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Vejrup/Endrup
Fritidscenter
Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming
Halbestyrer:
Niels Ole Jensen
Telefon:
Privat:

7519 0403
7519 8110

Hallens Fax:

7519 0403

Klubhus Cafeteria tlf.: 7519 0403

Vejrup Endrup Nyt
Endrup Møllekro - Kræmmermarked og Høstfest
på pladsen foran Endrup Møllekro
Lørdag d. 22. september 2007

Markedspladsen holder åben fra kl. 10.00
En stadeplads til en pris af 100,- kr.
kan bestilles på tlf. 26 99 70 76
senest den 3. september
Har du ting og sager samlingsstedet må sælge for dig
kan disse afleveres hos:
Carsten Ladefoged Hjortkærvej 7, Omme
75 19 13 60
Niels Petersen, Bygaden 84, Endrup
75 19 10 07
Fra kl. 18.00 er der HØSTFEST på Kroen
Pris 125,- voksen
60,- børn u. 12 år.
Tilmelding v. Carsten 26 99 70 76
v. Birte
75 17 77 67
Musik: Nightriders Discotek

Støtteforeningen Endrup Møllekro
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Den selvejende institution

Vejrup Endrup Fritidscenter
Tlf. 75 19 04 03. Skolevænget 5, 6740 Bramming

Så sker der endelig noget med Udvidelsen af
Vejrup Endrup Fritidscenter. Vi har i bestyrelsen
gået og arbejdet med planerne om udvidelsen af
centeret i lang tid og nu ser det endelig ud til at
vi kommer i nærheden af noget der kan bruges.
Vi har haft en arkitekt til at komme med et forslag til udvidelse af centeret mod øst og her
over kan i se hvad han kom frem til. Multisalen
bliver ca 220 m? og en ny køkken på ca 45m?og
med en separat forgang så der evt. både kan
afholdes en fest i den ene ende af centeret mens
der stadig dyrkes sport i hallen.
Vi syntes i bestyrelsen at det ser meget godt ud
og med nogle små ændringer tror vi på at vi
inden længe kan fremlægge et projekt som vi
kan bruge , så vi kan komme i gang med byggeriet af både de nye omklædningsrum og udvidelse af centeret.
Tegninger og projekteringen af klubhuset udvidelse mod vest med 2 nye omklædningsrum

4

på hver 20 m? og med overdækket støvlevask
med indbygget udendørsdepot , har vi på plads
og venter kun på at håndværkerne får lidt luft i
deres kalender.
For at alt dette kan lade sig gøre er vi jo tvunget
til at skal ud og lave en husstandsindsamling og
det påtænker vi vil ske i starten af oktober
måned hvor vi meget gerne skulle have fat i
nogle frivillige hjælpere som vil give en hånd
med indsamlingen.
Nedenfor er lige kort skitseret de nye skattefradrag ved at give gaver til centeret.
Formål
Ved at støtte denne indsamling er du med til at
bevare - og udbygge sognets samlingspunkt til
glæde for såvel unge som ældre og derved skabe endnu bedre forhold for idræt, kultur og en
hel række andre nye aktiviteter.

Vejrup Endrup Nyt
Skattefradrag
Bidrag på eller over 500 kr., dog maksimalt 14.100 kr. pr. person pr. år, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Nedenfor er vist 3 eksempler på hvad et bidrag koster efter fradrag af sparet skat.
Eks. 1
Eks. 2
Eks. 3
_______
_______
_______
k r.
k r.
k r.
Bidrag
1.000
6.000
14.100
Skattebesparelse, 33,42% af beløb over 500 kr.,
_______
dog maksimalt 13.600 kr.
(335) _______
(1.840) _______
(4.545)
_______
_______
665
4.160 _______
9.555
Nettoudgift
Formand
Henning Frederiksen

Vejrup Senior Club
Udflugt
Torsdag den 20 September kl. 8,00 fra Kroen.
Vi tager i bus til Herning, hvor vi ser og prøver EL schotere, derefter en guidet tur rundt i Herning,
på turen nyder vi en kop kaffe.
Alt dette for kun 75 kr. Tilmelding senest den 13 september på tlf. 75190094 – 75190145 –
75190461
F o re d r a g
Torsdag den 25. Oktober kl. 14.00
Ingelise Wenzlen fra Esbjerg Kommune vil fortælle om social arbejde. Emnet er : retten til at være
forskellig.
F o re d r a g
Torsdag den 15. November kl. 14.00
Kristian Holst fra Gørding kommer og fortæller om ældrerådet og om at rejse.
Senior Club siger mange TAK til Sydbank for støtte til Clubbens udflugt.

Billede fra cykeludflugten

5

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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Møde på Endrup Kro
Fredag den 20 Juli kl. 1200 havde socialdemokraterne indkaldt til åbent møde på Endrup Kro
med temaet naturgenopretning. Mon ikke det
kom bag på mange at et sted mellem 30 og 40
mødte op. Men det viser jo bare at i Endrup er vi
aktive.
Som panel: Skov og naturstyrelsen, Anders
Kronborg (S) – Dan Jørgensen ( S – MEP. næstformand i EU miljøudvalg og Freddy Madsen
(DF – formand for teknik og miljø Esbjerg kommune)
Skov og naturstyrelsen indledte med at give
nogen faktuelle oplysninger vedr. Sneum Å.
Opstemningsretten ved 7 dambrug er blevet
opkøbt. Det betyder at der skabes fri adgang for
yderligere 35 KM å for laksefisk. Stop for udledning af stoffer som forbruger 100 tons ilt, 37
tons kvælstof og 2,8 tons fosfor. Til sammenligning blev der i 2003 fra Centralrenseanlæg Vest,
der i alt betjener 160.000 personer udledt iltforbrugende stoffer svarende til 25 tons, 57 tons
kvælstof og 2,4 tons fosfor. Hvor mange andre
stoffer naturen nu skånes for må stå hen i det
uvisse. Jeg tænker her primært på medicin.
Sneum Å er af EU udlagt til habitats område for
snæblen. Hvad er nu det for en fisk? Fotoet af
snæblen er fra 2005 også i 2006 blev der set en
snæbel. Fiskene kom frem under sydvestjysk
Sportsfisker forenings el-fiskeri efter havørreder.
Da der kun findes ca. 7000 af denne fisk, er den
alvorligt truet. Da snæblen ikke kan springe som
andre laksefisk er det altafgørende for dens
overlevelse at der er fri passage til dens yngle
områder. Derfor opkøbene af stemmeværkerne.
Stemmeværkerne vil blive afløst af grus og sten
stryg for at udligne højde forskellene. Her i Endrup forventes det at dette arbejde går i gang i
foråret 2008.
Dette arbejde gavner ikke kun snæblen men alle
vandre fisk i åen. Havørred, hvor sydvestjysk
sportsfisker forening har et avlsarbejde i gang.
Laksen, hvor der årligt udsættes lakseyngel fra
Varde Å stammen.
Freddy Madsen sagde bla. at et kommende
møde i udvalget vil blive afholdt i Endrup, for at
udvalget herved få en større viden og forståelse
for at nu skal der altså ske noget med bla. det
nedlagte Dambrug. Som vi alle jo kan se er der

