
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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
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Program for dagen: 

9:30 Gratis kaffe og rundstykker på Endrup Møllekro.  

10:30 Familiegudstjeneste i Kro haven.  

11:45 Frokost. Medbragt picnickurv nydes i krohaven. 

12:45 Spil uden grænser på sportspladsen 

• Støvlekast  
• Tip en 5´er/kend din by  
• Bold i ring  
• Slå søm i  
• Huske ting  
• Tanketorsk  
• Dåsekast 
• Kroket  
• Kartoffel på snor  
• Gæt en vægt  

15:30 Kaffe og kage ved klubhuset, is til børnene. 

16:00 Naturvandring med Lars Brinch Thygesen. Turen starter ved 
Klubhuset. Måske brug for gummistøvler.  

18:00  Grillen er klar i krohaven. Medbring selv grillmad.   

Igennem hele dagen er der mulighed for at købe øl og vand. 

Tag familien og naboen med og få en indholdsrig og god dag sammen i Endrup. 
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Tina Hørhmann  
Idrætsforeningen







 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  




� 




 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  




���	
����� 




 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  









 
 




   

        

      

      

    

   
   
    
    
    
   
  
   
     
    

         

        
      

         

       

     

 



  






Vejrup Endrup Nyt

www.endrup-byen.dk 19

VEJRUP AUTOFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

www.vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 - 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reperation af biler 



Borgerforening i Vejrup afholder Sankt Hans

Ved den gamle stations
bygning afholdes der
Sankt Hans aften
"ved Bane arealet"

Båltale holdes kl. 20:30
Peter Orry fra Jyske
Vestkysten holder talen.

Bålet tændes ved ca. kl.
21:00

Der er gratis snobrød til alle børn
Og der sælges:  Pølser, brød, øl, sodavand, kaffe og kage
Vel mødt og håber på godt vejr
Vejrup borgerforening

Vejrup Endrup Nyt
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Sct. Hans aften ved Endrup Møllesø 

Som traditionen foreskriver mødes vi igen i år ved 

Endrup Møllesø for at synge midsommervisen - 

høre en båltale - se bålet blive tændt og nyde fællesskabet. 

Årets båltaler er John Snedker 
formand for Plan & Miljøudvalget

Bålet tændes ca.  kl. 20.45 
Også i år vil Borgerforeningen sørge for,

at børnene kan bage snobrød 
og der kan købes ristede pølser, øl og vand. 

Endrup Borgerforening
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Her ses nogle af mændene bag det stærke
hold, som igennem længere tid har stået for
oprydningen i Vøgaslund. 

Orla, Vagn og Preben har også lige fået opsat
en ny flagstang i Vøgaslund. 
Så nu skulle der være gjort klar til 100 års
jubilæumsfest d. 8/6. 

Bestyrelsen håber at mange vil melde sig til
festen som bliver afholdt i Multisalen i
Vejrup/Endrup Fritidscenter.

Af borgerjournalist Else Holberg Truelsen, Vejrup

Møde den 7. juni 2010
Mødedeltagere: 

Jørn Mortensen, Søren Høj, Kurt Brandsborg, Brian Milwertz, Knud Christensen, Metha Holk.

Uddeling af 4% bankofond

Kr. 8.800,00 blev uddelt til følgende:

Endrup Borgerforening kr. 2.200,00
Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk arkiv kr.   2.200,00
Endrup Lokalråd kr. 2.200,00
4H kr.  2.200,00

Vøgaslund er klar til at blive fejret.

Udtrækninger  af  ENDRUP  Støtteklubs  Præmiespil  2010

Udtrækningsnumrene  fra  April  
154, 4 , 187  ,  239  ,284  ,296  ,268  ,150  ,100
,17  ,103  ,16  223

Udtrækningsnumrene  fra  fra  Maj  
147  ,124  ,246  ,15  ,213  ,97  ,221  ,1  ,93
,156  ,140  ,250  ,168
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Plænetraktorfra kr.

excl. moms

20.995,-

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

5 oste fra

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

22

Døgnvagt 
70 20 21 41

Brammming - Gørding 
Holsted - Brørup

Tidsbestilling!
Klinikker: 

Storegade 34, Bramming
Jernbanegade 10, Brørup
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VEJRUP BYFESTPROGRAM 2010

