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For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup
Nyt

Vejrup Endrup
Nyt

6 dejlige tøser havde været forbi ansigtsmalingen 
ved Vejrup Sportsfest
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Ja, - man kunne godt ønske sig at flere havde
fundet vej til denne udfordrer, samt hyggelige
foreningsdag.

DGI og Vejrup Idrætsforeningen havde sammen
sat dagen fyldt med aktiviteter og gode natur-
oplevelser.
Lørdag den 8. september kørte vi fra Vejrup,
mødestedet var på parkeringspladsen ved
Blåbjerg Klitplantage – Rundstykker og kaffe /
kakao blev indtaget, inden vi skulle klædes på til
at få udleveret en Mountain Bike (MTB).
Stille og rolig lærte vi forskellige teknikker så vi
kunne blive fortrolige med cyklen, før vi skulle
ud på en del af den hvide rute. Der kunne man
da i det mindste nyde naturen imens man ihær-
dig prøvede at følge instruktøren og de store
drenge (smil).

På den sidste del af den afslappede tur var der
en der lige skulle træde tungt i pedalen – tja
kæden sprang, - så Anders måtte – da vi var
kommet ud på offentlig vej, lige hente en ny
cykel.

En del af den sorte rute skulle ”tøserne” også
lige prøve – men det må siges at være der hvor
vovehalsene kommer ud at cykle, på en teknisk
svær rute, med mange højdementer og mange
svære forhindringer, som gav sved på panden.
Det var så også her man godt måtte være kyl-
ling, - vi havde et par styrt men ingen med alvor-
lige skrammer.

Efter vi havde læsset cyklerne og pakket sam-
men – kørte vi til Kærgård bålhytte for at runde
dagen af og ikke mindst grille over bål, for sul-
ten havde meld sig.

Tusinde tak for en hyggelig dag os 10 der del-
tog.

Tak til Anders K. foreningskonsulent DGI Syd-
vest.

Helle Burkal

VIF’s Foreningstur

Instruktion i kørsel på Mountain Bike

Så sprang der en kæde...

Der blev grillet og hygget!
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Årets sportsfest er nu et veloverstået. 

Onsdag startede vi som sædvanligt med banko-
spil i hallen og fodbold på grønsværen, det var
de yngre der sparkede bold. I teltet var der en
god stemning og med lidt held kunne man rafle
sig til en billig fadøl. 

Torsdag var der cykeltur for hele familien og der-
efter gratis kondifrokost i teltet mens POPPETS
spillede lidt festlig hyggemusik til. På grøn-
sværen var det de lidt ældre ben der sparkede til
bolden, nemlig serie 2 herrerne.

Fredag stod så i børnenes og de unges tegn.
Her skulle der nemlig være underholdning i tel-
tet for de yngste med SHERIF HAPS, som fan-
gede tilhørerne, både de små og de voksne, rig-
tig godt. Derefter var der diskotek for de mind-
ste og senere for de lidt større. Her var det
DISKOTEK PICKUPEN der sørgede for dansem-
usikken. Fredag aften og nat forløb uden nogle
større episoder – så alt i alt – en super god aften.
Tusind tak til de frivillige voksne som går rundt
på pladsen fredag aften og ligeledes en stor tak
til Natteravnene der også var tilstede.

Lørdag startede med torvedag hvor der var god
gang i handlen ved de mange boder. Der var
også kø ved Michelle og Anne Sofie som lavede
ansigtsmaling på børnene – Tusind tak til dem.
Flagsætning var som sædvanlig en stor succes
og der blev hurtigt udsolgt. Rundbold og Kon-
gespil blev afviklet og vinderne fundet. Til næste
år prøver vi nok lidt en anden form for ”gade-
kampe”, for at se om vi kan få lidt flere med.
Festaftenen i teltet blev så sandelig lige nøjagtig
det. Med 367 spisende gæster måtte vi des-
værre sige nej til mange som gerne ville have
haft en billet. Et frieri blev startskuddet på et
brag af en fest, hvor B1&B2 ledede det musiske
slag. Den lokale underholdning var super, men
desværre havde vi store problemer med lyden,
det er noget der allerede nu bliver arbejdet med
at gøre bedre til næste år. 

Ligesom fredag aften var der ingen ballade lør-
dag aften – så rigtig godt gået Vejrup.

Søndag startede vi med optog – et virkelig flot
optog, der blev vundet af Engdraget som havde
25 års jubilæum. Derefter var der tattoo med
den Sønderjyske Pigegarde. Desværre havde vi
ikke fået nogen tilmeldinger til cykelringridning,
så det blev aflyst. Landsbydysten, hvor Endrup,
Glejbjerg og Vejrup dystede i forskellige konkur-
rencer blev vundet af Glejbjerg.

Det musikalske punktum blev leveret af Vagn og
Vagabonderne og sportsfestens sidste måltid
var den helstegte pattegris.
Alt i alt synes vi det har været en rigtig god fest
– og vi glæder os til næste år, hvor vi sikkert har
et par ændringer i ærmet, men mere om det
senere.

Til sidst vil vi bare sige TTUUSSIINNDD  TTAAKK til alle der
har SSPPOONNSSOORREERREETT til sportsfesten på et eller
anden måde.

Og til jer som gør en KKÆÆMMPPEESSTTOORR indsats for
at få det til at fungere hele vejen op til sådan en
festuge – igennem ugen – og ikke mindst bagef-
ter når der skal ryddes op. TTuussiinndd  ttaakk  ttiill  jjeerr  aallllee
ssaammmmeenn  ––  ooggssåå  jjeerr  ddeerr  ssiiddddeerr  ii  ffeessttuuddvvaallggeett..

På festudvalgets vegne
Kirsten K.