jo sket lidt. Ikke at der er blevet ryddet op, men
alene det at net og master er væk har da pyntet.
Anders Kronborg kom ind på det gode samarbejde der er i teknik og miljø udvalget. Et er
hvad der foregår på Christiansborg noget helt
andet er real politik ude i kommunerne.
Dan Jørgensens start replik var - tænk globalt
handl lokalt. Her er snæbel projektet jo til at tage
og føle på. EU giver ca. 60mill kroner, men det
er her ude i de små lokal samfund vi kan se og
mærke tingene ske. Så vi skal ikke være så bange for EU, selvom EU har stor indflydelse på
vores hverdag..
Herefter var ordret frit og vi kom langt omkring.
Angående Endrup kunne Både Freddy Madsen
og Anders Kronborg godt se det fornuftige i ikke
kun at lave en plan for dambrugsområdet men
se Endrup som en helhed og efterlyste her input.
Lokalrådet for Endrup og omegn kunne berolige
dem med, at tanker og ideer var afsendt.
Naturpark vadehavet blev også berørt og forslag
om at følge Varde kommune og inddrage Sneum
og Holsted ådale blev nævnt. Esbjerg kommune
skal snart tage stilling til hvad den anbefaler.
Men som det blev nævnt. Der er jo ikke meget
ved en naturpark som kun består af vand.
Som borger i Endrup synes jeg at socialdemokraterne skal have tak for initiativet. Panelet for
at komme helt her ud på en tilsyneladende håbløs opgave på et håbløst tidspunkt. Mon ikke at
fremmødet satte dem i godt humør. Nu ser vi
frem til planer for i første omgang fiskeriet og
derefter for hele Endrup.
Esben Bøgh
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Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
fra kl. 6.30-21.30

Telefon 7519 0353

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

KØB • SALG • REPARATION

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

Tlf. 7517 8070

Åben:
Hverdage: 10.00-17.00
Lørdag 9.30-13.00
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Endrup Borgerforening
Her i Endrup er der tradition for at samles ved
Møllesøen Sankt Hans aften, tale sammen, høre
en god båltale og se et fyrigt bål.
Heldigvis var rigtig mange også mødt op i år.
Årets båltaler, 2. viseborgmester Bjarne Steiner
fra Gørding, valgte at tale om kommune sammenlægningen. For som han startede med at
sige, Denne aften er jeg ikke bundet af noget
emne. Ja der havde været besværligheder men
hvorfor fokusere på det. Lad os se det positive

og få al det bedste fra de 3 kommuner frem.
Også begrebet stres blev berørt og her var budskabet. Tag det lidt med ro ting tager nu engang
tid, også en sammenlægning af 3 forskellige
kommuner, om 5 år griner vi nok lidt af de ting
som i dag opfattes som problemer.
Efter en sang blev bålet tændt og heksen for
hylende af sted.
Borgerforeningen

Skoleskydning
Som tidligere år vil Gørding-Vejrup skyttekreds
også i år deltage i skoleskydningen.
Skoleskydningen er et tilbud til alle landets 5.
klasser. Skole skydningen startede i 1995 og
sidste år deltog 8.980 elever.
Skoleskydningen er en klassekonkurrence, hvor
hele klassen kan deltage, eleverne bliver delt op
i hold a 4 elever. Efter at holdene har skudt den
indledende runde, går de 20 bedste hold fra
amtet videre til en amtsfinale Vinderne fra amtsfinalen går videre til landsfinalen.
Skulle et hold fra klassen vinde en af præmierne, som er på 7.000, 4.000, 2.000, og 1.000 kr.
går beløbet til klassen.
Er du elev i 5. klasse eller har du et barn der går
i 5 klasse, som gerne vil deltage, er der mulighed for at tilmelde sig på skydebanen i VejrupEndrup Fritidscenter hvor vi har åbent hver tirsdag og torsdag fra den 4-9 07 kl. 19.00 – 22.00,

du er også velkommen til at hente en folder om
skydningen her.
Du kan også tilmelde dig ved at sende en SMS
på nr. 23705939, hvor du skal skrive Skolen
navn, klasse og dit navn og adresse.
Skoleskydningen består af 25 skud, 5 prøveskud og 20 gældende skud.
Yderlige giver Gørding-Vejrup Skyttekreds eleven 25 skud til træning.
Alt dette er gratis for eleverne og ønsker eleven
at træne yderligere kan der købes patroner for
15 kr. for 25 skud.
Træningen til skoleskydningen starter tirsdag d.
25-9 07 og den gældende skydning skydes ca.
1. november.
På gensyn
Gørding-Vejrup Skyttekreds
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Registreret Revisor

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

Tlf. 75 39 38 00

Stationsvej 9, Vejrup
6740 Bramming
Tel.: 7519 0050 Fax 7519 0050
ingrid.e@mail.tele.dk

www.endrup-andelsmejeri.dk
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Rådgivning,
bogføring,
revision
kontor- &
erhvervsservice

Vejrup Endrup Nyt

KURSUS I FØRSTEHJÆLP
Lørdag den 27. oktober 2007 kl 10.00-17.00
Instruktør er Allan Strunck.
Bindende tilmelding til Helle Burkal 2945 4615
VIF indbyder trænere, ledere, hjælpere og bestyrelse
til foreningens arrangement i samarbejde med DGI
Lørdag d. 8. september - Afgang kl. 9.00 fra Vejrup.
Kl. 17.00-19.00 Fællesspisning og afslutning.
Tilmelding senest 1. september
Dagcenter
Østergården
Nu er sommeren ved at være over og
vi går mod de koldere og mørkere tider.
For at vinteren ikke skal føles forlang,
er det godt at komme ud blandt andre
mennesker.
Det har du bl.a. 2 muligheder for
mandag fra kl. 13.30 til kl. 15.30
Håndarbejdsgruppen.
Er du kreativ og har du lyst til at være
sammen med andre ældre? – så mød
op på Vejrup skole i formningslokalet
mandag kl. 13.30 – 15.30
Første gang den 10. september 2007.