Onsdag d. 11 august Ret til ændringer forbeholdes

18.00 Baren i teltet åbner der rafles om prisen

19.00 Sportsfestbanko og sponsor tombola

22.30 Lukketid

Torsdag d 12 august

18.30 Boderne og baren åbner

19.00 Familiecykeltur, nu også som løberute 

19.15 Seniorfodbold

19.30 Gratis kondifrokost i den store teltet

20.00 Slikjagt for børn

23.00 Lukketid
Fredag d. 13 august

13.30 Til kl.18.00  Fyraftensarrangement m. musik

18.00 Caféen åbner

18.30 Boderne og baren åbner
Op i alderen, fodbold og håndboldkampe

19.00 Børneunderholdning med Tigermanden

20.00 Børnediskotek, gratis entré

21.00 Diskotek "Break out" for de unge og smukke

02.00 Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen

Lørdag d. 14 august

09.00 Boderne, baren og hoppepuderne åbner

09.00 Torvedag, Ansigtsmaling, pandekager v.4H

12.00 Havetraktortræk…………

14.00 Slikjagt for børn

FESTAFTEN I TELTET - kun 200 kr.

19.00 Pia´s køkken leverer en spændende menu

Musikken kommer fra Alley Cats

21.30 Ikke spisende gæster, pris 75 kr.

02.00 Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen

Søndag d.15 august

13.00 Optog gennem byen med Sønderborg Garden

14.00 Præmieoverrækkelse for optoget

14.00 Kamelridning for de yngste

15.00 Gadekampe "spil uden grænser"

17.00 Flagsætning 

17.30 Fællesspisning - gris på gaflen 

18.00 Musik i teltet

20.00 Musikken lukker og slukker, TAK FOR I ÅR

Forløbigt 

program

Endelig

program 

hustands 

omdeles

sidst i juli

God 

Sommer
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Velkommen til Møllekroen i EndrupKøkkenet er åbent fra 
kl. 11.00 til kl. 20.30

torsdag- fredag -
lørdag og søndag
eller efter aftale

7519 1500

Vejrup
Caravan
Transport

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80
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Vejrup Skole samlede affald, det blev til 350 dåser og 100 kg!

Så har eleverne på Vejrup skole igen samlet

affald ind. Både skolens nærområde, og de fle-

ste gader i byen er blevet "støvsuget" for dåser

og affald. Ved hjemkomsten blev alt affald vejet,

og dåser talt op. Indsamlingen, som på skolen er

sket i løbet af de sidste 2 uger, er en del af den

landsdækkende kampagne, som Danmarks

Naturfredningsforening satte i gang den 18.

april,og hvor man sidste år samlede 173 tons

affald og 152.000 dåser!

Affaldet samles ind, så grundvandet kan beskyt-

tes, så affaldet ikke skader dyrene, og fordi

affald i naturen er grimt og ødelægger vores

naturoplevelser

Klasseværelset flytter ud i skoven

Vøgaslund i Vejrup byder på mange muligheder - også for skoleelever. Her er 1. og 2. klasse samlet til læseteater ved

resterne af den gamle grundlovstalerstol midt i anlægget. Læseteater er en enkel og effektiv måde at få børn og unge til at

nyde at læse. I takt med, at de læser, skriver og fortolker deres roller, opnår de samtidig en større forståelse for litteratur.

To eller flere elever læser højt og bruger

krop og stemme. De videregiver en tekst til

et publikum i en form, der er fortolket ud

fra den oplevelse, oplæserne har haft med

teksten.

Som i teateret bruges et manuskript, men

historien fortælles af elever, der påtager sig

fortællerens og karakterernes roller.

Ordene læses frem for at læres udenad

Af borgerjournalist Niels Peder Regel,

Vejrup
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Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

7517 4315 - 8236 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

Eget guldsmedeværksted

PECAN
Nørregade 16 · 

Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk

6740 Bramming

Når vi i Sydbank siger, “hvad kan vi 

gøre for dig”, er det ikke bare en 

talemåde, men et udtryk for, at vi vil 

gøre en forskel for vores kunder. Hos 

os er du nemlig mere end et 

kontonummer, og vi sætter en ære i 

at give dig kompetent rådgivning.

Ring straks på 74 37 18 60 – eller gå 

ind på sydbank.dk/velkommen.