VVeejjrruupp  BByyffeesstt  22000077

Det vindende Glejbjerg hold i foreningsdysten
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ØØllssmmaaggnniinngg
TToorrssddaagg  ddeenn  2255..  ookktt..  
KKll..1199..0000  
ppåå  VVeejjrruupp  SSkkoollee  
ii  sskkoolleekkøøkkkkeenneett..

Hans Johnsen fra Focus vil denne aften samle
sammen til en spændende aften med både

danske og udenlandske øl, 
og der vil være et let traktement. 

Der kommer en foredragsholder 
som vil fortælle om øl og ølkulturen.

Der kan købes billetter hos Focus 
se opslag senere.

JJuulleeffrrookkoosstt  oogg  BBaannkkoo
FFrreeddaagg  ddeenn  3300..  nnoovv..  kkll..  1199  

ii  SSkkyytttteeffoorreenniinnggeennss  llookkaalleerr..

Kom og vær med til en hyggelig julefrokost 
i Skytteforeningens nye lokale. 

Vi skal have lidt godt at spise, og der vil være
julehygge, med fælles julesang og julebanko.

Pris: Se valg af menu ved tilmelding.

Der er betaling 
ved tilmelding.

Tilmelding 
senest den 23. nov. 

Til Inge 
Tlf: 75191195 og  

Lissy 
Tlf: 75190038

VVeejjrruupp  

HHuusshhoollddnniinnggssffoorreenniinngg

Der blev hygget fredag aften

Der var også plads til de store knægte

Det var ikke bare skæg og ballade - 
der skulle også slæbes!
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OOPPTTIIMMAALL
vv//  aauutt..  OOppttiikkeerr  KKaarrsstteenn  AAnnddeerrsseenn
SSttoorreeggaaddee  77
66774400  BBrraammmmiinngg
TTeelleeffoonn  7755  1177  3333  1111

For dine øjnes skyld 

Vejrup 
Entreprenør
VVeesstteerr  MMaarrkkeenn  44,,  VVeejjrruupp

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
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NNoottiittss  ffrraa  BB  11  &&  BB  22’’ss  hhjjeemmmmeessiiddee

Vejrup Byfest 2007
11000000,,--  kkrroonneerrss  llaaggkkaaggeerr  ii  gghheettttooeenn........
For andet år i træk var B1&B2 inviteret til byfest
i den ghetto lignende landsby Vejrup. 
Et vanvittigt sted, en vanvittig fest og med nog-
le meget vanvittige mennesker. 5 minutter inde i
festen valgte en ung mand at fri til sin kæreste,
hun kvitterede med et JA og så var festen lige-
som sat i gang. 
20 minutter senere tog en af de indfødte sig en
tur splitter ragende Hans Jørgen rundt i teltet,
den fristelse kunne Brian ikke modstå og hele
teltet blev derfor vidner til en tæt dans mellem
Brian og den nøgne mand på dansegulvet (det
var ikke Anders Regl). 
Men her stoppede galskaben ikke, 20 lagkager
blev solgt for svimlende beløb på mellem 300,-

og 1000,- kroner under en vanvittig auktion.
Herefter gik det slag i slag med sang, jubel og
dans på borde og stole. 
Punch Per havde medbragt sit rynkeorgel og
der blev flittigt jammet med musikken. 
Efter en kort og sjov revy fortsatte den vilde fest,
som kun tog mere og mere til i styrke. 
Hvad Vejrup havde hældt i fest marinaden i år
vides ikke, men sansynligheden for at den hem-
melige ingrediens hedder rygeherion eller LSD
er stor.
Byfesten i Vejrup ryger med sin groteske facon
direkte ind på orkestrets TOP 3 liste over super
fester i 2007.

Som skrevet i sidste nummer af VE-nyt var de tidligere skitser kun forslag, nu har vi fået de redi-
gerede tegninger som vi syntes ser rigtig godt ud så må vi jo bare se at finde pengene til projektet
som nok kommer til at koste lidt mere som vi egentlig havde regnet med men vi må håber og tror
på at vi kan få hele projektet til at hænge sammen og gå op i en højere enhed.

Vi holder Ordinær repræsentantskabsmøde mmaannddaagg  ddeenn  2299  ookkttoobbeerr  kkll..  1199..3300 hvor alle er vel-
kommen til at høre om projektet.

DDeenn  sseellvveejjeennddee  iinnssttiittuuttiioonn

VVeejjrruupp  EEnnddrruupp  FFrriittiiddsscceenntteerr
TTllff..  7755  1199  0044  0033..    SSkkoolleevvæænnggeett  55,,  66774400    BBrraammmmiinngg
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SSØØNNDDEERRGGAAAARRDD  BBIILLEERR
V/ Jens og Dan Søndergaard
Storegade 61, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0249 - Mobil 2247 2228

KKØØBB  ••  SSAALLGG  ••  RREEPPAARRAATTIIOONN

Åben:
Hverdage: 10.00-17.00
Lørdag 9.30-13.00

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage

fra kl. 6.30-21.30

Telefon 7519 0353
BByyggaaddeenn  1100,,  EEnnddrruupp

TTllff..  7755  1199  1111  6611  --  MMoobbiill    4400  1155  7744  6611
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Rådgivning,

bogføring,

revision

kontor- &

erhvervsservice

Stationsvej 9, Vejrup

6740 Bramming

Tel.: 7519 0050 Fax 7519 0050

ingrid.e@mail.tele.dk

Registreret Revisor

Endrup
MALERFIRMA

v/ Laila Hansen
Bygaden 80 • 6740 Bramming

Tlf. 2815 0517
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EEnnddrruupp  BBoorrggeerrffoorreenniinngg

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg

Så gentager vi suses fra sidste år 
– der bliver klippet og klistret, hængt

pynt på træet, sunget og danset
”Juletræsfesten i hallen ”
lørdag d. 15. december.