Sponsorcykelløbet indbragte 60.000,- kr. til legepladsen.

S t u d i e k re d s .
Kan du lide at få oplæst historie og
snakke om det du har hørt med andre
ældre? – så mød op på Præstegården i
Vejrup mandag den 17 September kl.
13.30 – 15.30
Vil du gerne høre mere om håndarbejdsgruppen eller studiekredsen, så kontakt
Helle Christiansen fra Dagcenteret
Østergården på tlf. 76569225
Fodbold Serie 2 var godt tilfredse med uafgjort!!
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

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

OLIEFYRSMONTØREN
V/HENNING NIELSEN
TLF. 75 19 84 93

www.skjernbank.dk - Tlf. 7510 1881

vejrup
maskincenter a/s
Industrivej 2 • Vejrup • 6740 Bramming
Telefon 7519 0122
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AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5
ALLE DAGE TIL KL. 22.00

Musik til festlige
for mål
Jesper Hembo Tlf. 7521 2224
Per Møller 2030 9986
www.jesperhembo.dk

Kirkebladet

Nr. 4 2007

OG LED OS IKKE UD I FRISTELSE (Matth. 6,13)
Jeg må tilstå, at jeg altid har haft det
lidt underligt med den sjette bøn i
fadervor. Det er næsten som om at
Gud eventuelt kunne være ude på at
friste os for at få os til falde i, men det
kan jo vanskeligt være tilfældet, selv
om der er historier i det gamle testamente, som kunne tyde på det.
David fristes af Gud til at tælle sine
mænd og bagefter bebrejdes sin vantro og Farao forhærdes i sin tid, og det
er som om det er efter Guds ønske.
Men hele bibelen vidner om, at Gud
tager sig af det enkelte menneske og
vil det godt, ikke ondt.
Paulus skriver da også i et af sine ældste breve, Thes. 3,3: "Men trofast er
Herren, han vil styrke jer og bevare
jer fra det onde."
Det er Guds ønske for os, at vi må blive bevaret fra det onde og det er da
også den 7. bøn, som kommer lige
efter: ", men fri os fra det onde." Hvis
vi skulle undgå al fristelse, så kan vi
nok slet ikke leve på jorden overhovedet.
Der vil altid være fristelser og tests og
farer, det hører livet til, men vi må så
bede om, at det ikke går helt grassat
og vi helt mister vores tro på Gud og
de kår vi har som børn af Gud. Vi skal
ikke tro, at vi er så stærke, at vi klarer
alle fristelser.
Det er menneskeligt at falde, men det

er djævelsk at blive liggende, som det
hedder.
Det drejer som om at komme videre
igen, hvis vi har været uheldige. og
ikke helt opgive troen og livet.
Jeg synes man bedre kunne forstå formuleringen: vi beder om hjælp, når vi
fristes. I stedet for at sige sådan: “Led
os ikke ud i fristelse”, men det er
måske også det, som er meningen.
For Gud frister ingen, slår Jakob fast i
sit brev. Men vi fristes af vort eget
begær, mener han. Begæret fører til
synd og synd fører sluttelig til død.
Gud kan slet ikke friste nogen til det
onde, det er imod hans væsen og selv
frister han ingen ifølge Jakobsbrevet.
Den 6. bøn om at klare fristelse er et
nødskrig har nogen sagt. Det er et råb
om at klare livets prøvelser og ikke
bukke under.
Det hænger klart sammen med fadervors tre første bønner om guds navn,
rige og vilje.
Hvis det fungerede helt som det skulle, hvis det gennemtrængte alt 100%,
så var der jo intet ondt mere og heller
ingen fristelser mere.
Men det er først i paradiset. "Jo", vil
nogen måske sige, "men var der ikke
noget med en slange der?". Det tør
antydes, men Jesus har jo knust slangens hoved ved sin død på Golgata.

Kirkelige handlinger
4/6 2007 - 11/8 2007

Dåb:
Vejrup Kirke:
Mathias Slot Søndergaard
(Karina Slot og
Dan Søndergaard)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Johanne Møller
Kirsten Kirstine Sørensen,
(Jerne kirkegård)
Britta Ann Dahlgaard
født Fejerskov
(Bramming kirkegård)