Nørregade 90A · 6690 Gørding

tlf. 74 37 18 60 · sydbank.dk
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Hos os 
er kunderne 
glade for 
vores service*

*  Ifølge EPSI Danmark er Sydbanks kunder blandt 

de mest tilfredse. Til trods for fi nanskrisen.
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Onsdag. D. 23.06 Vejrup Borgerforening afholder Sct. Hans Bål ved bane arealet  

Båltale holdes kl. 20.30 ved Peter Orry.

Onsdag. D. 23.06 Endrup Borgerforening afholder Sct. Hans Bål ved Endrup Møllesø 

Årets båltaler holdes kl. 20.45 

Søndag D. 04.07 Gudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00

Onsdag. D. 11.08 Vejrup Sportsfest Banko i Fritidscenteret kl. 19.00

Torsdag. D. 12.08 Vejrup Sportsfest cykel og løbetur – 

i teltet er der Kondifrokost og Musik

Fredag. D. 13.08 Vejrup Sportsfest – Fyraftensarrangement kl.14.00

Børn underholdning – diskotek for de lidt stører børn

Voksen fodbold og håndboldkampe 

Lørdag. D. 14.08 Vejrup Sportsfest Torvedag – Havetraktortræk – 

Festaften i teltet kl. 19.00

Søndag. D. 15.08 Vejrup Sportsfest starter med Optog gennem byen – 

Kamelridning  Gadekampe og Flagsætning – Slikjagt for Børn 

– FÆLLESSPISNING og Musik i Teltet

Lørdag D. 21.08 Familiedag Endrup

Mandag D. 23.08 Vif Badminton tilmelding i V.E Fritidscenterets Cafeteriet fra kl. 19.00

Mandag D. 23.08 Husholdningsforeningen Cykeltur til 

Endrups Naturprojekter kl. 18.30 fra kroen.

Fredag D. 03.09 Vejrup Husholdningsforeningen Vinfestival i Ribe Kl. 17.30 fra Kroen..  

BANKO & PRÆMIEWHIST

Hver ONSDAG 

i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00

Arrangementer
JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER



Firmanavn By Telefon
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Andreassen Bramming 7510 1601
Bennecke Byg Endrup 2255 4110
Bramming Køreskole Bramming 4031 1222
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Centergrillen Vejrup 7519 0403
Danske Bank Bramming 4512 1410
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Dyrlægerne Univet Bramming 7020 2141
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
Egon Sørensen Sejstrup 7510 3582
Endrup ByggemontageEndrup 7519 1790
Endrup Malerfirma Endrup 2815 0517
Endrup Møllekro Endrup 7519 1500
Erling Egert Gørding 7517 8090
Foto Ole Bramming 7517 2770
Gørding Serviceudlejning Gørding 7517 7070
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Køreskole Agerbæk 7517 8369
Holsted Begravelsesfor. Holsted 7539 1550
Hårbiksen  Endrup 7519 1240
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
JP Staldbyg Bramming 7510 2162
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
KB Træbyg Vejrup 7519 0521
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Majholm Bramming 2096 9676
Planter & anlæg Bramming 7517 3977
Nico Reklame Endrup 7517 4315
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123

Firmanavn By Telefon
P.J.Minitransport Bramming 2227 6740
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Pigerne tøj & sko Agerbæk 7519 6160
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Rud Christensen Endrup 7519 1161
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Smykkehuset Bramming 7517 4717
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
Sejstrup Taxi Gørding 7517 0444
Skjern Bank Bramming 7510 1881
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Susannes Køreskole Gørding 2618 0840
Sydbank Gørding 7437 1860
Sørens Farve
og Tapet Bramming 7517 4396

Firmanavn By Telefon
Terapicenteret Vejrup 2574 1183
Torkilds Tæpper Bramming 7517 3248
Trælasten Gørding 7517 8222
Uffe Nissen Gørding 7517 8223
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup Andels Grovvare 7519 0054
Vejrup Antenneforening 7519 0168
Vejrup Caravan Transport 5122 3480
Vejrup Entreprenør Vejrup 7519 0238
Vejrup El - Service Vejrup 7519 0350
Vejrup Maskincenter Vejrup 7519 0122
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup 7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Vejrup & Endrup IF