På Vejrup Idrætsforenings vegne
Kirsten K.

JJuulleettrrææssffeesstt

LLøørrddaagg  dd..  1155..  ddeecceemmbbeerr  22000077

NNyytt  ffrraa  SSyyddvveessttjjyyddsskk  SSppoorrttssffiisskkeerrffoorreenniinngg

Tænk at vi sådan kan bo her midt ude i naturen,
hvor Sneum og Holsted åer snor sig gennem
markerne, næsten uberørte af menneskehånd.
Jeg håber og tror på at rigtig mange finder vej
og tid til en gåtur langs disse vandløb.

Nu er det jo sådan et disse åer faktisk er noget
af Danmarks bedste fiskevand og de bliver jo
ikke ringere nu hvor en hel masse opstemninger
forsvinder ved dambrugene..

I Sydvestjysk Sportsfiskerforening ser vi frem til
dette og vil gerne dele denne glæde med så
mange som muligt, især de unge.

Vi er derfor på udkig efter børn og unge som vil
lære at lystfiske og som vil indgå i det herlige
kammeratskab, som allerede er i vores junioraf-
deling.

Der er junioraften hver torsdag, vinteren igen-
nem, tilmelding vil forgå i klubhuset på Rander-
svej i Esbjerg.
Her har vi så et lille problem, transport til og fra
Esbjerg. Se, jeg har plads til 4 i min bil og lægger
gerne bil til. Skulle der nu være flere end 4 som
gerne vil være med, så er det jo at vi skal finde
en mere som vil lægge bil til.

En hel masse mere vedr. priser og fisketure samt
om Danmarks Sportsfisker Forenings fiskeskole
kan læses på Sydvestjysk Sportsfiskerforenings
hjemmeside: www.sydvestjydsk.dk

Eller kontakt undertegnede, som er bestyrelses-
medlem.

Esben Bøgh, Vibækvej 6, Endrup, 
6740 Bramming tlf. 75 17 77 99 I 24 94 38 49
Esben.boegh@privat.dk

Endrup Borgerforening afholder generalforsamling på Samlingsstedet
Torsdag den 6 November kl 19.00.

Dagorden ifølge lovene
Efter generalforsamlingen vil vi gerne have en diskussion om vores jule-

belysning. Så tænkt lige over nogen gode forslag til forbedringer.
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Vejrup Endrup Nyt

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

Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

OOLLIIEEFFYYRRSSMMOONNTTØØRREENN
V/HENNING NIELSEN

TLF. 75 19 84 93

AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5 

ALLE DAGE TIL KL. 22.00

MMuussiikk  ttiill  ffeessttlliiggee
ffoorrmmååll

Jesper Hembo Tlf. 7521 2224
Per Møller 2030 9986

www.jesperhembo.dk

vejrup
maskincenter a/s

Industrivej 2 • Vejrup • 6740 Bramming
Telefon 7519 0122 

www.skjernbank.dk - Tlf. 7510 1881
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Den syvende og sidste bøn i fadervor

”fri os fra det onde” er egentlig blot

en anden måde at sige det, de tre

første bønner står for. Hvis Guds

navn er helligt, hans rige kommer og

hans vilje sker, så er der intet ondt på

jorden mere.

Men desværre, sådan er det ikke, der

er stadigvæk brug for at bede om, at

det onde forsvinder.

Når man læser avisen, så må man

sommetider tage sig til hovedet og

tænke: Hvorfor  er mennesker dog

sådan imod hinanden, når vi egentlig

kunne have det så godt? og andre

gange må man vel også rette spørgs-

målet indad og undre sig over sin

egen handlemåde.

Det, der  begynder som en dårlig ide,

bliver en dårlig vane og til sidst ender

det med at blive en dårlig karakter.

Det er modstykket til den gode ide,

der bliver til en god vane, der så ender

i en helstøbt karakter.

Det er noget med et stof , der hedder

dopamin, der udskilles, når man aktiv

gør noget for samfundet, det er en

belønning, der flyder ud i blodet for

hver gang man øver noget godt for

andre, giver en gave eller glæder

andre, og så efterhånden bliver det en

god vane.

Men det kan desværre også være i

modsat retning. Når man øver hær-

værk giver det et kick dopamin og for

at få det igen, skal der mere hærværk

til. Og på sammen måde med alkohol

og spil, der skal mere til for at få

belønningen  af dopamin i blodet og

efterhånden skabes der en afhængig-

hed.

Men det er jo ikke sådan, at vi bare

viljesløst føres af vores dopaminbe-

hov. Vi er jo med hele tiden og har et

vist ansvar for processen. Så er det jo

godt at bede fadervor ved aftenstide

eller til andre tider for lige at standse

op og tænke sig om.

Det kunne være fristende at købe

dopamin på apoteket, men det er nok

ikke en god ide med for meget af det,

for hvem vil så bestille noget? Det er

jo godt for artens overlevelse, at der

er en belønning ved at røre sig. Men

dopamin ser ud til at spille ind i man-

ge andre ting lige fra Parkinson til

psykoser. Det er ikke nemt at dosere.

Det onde er imidlertid ikke  blot et

spørgsmål om kemi, men det hænger

dog sammen med kemi og i vores

hjerne kan der efterhånden danne sig

uheldige spor, som er yders vanskeli-

ge at bryde.

Men det onde er ikke blot afhængig-

hed af det ene eller det andet. Det er

jo også ulykker og fattigdom og syg-

dom.