han gennemled døden uden antydning af egoisme og sejrede derved
over egoismen og dermed dens yderste konsekvens nemlig døden.
Der er grund til at bede bønnen om
fristelser og om at Gud vil hjælpe os
med at klare dem. Vi skal ikke være
alt for sikre på os selv. Netop, som det
går allerbedst, så lurer faldet. Det er
manges erfaring.
Der er grund til at bede om at vandre
på dydens smalle sti - eller rettere: det
helt afgørende er som sagt ikke helt at
opgive ævred og være ligeglad med
Gud, Jesus og kirke, for så sander de
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egentlige livskilder til, så er der ikke
mulighed for at rejse sig op igen, så er
man dømt til at blive liggende eller til
at slæbe med den byrde man altid har
båret rundt på.
Luther siger i sin forklaring til stedet
og den er altid god at læse igennem:
Gud frister ingen, men vi beder i denne
bøn om, at Gud vil beskytte os og bevare os, for at djævelen, verden og vort
kød ikke skal bedrage os og forføre os
til vantro, fortvivlelse og anden stor
skam og last, og at vi, hvis vi på den
måde anfægtes, dog til sidst må vinde
og sejre.
Asger Ehmsen
Sogneaften den 27. september
med Sygeplejerske og
cand. cur. Jens Peter Hansen, Nørå:
Tro og psykisk sygdom.
Hvorfor bliver psykisk syge så optaget
af religiøse spørgsmål?
Kan man blive psykisk syg af at være
for optaget af religiøse emner?
Kan en tro på livets mening give tryghed for psykisk syge?
Hvordan forholde sig til tvivl og åndelig bekymring hos psykisk syge?
Aftenen vil komme med svar på ovenstående spørgsmål og give en basal
indføring i psykiatriske sygdomme.
Minikonfirmander
Der planlægges minikonfirmander i år
igen og vi begynder efter efterårsferien.
Solveig Kristensen og Asger Ehmsen
Høstgudstjenester
I år er der høstgudstjenester allerede
den 9. september i begge kirker:
Kl. 10.30 i Vejrup kirke og
kl. 19.30 i Vester Nykirke.
Kirkerne vil været pyntet i dagens
anledning, og børn og unge vil bære
frugt og grøntsager op til altret i Vejrup.
Ved høstgudstjeneste er det tradition
at give en særlig gave, og den vil så blive fordelt mellem Danmission, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp.
Vi har jo alle fået en stor gave, blot
det at vi lever og ånder og kan få det
daglige brød, så der er grund nok for
alle til at komme til høstgudstjeneste
og takke for livet her på jorden, så
længe det er os givet. Det gælder ikke
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blot den, som har ejendom og været
ude at høste. Efter gudstjenesten i Vejrup er der kaffe i præstegården og
auktion over de indkomne grøntsager.
Alle indbydes til at tage noget med, og
indtægten herfra går til samme formål
som indsamlingen.
I Nykirke er menighedsrådet god for
en kop kaffe i kirken.
Sogneaften
Tidl. skoleinspektør ved Bakkevejens
skole, Knud Jensen, torsdag den
1. oktober i præstegården kl. 19.30:
I Martin Luthers fodspor.
I aftenens løb bliver der vist en kort
video fra rejsen.
Martin Luther har lagt navn til vor kirke, den evangelisk-lutherske folkekirke, så ham bør vi kende noget til. Det
lønner sig at beskæftige sig med Martin Luther og hans historie, det betyder,
at vi kommer til at se på, hvad vi
egentlig tror på.
Egentlig var Luther ked af, at den
evangeliske kirke fik navn efter ham,
for han var jo blot et almindelig kødeligt menneske uden en særlig kvalitet
frem for andre og kirken skulle jo gerne være Guds kirke og ikke et menneskes kirke. Det er den da også, det er
netop intentionen, at vi er en kirke af
døbte, hvor enhver er indviet i kraft af
sin dåb til præst, biskop og pave og
Gud er vores fælles orienteringspunkt.
Det betyder, at vi hver har vores opgave i livet.

Adresser

Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10 , tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.endrup-by.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1, tlf.
75191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530
Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Lykke Meden, Engdraget 43, tlf. 75190210
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 61600227
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Juniorledere og Spejderledere:
Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10,
tlf. 75190113
Asger Ravn, Boldingvej 18, Glejbjerg
tlf. 75198409
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75199268

Martin Luther

Nye konfirmander 2007-8:
Søndag den 19. aug. kl. 9.00 i Vester
Nykirke og søndag den 26. august
kl. 10.30 i Vejrup indbydes de nye konfirmander med forældre til at markere
indledningen til konfirmationsforberedelsen 2007-8 ved deltage i gudstjenesten. De vil da få udleveret en bibel
som gave.

Seniorledere
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 61600227
Karen Dorte Sand Simonsen, Ålundevej
10, Agerbæk tlf. 76560501
Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
ødetider:
Mø
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.): Mandag kl.
18.30-20.30
Seniorer (8.kl. og opad) første fredag i
hver måned 18.30-20.0
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B

Kirkebladet
Efterstående salme er ikke med i salmebogen og jeg ved ikke hvorfor.
Men man kan jo godt se, at den ikke
taler så ubekymret om kristendom, og
at det nok skal gå alt sammen. Den
advarer mod falsk sikkerhed. ”at alle
døbte også tror, det er kun løgn og
skvalder.” Her er ikke lagt fingrene
imellem. Hans samtidige Søren Kierkegaard havde jo ironisk bemærket: I
Danmark er selv køerne kristne!
Det er Grundtvig ikke enig i, selv om
han jo ofte bliver omtalt som fader til
den glade og ubekymrede kristendom,
og at alt er godt, alt står i Guds faderhånd og vi skal være evig glade. Vi er
nemlig sikre på Guds arv og løn.
Ifølge denne salme om dåb og tro skal
man ikke være for sikker i egne tanker.
Det er vigtigt, at dåbens ord mødes af
troen, ellers er dåben ordgas.
og troen er ikke noget, som tilfældig
bliver nogen til del, den opstår i mødet
med ordet, troens ord. Og Troens ord,
dermed må han vel mene andre troendes ord, når de nævner Jesu ord, og det
skulle jo gerne være forældre eller faddere, der her først og fremmest giver
noget videre.

GUDSTJENESTER

For der er jo noget at give videre. Der
er en arv og løn. Men tro må der til,
ellers er det blot ord.
”Sikre på, vor arv og løn, er med Guds
enbårne Søn.”I den linje af Grundtvig
skal man lægge mærke til kommaet. Vi
er ikke sikre på arv og løn i os selv,
som om vi var urørlige, men med Guds
søn er vi sikker på det. Det Jesus står
for er aldeles sikret.
Det indeholder arv og løn. Problemet
ligger hos os, om vi nu også vil tage
imod det, om vi tror på det.

Lad derfor ej vor barnedåb
dig friste eller støde!
De små vi døber i det håb
Guds-ordet tro skal møde;
hvis ikke, da er dåben spildt,
men mødes tro, da siger mildt
Vor Herre: Din er dåben!
Enhver, som bliver døbt og tror,
indgår i Himmerige,
skønt barnet ja til troens ord
ej kan ved fonten sige;
men det er langt fra sandheds ord,
at alle døbte også tror,
det er kun løgn og skvalder!

N.F.S. Grundtvig

Vejrup

Vester Nykirke

19. aug. (11.søn.e.trin.

ingen

09.00

26. aug. (12.søn.e.trin.)

10.30

ingen

02. sep. (13.søn.e.trin.

09.00

10.30

09. sep. (14.søn.e.trin.)

10.30

19.30

(Høstgudstjenester i Vejrup og Nykirke)
16. sep. (15.søn.e.trin.)

10.30

09.00

23. sep. (16.søn.e.trin.)

09.00 JBH

ingen

30. sep. (17.søn.e.trin.)

9.00

10.30

07. okt. (18.søn.e.trin.)

10.30

09.00

14. okt. (19.søn.e.trin.)

ingen

10.30 PT

21. okt. (20.s.e.trin.)

10.30

09.00

28. okt. (21.søn.e.trin.)