Det er onde er ikke nemt at beskrive

som sådan. Det er en gåde. Hvis bar-

net brænder fingrene på brændeov-

nen, gør det ondt, og det er da også

ondt, men det er jo også godt i den

forstand, at barnet lærer at trække

hånden til sig. Det ville være endnu

være, hvis det ikke reagerede og trak

hånden til sig.

På den måde kan man sige, at det

onde i en vis forstand er godt. Det

lærer man af.

Det er ikke noget, som er så skidt, at

det ikke er godt for noget, som man

siger.

Kirkebladet
Nr. 5  2007

MMEENN  FFRRII  OOSS  FFRRAA  DDEETT  OONNDDEE

Kirkelige handlinger
23/6 2007 - 7/10 2007

Dåb:
Vejrup Kirke:

Mathilde Wulff Sørensen

(Kristine Bach Sørensen og

Jacob Wulff Sørensen)

Anton Damgaard Egelund 

Christensen

(Lise Damgaard Madsen og

Jesper Egelund Christensen)

Mikkel Søby Raben

(Birgitte Raben og

Torben Søby Raben)

Vester Nykirke:

Mike Hofmann Christensen

(Kirstine Jørgine Marie 

Christensen)

Bryllupper:
Vejrup Kirke:

Susi Lystlund og

Anders Madsen Zachariassen

Telse Marie Runge og

Pablo Michel Glozmann

Hanne Aagaard Knudsen og

Kim Frejlev Sørensen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård

Inga Jacobsen, født Skovrup

(Jels kirkegård) 

Vester Nykirke:

Søren Ipsen
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Kirkebladet

AAddrreesssseerr
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk

VVeejjrruupp
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115

Graver 
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49

VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee::
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076

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

Men sådan kan man jo nemt sige, men

for dem, som virkelig er ramt i Irak,

eller som har det svært, ramt af hård

sygdom, de oplever det helt anderle-

des, her er det ikke passende at tale

om, at det kan være godt for noget.

Nogen mener også, at det er samfun-

dets skyld, at der er ondt i verden, men

det er vel bare, at man går et led tilba-

ge i årsagskæden og spørger om, hvor-

for samfundet så er, som det er. Selv

om alle tjente det samme og var lige

rige, det ville ikke løse alle problemer.

Vi må nok sige at det onde har ikke en

begrundelse, det er bare. Det skyldes

sig selv. Hvis man forsøger at give en

forklaring, så bliver det en bortforkla-

ring. Det ondeste ved det onde er, at

det er grundløst. Det er mere eller

mindre tilfældigt og helt uden virkelig

grund.

Bønnen i fadervor kan ligeså vel over-

sættes: Fri os fra den onde, altså fra

Satan. Men om det er personligt eller

ikke, gør vel  ikke den store forskel.

Det onde eller den onde er i verden og

præger den på ondt og godt.

Men i al fald går det ikke an at sige, at

det onde er djævelens skyld, jeg kan

ikke gøre for det. Vi kan ikke på den

måde unddrage os ansvar.

”Bed for at I ikke skal falde i fristel-

se”, som Jesus siger. Når vi har proble-

mer og det strammer til, så må vi bede

om hjælp hos Gud, og han vil komme

og hjælpe os.

Luthers forklaring til den 7. bøn lyder

således: Vi beder i denne bøn under ét
om, at Faderen i Himlen vil befri os fra
al slags ondt på krop og sjæl, ejendom
og ære, og at engang, når vor sidste
time kommer, skænke os en salig død
og i nåde tager os fra denne jammer-
dal ind i Himlen til sig . 
Det største onde er ikke en eller

anden afhængighed eller mangel på

moral, men at miste eller fornægte tro-

en.

Så er kilden til tilgivelse og helbred jo

stoppet og så slutter livet med død

uden håb. Asger Ehmsen

SSooggnneeaafftteenn  

TTiiddll.. sskkoolleeiinnssppeekkttøørr  vveedd  BBaakkkkeevveejjeennss

sskkoollee:: KKnnuudd  JJeennsseenn,, ttoorrssddaagg  ddeenn  11..

nnoovveemmbbeerr  ii  pprrææsstteeggåårrddeenn  kkll.. 1199..3300::

II  MMaarrttiinn  LLuutthheerrss  ffooddssppoorr..

Martin Luther har stor betydning for

vores måde at opfatte tingene på. Han

skrev meget og ikke alt lader sig uden

videre harmonisere, men det er en

hjælp til at forstå hans tanker at følge

hans levnedsløb geografisk og krono-

logisk. Ikke blot kan man bedre huske

det, men også se en linje i det som ske-

te. Undervejs vil der være en kortere

video fra rejsen. Og selvfølgelig en

kop kaffe.

TToorrssddaagg  ddeenn  2299.. nnoovveemmbbeerr  kkll.. 1199..3300

kkoommmmeerr  bbiisskkoopp  EElliissaabbeetthh  DDoonnss  CChhrrii--

sstteennsseenn  ttiill  EEnnddrruupp  MMøølllleekkrroo  oogg  hhoollddeerr

ffoorreeddrraagg  oomm  ””DDeett  ssåårrbbaarree  ssaammlliivv..””

Kærligheden går aldrig af mode. Og

det skønt den aldrig har været enkel at

tumle. De allerfleste lever i den eller

længes efter den - men hvorfor er sam-

livet så sårbart? Hvad kan vi gøre for

både at se denne sårbarhed i øjnene

og lære at leve med den? Og hvad kan

kirkens gamle visdom byde ind med?

»Dette har livet og ægteskabet lært

mig: Kærligheden er ikke noget, vi

mennesker har. Slet ikke noget vi har

ret til eller kan sidde på i sikker besid-

delse. Heller ikke midt i den store for-

elskelse.

Kærligheden er handling. Kærlighe-

den bliver til. Og ægteskabet og det

lange parforhold er et godt sted for to

mennesker til at handle og derved

lære den at kende.

I gensidighed. I solidaritet. I fælles-

skab.«

MMiinniikkoonnffiirrmmaannddeerr

Nu nærmer tiden sig for de nye mini-

konfirmander sig. Det er et tilbud til

børn i 3. klasse. På den fføørrssttee  ttiirrssddaagg

eefftteerr  eefftteerråårrssffeerriieenn,, ddeenn  2233.. ookkttoobbeerr

kkll..1133..3355 mødes vi udenfor skolen og

vandrer hen til kirken og derefter ned

til  præstegården, hvor vi vil  få en for-

friskning, synge og lege, og der høre

om kristendom. Vi slutter kl. 15.00.

Vel mødt.

Solvejg Kristensen og Asger E.

AAllllee  HHeellggeennss  ddaagg..

Alle helgens søndag er altid den 1.

søndag i november, og i år den 4.

november. Det er den søndag hvor vi

BBæævveerrlleeddeerree::

Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,

tlf. 75190459

Inge Pedersen, Grisbækvej 1, tlf.

75191195

Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530

UUllvveelleeddeerree::

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

JJuunniioorrlleeddeerree  oogg  SSppeejjddeerrlleeddeerree::

Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10,

tlf. 75190113

Asger Ravn, Boldingvej 18, Glejbjerg 

tlf. 75198409

Verner Lehmann, Storegade 22,

tlf. 75199268

SSeenniioorrlleeddeerree

Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,

tlf. 61600227

Karen Dorte Sand Simonsen, Ålundevej

10, Agerbæk tlf. 76560501
GGrruuppppeerrååddssffoorrmmaanndd::

Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406

Møøddeettiiddeerr::

Bævere (bh.kl.-1.kl):

Onsdag kl. 16.30-18.00

Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00

Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.): Mandag kl.

18.30-20.30

Seniorer (8.kl. og opad) første fredag i

hver måned 18.30-20.0

Alle møder afholdes i spejderhytten

”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

Kirkens hjemmeside:

www.endrup-by.dk

Kirkens hjemmeside:

www.vejrupkirke.dk

KKoonncceerrtt  
mmaannddaagg

dd.. 1122.. nnoovv.. kkll..1199..0000
mmeedd  

ttrroommppeettiisstteenn  
PPeerr  NNiieellsseenn,,
SSøønnddeerrbboorrgg,,

ii  
VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee

Per Nielsen
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Møder
Indremission

OOnnssddaagg  ddeenn  3311.. ookkttoobbeerr
Samtalemøde
1 Korintherbrev kap 4

OOnnssddaagg  ddeenn  1144.. nnoovveemmbbeerr
Samtalemøde
1 Korintherbrev kap 5

OOnnssddaagg  ddeenn  2288.. nnoovveemmbbeerr
Samtalemøde
1 Korintherbrev kap 6

OOnnssddaagg  ddeenn  1122.. ddeecceemmbbeerr
Samtalemøde
1 Korintherbrev kap 7

Møderne begynder 19.30 
og holdes i Bethel, Storegade 12.

GGUUDDSSTTJJEENNEESSTTEERR VVeejjrruupp                    VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee

mindes de døde i sognet siden sidste

Alle Helgens dag. Deres navne vil bli-

ve læst op og vi vil tænke på dem og

sige tak for det vi har modtaget af godt

gennem dem. Af hensyn til familie og

pårørende, der bor  lidt længere væk,

ligger gudstjenesterne lidt senere på

dagen, henholdsvis kl. 11.00 i Vester

Nykirke og kl. 14.00 i Vejrup.

BBUUSSKK--ddaagg  ddeenn  2288.. ookkttoobbeerr

Som sædvanlig er den sidste søndag i

oktober Buskdag, i år 28. oktober. Det

vil sige, at den er særligt for børn og

unge. Selve forkortelsen B.U.S.K. står

for børn, unge, sogn, kirke. Gudstjene-

sterne vil forme sig som  familieguds-

tjenester, hvor alle er velkommen. Det

er tillige sommertids afslutning, hvor

havemøblerne trækkes tilbage og også

uret, så der skulle  blive en time ekstra.

I Vejrup er gudstjenesten kl. 9.00 med

efterfølgende kirkekaffe i konfirmand-

stuen sponsoreret af menighedsrådet.

Spejderne serverer kaffen.

(Husk sommertid slutter)

SSppaagghheettttiigguuddssttjjeenneessttee  

OOnnssddaagg  ddeenn  77.. nnoovveemmbbeerr  kkll.. 1177..3300..

Denne gang en onsdag aften for at de,

som er forhindret en fredag, har mulig-

hed for at komme.

KKoonncceerrtt  ii  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee  

vv.. PPeerr  NNiieellsseenn..

MMaannddaagg  dd.. 1122.. nnoovveemmbbeerr  kkll.. 1199..0000 er

der koncert ved trompetisten Per Niel-

sen, Haderslev akkompagneret af Carl

Ulrik Munk-Andersen.

Per Nielsen er en populær trompetist,

der i de senere år bl.a. har samlet ” ful-

de huse” til koncerter rundt om i lan-

dets kirker. Til daglig er han solotrom-

petist i Sønderjyllands Symfoniorke-

ster. Han har udgivet i alt 12 CDer, der

er solgt i rigtig mange eksemplarer.

Vi vil helt sikkert få en meget god og

spændende oplevelse v. koncerten i

Vester Nykirke.