09.00

ingen

(Busk-gudstjeneste. Sommertid slutter)
04. nov. (Alle Helgen)

I dåben lukkes op den dør,
som låset var så længe,
til Paradis, og ingen før
sig kunne dér indtrænge;
men troen, det er ganske vist,
den komme først, den komme sidst,
kun den har gavn af dåben!

14.00

PT: Pernille Troldborg JHB: Jørgen Bork Hansen
kb.: kirkebil fra Bramming.
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke 20 kr

11.00

Vor tro er hjertets sikkerhed
på Herren og hans tale.
Den falder ej fra skyen ned
i bjerge eller dale,
den avles kun med troens ord
af hjerte godt i syd og nord,
som har for sandhed øre!
Så springer salighedens håb
fribårent og lysøjet,
ud af Vor Herres tro og dåb,
som han har sammenføjet,
af vand og Ånd er nådens bad,
vil mennesker dem skille ad,
de skiller sig ved livet!
N.F.S. Grundtvig

Møder
Indremission
Onsdag den 26. september
Samtalemøde
1 Korintherbrev kap 1
Onsdag den 10. oktober
Samtalemøde
1 Korintherbrev kap 2
Onsdag den 24. oktober
1 Korintherbrev kap 3
Møderne begynder 19.30
og holdes i Bethel, Storegade 12.
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Kirkebladet
Der er for første gang kommet et brev til brevkassen , og
det er meget velkommen:
Lars Christoffersen skriver:
Hej Asger
Vi ved ikke, om der er en brevkasse i Kirkebladet, men vi
prøver alligevel.
Marianne og jeg har lige siddet og set musicalen: "Joseph
and the Amazing Technicolor Dreamcoat" af Andrew
Lloyd Webber.
En fantastisk oplevelse!
Og for at undersøge historien bag, slog vi op på 1. Mosebog
37, hvor historien om Josef står.
MEN, der står ikke noget om den mangefarvede kjortel???
I Kapitel 37 står der bl.a. flg.:
v.1 Jakob blev boende i Kana'an, hvor hans far havde boet
som fremmed.
v.2 Dette er Jakobs slægtshistorie. Josef var sytten år, og
han vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos
de sønner, hans far havde med sine koner Bilha og Zilpa.
Og Josef fortalte deres far det onde, han hørte om dem.
v.3 Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han
havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjortel lave til ham.
v.4 Da hans brødre så, at deres far elskede ham mest af alle
brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt
til ham.
Det blev vi jo ikke meget klogere af, indtil vi fandt på at kigge I den engelske udgave (King James)
1 And Jacob dwelt in the land wherein his father was a
stranger, in the land of Canaan.
2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and
the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father’s wives: and Joseph brought unto his father
their evil report.
3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of
many colours.
4 And when his brethren saw that their father loved him
more than all his brethren, they hated him, and could not
speak peaceably unto him.
Se det var jo noget helt andet.
Derfor spørger vi nu Kirkeblads brevkassen: Hvor blev den
mangefarvede kjortel af i den danske oversættelse???
Vi er sikre på, det vil interessere bladets læsere.

Kære Lars
--Nu må jeg jo hellere tilstå med det samme, at det hebraiske ikke er min stærke side, men jeg skal forsøge.
Det hebraiske ord kittonæt passim er sjældent brugt, og er
derfor vanskelig at bestemme og det er naturligvis det, som
gør, at oversættelserne bliver forskellige.
Den nye svenske skriver f. eks, at det er en fodsid kjortel
Jakob lader fremstille til sin yndlingssøn Josef, altså en kjortel, som hænger løst ned, ligesom præstekjolen gør. Men den
er for lang til at man rigtig kan bestille noget i den, og det
kunne være det, de øvrige sønner blev meget utilfredse
med. Men den egentlige grund til utilfredshed og misundelse var selvfølgelig, at faderen holdt mest af Josef og at Josef
selv havde drømme, hvor brødrene blev ydmyget, og at den
fine dragt blot gjorde det hele endnu værre og cementerede forskelsbehandlingen.
Men ordet er svært at bestemme. Den er kun nævnt et andet
sted, nemlig i 2. Samuels bog 13,18, hvor det bliver betegnet
som et klædningsstykke til prinsesse Tamar. Der er altså tale
om fornemt tøj i modsætning til nomadernes sædvanlige
påklædning.
Den anerkendte kommentator von Rad mener, at det er en
lang kjortel med lange ærmer, og at tanken om at den skulle udmærke sig ved mange farver er senere indlægning, som
stammer fra Septuaginta, en græsk oversættelse som blev
lavet af de hebraiske skrifter omkring 130 før Kristus, for at
også de græsktalende jøder kunne forstå skrifterne.
Der var 70 forskellige lærde, der oversatte mere eller mindre præcist, og her er antagelsen om de mange farver kommet med ved at de brugte det græske ord poikiles. Men dette ord kan have vidtforskellige betydninger, bl.a. mangefarvet og mangeartet. Det er så blevet grundlag for den latinske kirkebibel vulgata og derfra kommet over i Luthers
oversættelse. I alle de gamle bibler for over 100 år siden er
de mange farver med, men nu er de så fjernet til fordel for
den opfattelse, at klædningen udmærkede sig ved sin længde og fornemhed, men ikke farver.
Jeg beklager.
Men kjortelen fik jo røde farver, men på en helt anden
måde, må man unægtelig sige. Nemlig ved at brødrene
smurte gedeblod på den, rev den i stykker og bildte den
gamle fader ind, at Josef var blevet offer for et vilddyr på
vej ud på til dem!
Men hvad enten kjortelen fik farver eller ej, så bevarer
historien jo sin pointer, nemlig at et enkeltindvid klarer sig
igennem megen modgang og at Gud vender det onde til det
gode.
Den historie kan bære en flot og fejende musikudfoldelse i
lighed med Jesus Christ Superstar.
Med venlig hilsen
Asger

Med venlig hilsen
Lars

KALENDER:
Torsdag d. 27.sep.: Jens Peter Hansen: Tro og psykisk sygdom
Torsdag d. 01.nov.: Knud Jensen: I Luthers fodspor
Mandag d. 12. nov. Per Nielsen: koncert i Vester Nykirke
Torsdag d. 29. nov. Biskop Elisabeth Dons Christensen i Endrup Møllekro kl. 19.30
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Per Nielsen

Vejrup Endrup Nyt

...superligamatch i Holsted
Kom og hent din billet i Sydbank Gørding
til løbet søndag den 9. september 2007
på Holsted Speedwaycenter.
Der er begrænset antal billetter, så skynd dig.