Fra d. 23. oktober er der billetsalg/be-

stilling hos flg.:

Inge Juhl, Vejrup tlf. 75190178

Frida Svenningsen, Raunsø

tlf. 75170167

Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær

tlf. 75191109

Billetpris: kr. 100.00

Ingrid Sand Simonsen

FFaammiilliieegguuddssttjjeenneessttee  

11.. ssøønnddaagg  ii  aaddvveenntt  ddeenn  22.. ddeecceemmbbeerr  

kkll.. 1111..0000

Den første søndag i advent, hvor vi

ser frem til juleaften har en særlig

stemning. Adventskransens første lys

bliver tændt og vi forbereder os til

den tid, som skal komme, hvor vi fej-

rer, at Gud blev menneske. Vejrup

skoles lille kor vil komme, som der er

tradition for, og minikonfirmanderne

måske medvirke. Bagefter er der

æbleskiver i præstegården, hvor vi

også skal synge en salme eller to.

JJuulleekkoonncceerrtt  

SSøønnddaagg  ddeenn  1166.. ddeecceemmbbeerr  kkll.. 1199..0000  ii

VVeejjrruupp  kkiirrkkee::

Julekoncert med Decemberkoret fra

Gørding under ledelse af Pernille

Troldborg.

Efter koncerten kaffe i præstegården.

2211..ookktt.. ((2200.. ssøønn..ee..ttrriinn)) 1100..3300 0099..0000

2288..ookktt.. ((2211.. ssøønn..ee..ttrriinn..)) 0099..0000 iinnggeenn

((BBUUSSKK--gguuddssttjjeenneesstteerr))

0044..nnoovv.. ((AAllllee  HHeellggeennss  ddaagg 1144..0000 1111..0000

1111..nnoovv.. ((2233.. ssøønn..ee..ttrriinn..)) iinnggeenn 1111..0000

1188..nnoovv.. ((2244.. ssøønn..ee..ttrriinn..)) 0099..3300 1111..0000

2255..nnoovv.. ((SSiiddssttee  ssøønnddaagg  ii  kkiirrkkeeåårreett)) 0099..3300 iinnggeenn

0022..ddeecc  ((11.. ssøønn.. ii  aaddvveenntt)) 1111..0000 0099..3300  kkbb

0099..ddeecc  ((22.. ssøønn..ii  aaddvveenntt)) 1111..0000  PPTT iinnggeenn

1166..ddeecc.. ((33.. ssøønn.. ii  aaddvveenntt)) 1199..0000 0099..3300

((JJuulleekkoonncceerrtt  ii  VVeejjrruupp))

2233..ddeecc.. ((44.. ssøønn.. ii  aaddvveenntt))

((ssee  ddaaggsspprreesssseenn))

2244..ddeecc  ((JJuulleeaafftteenn)) 1144..3300 1166..0000

2255..ddeecc.. ((JJuulleeddaagg)) 0099..3300 1111..0000

2266..ddeecc.. ((22.. jjuulleeddaagg)) 1111..0000  AAEE iinnggeenn

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

Den, der aldrig slap sandsynlig-
heden, han indlod sig aldrig med
Gud.
S.Kierkegaard

Når du kommer til meningsløs-
hedens yderste, da ser du at det
hele er en valplads hvor to mag-
ter slås. Og et ingenmandsland
gives ikke.
Martin A. Hansen
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KKAALLEENNDDEERR::
Søndag D. 28.10   Busksøndag. Vejrup kirke kl. 9.00. V. Nykirke: ingen

Torsdag D. 01.11   Sogneaften. Præstegården: Knud Jensen: I Martin Luthers fodspor, kl.19.30

Onsdag D. 07.11   Spaghettigudstjeneste kl. 17.30

Mandag D. 12.11   Koncert med Per Nielsen i Vester Nykirke kl. 19.00

Søndag D. 02.11   Første søndag i advent:. Familiegudstj. i Vejrup kirke kl. 11.00

Søndag D. 16.12   Julekoncert. Vejrup kirke. Decemberkoret kl. 19.00

Søndag D. 16.12   Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i  V. Nykirke kl. 09.30

Torsdag D. 28.02   Anders Kjærsig i Gørding præstegård

MMeenniigghheeddssrrååddeett  vveedd  VVeesstteerr  NNyykkiirrkkee

KKiirrkkee har holdt møder i slutningen af

august og i begyndelsen af oktober. Vi

har beskæftiget os temmelig meget

med vores tårn. Der har i en del år

været problemer med at få kalken til at

holde, og derfor har vi fået sagkyndig

bistand fra Nationalmuseets eksperter.

De har efter nogle forsøg med afrens-

ning og kalkning af et mindre område

foreslået, at hele tårnet skulle sandb-

læses, fuges hvis nødvendigt og deref-

ter kalkes med en helt speciel kalk.

Ved sandblæsningen viste det sig, at

tårnets sydside på et tidspunkt er ble-

vet fejlbehandlet med en cementhol-

dig fuge. Derfor bliver reparationsar-

bejdet en del dyrere end antaget, men

vi håber at få / finde pengene, så arbej-

det kan sættes i gang til foråret. Vi må

altså finde os i et ”rødt” tårn de næste

måneder.

Nu er vinterens arrangementer plan-

lagt og beskrevet i en lille folder, som

ligger i kirken og i konfirmandstuen.

Der er desuden planlagt en “studie-

kreds” eller oplæg med følgende em-

ner:

OOnnss.. dd.. 3300.. jjaann.. 22000088:: IIssllaamm  

v/ Hans Krab Koed, seminarielektor.
OOnnss.. dd.. 2200.. ffeebbrr.. 22000088:: FFoorrsskkeelllliiggee  rreett--

nniinnggeerr  iinnddeennffoorr  kkrriisstteennddoomm,, iinnddrree  mmiiss--

ssiioonn,, ggrruunnddttvviiggaanniissmmee  

v/ Theresia Treschow-Kühl, religions-

pædagogisk konsulent i Ribe Stift.