Kom gratis til
speedway...

Nørregade 90A · 6690 Gørding
tlf. 75 17 83 77 · sydbank.dk

3854.0807

På gensyn!

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

Sand • Sten • Grus
Containerudlejning
Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

BRAMMING KØRESKOLE
V/ Kristian Nissen
Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

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

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

Blomsterkursus
Hos Blomster & Idé
6 valgfrie gange indenfor 1 år 350,- kr.
Efterårspynt til døren/trappen
Torsdag d. 20. sept.
kl. 19-21.30
Kom og hent et katalog!
Tilmelding på 7517 0018

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk

18

Vejrup Endrup Nyt
Nyt fra lokalrådet
Træer i Storegade i Vejrup
Beplantning af træer i Storegade i Vejrup, har det
sidste års tid været et omdiskuteret emne i byen.
Borgerforeningen har gennem længere tid arbejdet
for at skaffe træerne til byen. Ønsket var i samarbejde med kommunen, at finde en løsning som både
var fartdæmpende og byforskønnende.
Der har været flere forslag fremme til opstilling af
træerne og der har været opsat afmærkninger i
byen, så byens borgere fik en fornemmelse af hvor
træerne skulle stå. Efter det kom der flere henvendelser som der så blev taget højde for.
De mange diskussioner der har været angående
træbeplantningen, udløste på et tidspunkt en underskrift indsamling i byen, 78 borgere i Vejrup skrev
under på listen.
De mange underskrifter imod projektet gjorde, at
borgerforeningen og lokalrådet arrangerede et møde
med tre repræsentanter fra Park og Vej afdelingen
ved Esbjerg kommune d. 25. april 2007.
Resultatet af mødet blev at Park og Vej afdelingen vil
se på de lokale forhold og dernæst udarbejde forslag til beplantning og fartdæmpende foranstaltninger i byen. Disse forslag vil blive præsenteret på et
borgermøde som borgerforeningen vil arrangere.
Ved hjælp af edb-programmer vil der blive mulighed
for, at se skitser og billeder af, hvordan det kan komme til at se ud i bybilledet.
De forslag Vej og Park afdelingen har i tankerne er
dyrere end de 190.000 kr der er afsat til projektet.
Det mest sandsynlige er, at projektet vil blive udfærdiget i flere etaper, men at det, der bliver lavet er
gennemtænkt og af høj standard. Målet er at første
etape af projektet gennemføres i efteråret 2007.
Både borgerforeningen og lokalrådet glæder sig over
mødet med Park og Vej afdelingen, fordi der
nu bliver mulighed for at finde en løsning, som forhåbenlig de fleste borgere i Vejrup vil være tilfredse
med.
Park og Vej afdelingen er enige med os i, at med så
bred og lige byvej , bør der være én eller anden form
for fartdæmpende foranstaltning.
K ro e n
Der er flere borgere i byen der har rettet henvendelse til os angående ”kroen.”
Vejrups gamle kro blev for ca. 2 år siden solgt til
ABC-estate Aps. i Odense.
Siden overtagelsen har der været mangel på vedligehold både af bygningen og udenomsarealer.
Med bygningens centrale beliggened er det noget af

det første der ses, når man kører ind i byen syd-øst
fra.
Vi har rettet henvendelse til bygningsmyndigheden
ved Esbjerg Kommune, for at få dem til at se på, om
reglerne for vedlighold af en centralt beliggende
bygning bliver overholdt.
Desuden har vi bedt bygningsmyndigden om at
undersøge, om bygningen bliver anvendt til det formål som den har tilladelse til.
Årsmødet.
Til årsmødet d. 20 marts var der over kaffen spændende diskusioner om hvad der evt. kunne sættes i
værk i byen, for at Vejrup bliver ved med at være en
by i udvikling.
Hermed et udpluk af de forslag der kom til årsmødet:
• vejmyndighedernes skiltning ved afkørsel 71 bør
også vise mod Vejrup
• en god skole med den nødvendige plads og
markedsført
• et godt idrætsliv
• en god børnehave
• vigtigheden af en ny multihal
• anlæggelse af en torveplads bag kroen
• (natur)legeplads ved bynært grønt område
• samarbejde med andre lokalråd iEsbjerg kommune
for at ”løfte” fælles projekter
• investeringsforening(Aps-A/S) for at igangsætte
byggeri til bolig og erhverv/industri
• Flemming Just foredrag
• igangsætning af industrigrunde ved afkørsel 71
(Forslag fra Jørgen Schultz)
• forgængerfelter med Torontolys ved skolen
• fastholde butikker, håndværkere og industri
• passende antal grunde og rettidig igangsætning af
næste fase
• bedre brug af hjemmeside – herunder kalender
• æstetik i bybilledet – herunder træerne i Storegade
• gøre byen/lokalsamfundet attraktivt for tilflyttere –
hvad er unikt ved Vejrup? –
måske reklamekampagne
• V-E-Nyt til politikere
Va l g t i l d e n l o k a l e a k t i o n s g r u p p e i E s b j e r g k o m mune.
I forbindelse med Landdistriksprogrammet 20072013 skal der nedsættes lokale aktionsgrupper, som
skal være med til at bestemme, hvilke projekter der
skal tildeles økonomiske midler.
Esbjerg kommune er tildelt 1,8 mill. Kr. i 2007 og
også 1,8 mill. Kr. i år 2008. fortsættes side 20....
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Det er disse penge den lokale aktionsgruppe skal
være med til at fordele.
D. 27 juni var der, i Bramming Sportcenter, valg til
den lokale aktionsgruppe for Esbjerg kommune.
Gruppen skal bestå af 15 personer, de 3 var udpeget
på forhånd.
Der var udpeget 2 fra byrådet, nemlig Bjarne Steiner
og Finn Lambek og én repræsentant fra regionen.
12 personer skulle vælges i forsamlingen. Der blev
opstillet kandidater til den lokale aktionsgruppe
I fire grupper.
Her fra Vejrup havde vi fået Klaus Ising til at stille op
til gruppen. Klaus Ising stillede op i borgergruppen
og fik flest stemmer i denne gruppe med 51 stemmer.
En anden Vejrup borger kom også med i bestyrelsen,

nemlig Sven Iversen, som stillede op i læ-plantningsgruppen.
Johannes Holm var også opstillet på vegne af sognearkiverne. Så alt i alt var Vejrup godt repræsenteret den aften og i det hele taget i den lokale aktionsgruppe.
Det skal desuden nævnes at Johannes Holm er
kommet med i Arkiv-udvalget i Esbjerg kommune.
Arkiv-udvalget skal fungere som et mellemled imellem de 23 sogne- arkiver der er i kommunen og kulturudvalget. Arkivudvalgets opgave er at fordele de
midler kommunen sætter af til formålet og at arbejde
for en større ensartethed i de forskellige arkiver.