Venlig hilsen   Grete Knudtzen

VVeejjrruupp  kkiirrkkee

Orglet får nu en tiltrængt justering.

Anders Havgaard Rasmussen, Bram-

ming, som i sin tid byggede orglet, er i

gang med at stemme det og at gøre det

en smule mildere i klangen ved forkor-

te orgelpiberne en smule. Desuden at

udbedre de buler piberne har fået.

Metallet er ganske blødt og der skal

ikke  meget til for at give en bule i

piben, og så får piben en anden lyd.

Det skal man lige have i mente, hvis

man læner sig op ad orglet.

RReeffeerraatt  aaff  mmeenniigghheeddssmmøøddee  ttoorrssddaagg

ddeenn  99.. mmaajj  22000077,, KKll.. 99..0000

Vi har brug for en ny kopimaskine.

Inger afsøger markedet.

Budget 2008 skal afleveres 15. juni.

Teleslynge til konfirmandstuen anskaf-

fes.

Vi anker Arbejdstilsynets afgørelse

m.h.t. klokkeringning, dvs. at sagen

foreløbig udsættes et år.

Asger redegjorde for vinterens arran-

gementer.

MMeenniigghheeddssrrååddssmmøøddee,, ttoorrssddaagg  ddeenn  2288..

jjuunnii  22000077  kkll.. 99..0000

Der har været afholdt præstegårdssyn

og nødvendig udskiftning af vinduer

foretages.

Da kirkebladet ikke kommer ud til

dem, der har frabedt sig reklamer,

gøres der opmærksom på, at dette kan

afhentes i kirkernes våbenhus.

(Det sendes  nu via postvæsenet)

Kvartalsrapport godkendt.

Kapel. Arkitekt rykkes.

Aflastningstjenesten i Esbjerg søger

midler. Det undersøges nærmere,

hvorvidt Vejrup sogn tilgodeses.

Ordningen vedr. manglende klokke-

ringning om lørdagen fortsætter endnu

et år.

Næste møde den 13. september kl.

9.00. Laurids Kristensen

FFrraa  mmeenniigghheeddssrrååddssmmøøddeett

ddeenn1133..99..22000077.. kkll.. 99

Vi har fået et tilbud på 37.000 for at få

justeret orglet. Det er tiltrængt og vi

sætter derfor arbejdet i gang.

Revisionsrapporten er godkendt

Projekt omkring kapel m.v. er på vej

ifølge arkitekten.

Aflastningstjenesten i Esbjerg søger

midler. Vi afviser, da der er mange

andre, der tager sig af det.

Der skal være debatmøde om folkekir-

kens økonomi i Vejen d. 7. nov. Laurids

og Ejvind deltager og måske Inge.

Næste møde 15.11. kl. 9.00

Er man interesseret i at få billede på

hjemmesiden af menighedsrådsmed-

lemmerne? Til overvejelse til næste

gang.

Nye kollektemner tages op næste

gang.

Lægmandslæsning indføres fra næste

søndag. Laurids Kristensen

Tårnet i Vester Nykirke (foto Marianne Eiby)

Orglet i Vejrup Kirke (foto Johs. Holm)
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VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
TTllff..  77551199  00338811

BBiillttllff..  22006600  99662200
Thøgersmark 5, 

Vejrup
6740 Bramming
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FFooddeerraannllæægg

FFlleexxssnneeggllee

SSiillooeerr

VVaanndd

OOvveerrbbrruussnniinngg

VVeennttiillaattiioonn

SSppåånnssuuggnniinngg
PPrrææsstteebbrroovveejj  2244,,  FFååbboorrgg,,  66881188  ÅÅrrrree

TTllff..  77551199  11550099  --  FFaaxx  77551199  11550088  --  MMoobb..  44001100  55550099

vvaaggnn@@mmaaddsseenn..ttddccaaddssll..ddkk

BBRRAAMMMMIINNGG  KKØØRREESSKKOOLLEE
V/ Kristian Nissen

Syrenvej 18 • 6740 Bramming

BBiill  ttllff..  4400  3311  1122  2222

HHoovveeddvveejj  AA11  3377  ••  VVeejjrruupp  

66774400  BBrraammmmiinngg  

TTllff..  77551199  00008855

MMaajjhhoollmm  AAnnllæægg  AAppss  ••  SSmmeeddeevveejj  66  ••  66774400  BBrraammmmiinngg

TTllff..  7755  1177  3399  7777  ••  FFaaxx  7755  1177  3366  3355

wwwwww..mmaajjhhoollmm..ddkk

1188

Blomsterkursus
Hos Blomster & Idé

6 valgfrie gange
indenfor 1 år

350,- kr.
Kom og hent et

katalog!
Tilmelding på

7517 0018

VVooggnnmmaanndd

HHeennnniinngg  KKiirrkkeeggaaaarrdd
GGøørrddiinngg

Sand • Sten • Grus
Containerudlejning

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

Kirkegade 15 - Vejrup
6740 Bramming
Tidsbestilling: 
tlf. 2126 3120
Telefontid:
8.50-9.30 og
12.00-12.30

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

TTllff..  7755  3399  3388  00000000
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””JJoouurrnnaalliisstteerr””  ii  VVeejjrruupp  ssøøggeess..  
I lokalrådet har vi sammen med Peder Hjort
drøftet om der på Vejrups hjemmesiden kan
skabes rammer, dels for en debat side og dels
for en nyhedsside.
Med hensyn til debatsiden vil Peder Hjort opret-
te en Vejrupblog hvor man kan kommentere på
lokale aktuelle emner.
Og hvis man har en kode kan man også selv
bringe emner til debat.