Information om vandkvaliteten fra Vejrup Vandværk
S e n e s t o p d a t e r et d.29.03.2007
Formand : Hans Johnsen

tlf. 75190015 - Kasserer : Viggo Sørensen tlf. 75190381

I.M. = IKKE MÅLELIG
mg/l = milligram pr. liter. Et milligram er en tusindedel af et gram.
μg/l = mikrogram pr. liter. Et mikrogram er en milliontedel af et gram

S å d a n l æ s e s a n a l y s e re s u l t a t e r n e :
Kimtal 22 °C:

Bakterier i denne gruppe er almindeligt forekommende i jord og vand. De er generelt ikke sygdomsfremkaldende. Årsagen til et forhøjet 22 °C kimtal kan være
vækst i filtre, rentvandbeholder og lignende samt ved ledningsbrud.

Kimtal 37 °C:

Bakterier der kan vokse ved 37 °C (menneskets legemstemperatur) heriblandt
bakterier, der kan være sygdomsfremkaldende. Årsagen til et forhøjet 37 °C kimtal
skyldes normalt vækst i ledningsnettet, oftest i forbrugerens eget ledningsnet.
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C o l i f o r m e b a k t e r i e r: Disse bakterier forekommer normalt i overfladevand og på planter, dvs. på jorden
og i de allerøverste jordlag. Hvis de er til stede i drikkevandet, er det derfor tegn
på, at der er sket en forurening med overfladevand eller lignende. Denne gruppe
bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende, men årsagen til forureningen
skal findes.
E s c h e r i c h i a c o l i:
(E. coli)

Denne bakterie forekommer i afføring fra mennesker og dyr.
Forekomst af E. coli tyder derfor på en frisk forurening fra kloak, mødding eller lignende. Når denne bakterie påvises, er der risiko for forekomst af sygdomsfremkaldende bakterier og virus (stammende fra afføring). Vandet skal derfor koges.

E n t e ro k o k k e r:

Denne bakterie forekommer også i afføring fra mennesker og dyr, men i modsætning til E. coli kan denne bakterie overleve og formere sig uden for tarmkanalen.
Enterokokker er derfor en indikator på en forurening med afføring af ældre dato.
Årsag til forureningen skal findes.

N i t r a t:

Nitrat i vandet stammer især fra den kvælstofomsætning, der foregår ved dyrkning
af jorden. Et langsomt stigende indhold af nitrat kan stamme fra en overdosering
af gødning, hvorved overskuddet af nitrat ikke når at blive optaget af planterne.

H å rd h e d , t o t a l:

Vandets totale hårdhed er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium.
Det opgives i danske hårdhedsgrader, °dH.

J e r n:

Jern forekommer naturligt i grundvand. Det filtreres fra i vandværkets filtre. Et for
højt jernindhold er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med metalagtig smag, gulbrun farvning af vandet og misfarvet vasketøj (se nedenstående
vaskeanvisning).

M a n g a n:

Mangan forekommer ofte sammen med vand og kan give de samme problemer
som beskrevet under jern.

N i k k e l:

Et for højt indhold af nikkel kan give problemer for personer, der lider af
nikkelallergi.

Pesticider:

Pesticider er en fælles betegnelse for sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter. Den højst tilladelige værdi er 0,1 μg/l for det enkelte pesticid eller dets nedbrydningsprodukt. Totalt (summen af pesticider og deres nedbrydningsprodukter)
må der ikke være over 0,5 μg/l.

Va s k e a n v i s n i n g:

Hvis en tøjvask er blevet gulbrun på grund af snavs i vandet efter f.eks. et ledningsbrud anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl (3 breve) citronsyre pr. 10 l vand.
Efter ca. ? time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl
soda til 10l vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.
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Kæmpe udvalg i hvidevarer også 2. sorterings- og demomodeller.
Ring inden kl. 12 og vi udfører service samme dag.
Vi har reservedele med i bilen og reparerer på stedet.
Husk stort udvalg i gaver til store og små.

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

Bygaden 25 • Endrup
Tlf. 7519 1240

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

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

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

Åbningstider:
Man-, Ons-, To r s - o g F redag 13.00-17.30
L ø rd a g 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 - T i r s d a g L u k k e t
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Aktiviteter for Vejrup Idrætsforening
Fodbold
Indendørs sæsonen
Starter op
F redag den 26. Oktober. i uge 43

Mød op og få din tid, til lige netop din træning.

Hold øje med opslagene i hallen.
E l l e r r i n g - o m n æ r m e re i n f o r m a t i o n .

Håndbold
Den kommende vintersæson er i skrivende stund ikke helt på
plads, så derfor har det ikke været muligt, at skrive træningstider m.m. i dette hæfte. Træningen vil dog for alle hold være
om Tirsdagen mellem kl. 17.30 og 20.00.
I August kan I få nærmere oplysninger via opslag i byens butikker.
Vi forventer at Damerne starter uge 33,
de resterende hold uge 35.
Neden under kan i få et overblik af hvilke hold vi håber, at kunne få op at stå i den kommende vintersæson. Mangler der et
hold til dit barn – kontakt da håndboldudvalget!
Vi h å b e r p å f ø l g e n d e h o l d t i l v i n t e r s æ s o n e n :

Mini – mini piger/drenge
Mini piger/drenge
Småpiger
Smådrenge

Årg.
Årg.
Årg.
Årg.

99,00,01
97,98
94,95,96
94,95,96

Damer serie 1 og 3
Hilsen Håndboldudvalget
Allan Thomsen 7519 0052
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BRAMMING MURERFORRRETNING ApS

Alt i flise- og murerarbejde

BRAMMING MURERFORRRETNING ApS
v/ Bendt Højen

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

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

Søndergade 4
Tlf. 7517 8131

Bramming - Gørding - Holsted - Brørup

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

HELLE
KØv/RJensEAxel
SKMøller
OLE

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

Grimstrup

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

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød
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Gørding
Se holdstart på
www.ensikkerstart.dk
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

2162 4676

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

v/ Sanne
tlf. 75 19 15 00

Vejrup Endrup Nyt
Gymnastik
Start i uge 39
Mandag:
19.30-20.30

Motionsmænd - v/Søren Callesen

Tirsdag:
16.00-17.30

Piger BH.kl. – 2.kl. v/Mette Sørensen

18.45-19.45

Friske Damer - v/Sonja Andresen

To r s d a g :
16.30-17.30

Puslinge piger og Puslinge drenge
Fra 3 år - v/Susan Madsen

17.30-19.30

Spring Begynder Øvede - Piger og Drenge v/Anja Trane

Så mød op !
Der er fart over feltet dejlig musik gode rytmer, med s p r i n g , s j o v, spas!
Spurte og tonse rundt med trænerne der står klar, til at vise jer hvad gymnastikken kan bruges til.
Med masser af redskaber, Airtrack – NY springbane. Så kom og vær med til endnu en ny
sæson.
A l g y m n a s t i k f o regår i Hallen. Vi glæder os til og se dig!
Hilsen Gymnastik udvalget.
Helle Burkal 2945 4615

Badminton
Tilmelding til UNGDOM - Foregår i Hallens Cafeteria
Mandag den 20. August kl. 19.00 - Pris pr. barn 400.00 kr.
Starter i uge 34
Torsdag den 23. August – kl. 14.30 til 16.30
Børn født 1997 eller senere (yngre)
Start mandag– uge 35
Mandage den 27. August fra kl. 16.00 til 17.30
Børn født i 1996 eller før (ældre)

Tilmelding til Motions badminton vintersæson 2007 - 2008
Foregår i Hallens Cafeteria
Mandag den 20. August Kl. 19.30
T i l m e l d i n g s s e d d e l a f l e v e re s m e d ø n s k e t i d .
O g d e t v i l f o re g å v e d l o d t r æ k n i n g 1 9 . 4 5
Så mød op og få din trænings tid at vide.
P r i s p r. bane 2000,00 kr.
Badminton udvalget.
Niels Rasmussen Tlf. 75 19 00 66
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HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING
Edel Bruun’s Eftf. v/Niels Knudsen
Vestergade 1, Holsted
Hovedgaden 43, Gesten
Tlf. 75 39 15 50

Alt ordnes vedrørende begravelser og bisættelse

Køb, Salg og Biludlejning
HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
w w w. j e n s e n b i l e r.dk

Vores murer til reparationsarbejde er Erik Frandsen

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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Arrangementer
SEPTEMBER 2007
Torsdag.

D.06.09 Vejrup Husholdnings Tur til Billund Lufthavn kl. 18.00

Torsdag.

D.20.09 Vejrup Senior Club Udflugt fra kroen kl. 8.00

Mandag.

D.03.09 Gørding /Vejrup Skyttekreds Opstart kl. 19.00 – 21.00

Tirsdag.

D.04.09 Gørding /Vejrup Skyttekreds Opstart kl. 14.00 – 16.00

Mandag.

D.10.09 Håndarbejde på skolen Dagcenter Østergården kl. 13.30

Mandag.

D.17.09 Studiekreds i Præstegården kl. 13.30

Lørdag.

D.22.09 Kræmmermarked ved Endrup Møllekro kl. 10.00

Lørdag.

D.22.09 Høstfest på Endrup Møllekro kl. 18.00

OKTOBER

OKTOBER 2007

Torsdag.

D. 25.10 Vejrup Husholdnings Øl smagning i skolens skolekøkken kl. 19.00

Torsdag.

D. 25.10 Vejrup Senior Club Foredrag v. Ingelise Wenzlen kl. 14.00
NONOVEMBER
VEMBER 2007

Torsdag.

D. 15.11 Vejrup Senior Club Foredrag v. Kristian Holst kl.14.00

Cykling: Hver mandag kl. 9.00 fra Ve j r u p k ro
Kom med ud og oplev den skønne natur, vi er en flok glade motionister, der cykler derudad starter præcis.
Idræt om dagen: Hver tirsdag fra den 18. september kl. 9.30 – 11.30:
I samarbejde med Vejrup Idrætsforening, Leder Søren Callesen og Preben Lind Yderlige.
Idrætten slutter 1 april 2007.
Bowling:
Om onsdagen i alle ULIGE uger er der bowling i Brørup fra kl. 16.00 til 17.00
Starter onsdag den 12. september. Til og fra melding dagen før inden kl. 12.00 tlf. 75190094 eller
tlf. 75190095
Kortspil hver torsdag:
Kortspil begynder den 20. september hver torsdag, undtagen de torsdage, hvor der er arrangementer og udflugter, er kort spillet aflyst.
B i l l a rd:
Hvis der er nogle der kan tænke sig at spille billard da ring på tlf. 75190073 eller 75190534

BANKO & PRÆMIEWHIST
Hver ONSDAG i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00
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Skolevænget 5
Vejrup,
6740 Bramming

Returneres ved varig adresseændring

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

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

Telefon
7519
7519
7519
7519
7519
2255
7517
4031
7517
7517
4512
7517
7020
7519
7517
7517
7519
7519
7519
7517
7517
7517
7519
7517
7517

6160
1019
8122
1004
0005
4110
0018
1222
2296
8953
1410
8999
2141
0353
4677
8284
0750
1790
1500
8090
2770
8131
0015
8080
8369

7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7519 0249
7519 0452
7521 2224
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7517
7519
7519
7519
7517
7519

3977
8448
0433
8493
3311
0123

Fimanavn

By

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

Telefon
7519
7510
7517
7519
7517
7519
7517
7510
7510
7519
7517
7510
7517
2618
7517

0238
1100
3188
1161
8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
0840
8377

Fimanavn

By

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

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

4396
3248
8222
8223
0054
0200
0054
0238
0350
0122
0085

7519 1509
7519 0381

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

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr
200-400-1000 kr.
17 runder hver med: 100-200-400 kr.
Superrunde:
200-400-1000 kr.
Sidegevinster, Superbanko, S-blad,
Puljenr., 2 Lykkenr. pr. halvleg.
Max. 5000,- kr.!

Samlet gevinstsum ca.

27.000

Arrangør:
MK 79
Vejrup & Endrup Støtteforening af 1978