Med hensyn til lokale nyheder, så har flere bor-
gere udtrykt ønske om det.
Mange borgere er væk på arbejde hele dagen,
men har et ønske om, at følge med i hvad der
sker i Vejrup.

Vi søger derfor efter 3-4 personer som har tid og
lyst til at være med i  en redaktion der kan brin-
ge lokalt nyhedsstof.. Det kan  eksempelvis
være jubilæer, indvielser, mærkedage, sportsre-
sultater og små historier fra før og nu. 
Peder Hjort vil i en opstart være behjælpelig
med at skabe rammerne  for at viderebringe ny-
hedsstof.
Har du lyst til at varetage et sådan ulønnet jour-
nalistjob, kan du kontakte medlemmer af lokal-
rådet.

Else Holberg Truelsen
Tlf. 76-567010.  

VVeejjrruupp  LLookkaallrråådd

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg
Vejrup borgerforening afholder generalforsam-
ling
Torsdag d. 8 november kl. 19:30 i Vejrup - End-
rup fritidscenter.
Vi håber at der er nogle ildsjæle, som har lyst
til, at blive en del af bestyrelsen.
Bestyrelsen mangler pt. et medlem.

Vejrup borgerforening.

BBøørrnneebbaannkkoo
Torsdag d. 15 november kl. 18:30 i kælderen
på Vejrup skole.
Sidste år satte vi rekord med over 100 spillere,
den rekord håber vi at slå, så tag alle dine ven-
ner med, der er de fedeste gevinster.

JJuulleemmaarrkkeedd
Borgerforeningen holder julemarked søndag d.
25 november kl. 13:00 - 16:00 på p-pladsen
bag “kroen”.
Julemanden har lovet at komme og dele lidt
godter ud, til børnene.
Vi håber på den samme gode opbakning som
sidste år, vores ønske er dog, at der kommer
endnu flere boder, så vi kan stille telte op i beg-
ge sider af p-pladsen.

Interesserede kræmmere, kan gratis benytte
borde i de opstillede telte.
Tilmelding for kræmmere senest d. 11 novem-
ber på tlf. 75 19 02 77
kom og få nogle hyggelige timer og gør en
god handel.

SStteennsskkuullppttuurr
Vejrup borgerforening afholder til julemarkedet,
fernisering på en ny stenskulptur.
Stenskulpturen har en mindeplade for Vejrup
mejeri, og den placeres for gavlen af det ræk-
kehus, som er bygget på grunden, hvor mejeri-
et lå.

JJuulleebbeellyyssnniinngg
Vejrup borgerforening har i år valgt, at udvide
julebelysningen.
Træet som står på hjørnet af Storegade og Kir-
kegade, vil blive byens nye “juletræ”.
Det vil nærmest blive pakket ind i lyskæder, i
stil med de to træer, som står ved pølsevognen
i Gørding.
Bestyrelsen håber at det smukke træ, vil glæde
byens borgere.

Vejrup borgerforening.

NNyytt  ffrraa  VVeejjrruupp  BBoorrggeerrffoorreenniinngg
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Som sædvanlig startede vi med kaffe og rund-
stykker, da vi mødtes d. 11 – 03  - 2007. En ny
spiller kom til os på denne dag og det var dej-
ligt, rart også at se nye spillere.

Vi skulle have hold sat sammen, det blev til 4
hold som skulle tilmeldes amtsturneringen. Vi
var ca. 20 spillere i alt  og  vi gik i gang med at
prøve banerne efter den lange vinter.

Den 7 maj begyndte amtsturneringen for alle
hold i M 1+2 og i B 1+2, d. 8 maj  alle hold i A
1+2  og  C 1+2, altså  mandag  og  tirsdag  var
enten hjemmekamp eller udekamp for holdene.

I Kr. Himmelfartsdagsferien  tog 10 krocketspil-
lere til Stenstrup på Fyn til krocketstævne i 4
dage, der blev spillet kampe i 3 dage med for-
skellige makkere, det er ret sjovt. 8 af Endrup´s
spillere vandt en lille erindringsplade ´´STEN-
STRUP  2007``, vi havde en rigtig god tur.

D. 3 juni var 12 spillere med på bustur til Harzen
sammen med en flok krocketspillere fra forskel-
lige foreninger. Vi var 44 spillere + ikke spillende
ægtefæller. Vi blev sat lidt tilfældigt sammen og
spillede på en fodboldbane ( med løs asfalt )
ikke græs, som vi er vandt til. Her gik det godt
for Endrup, 1 spiller fik anden præmie 400.00 kr.

og 2 spillere fik tredje præmie 300.00 kr. til hver.
Vi kom også i lokalavisen dernede, da de ikke
kendte dette spil, endda med billede fra stæv-
net. 
Der var 8 spillere til strandstævne den 17  juni og
et par igen den 3 september, der var også 1
præmier her.
D. 24 juni havde vi et pølsegilde, hvor vi starte-
de om formiddagen med at spille krocket og 4
sørgede for maden, selv havde vi drikkevarer
med. Det var fint vejr, vi kunne sidde ude at spi-
se.

En eftermiddag var vi inviteret til Bramming til
krocketspil. Her spillede vi 3 kamp, det er med
skiftning af makker ved hver kamp. Nogle af
Bramming damerne havde bagt kage, vi fik 2
slags kage til vores medbragte kaffe.

En søndag var vi i Tjæreborg, os der havde
været i Harzen sammen, det blev bestemt, mens

vi var på bustur. Det var de samme som arran-
gerede det sidste år. Der mødtes vi ved nitiden
til rundstykker, havde madpakke med til mid-
dagspausen, fik eftermiddagskaffe med nybagt
kringle og flødeskumslagkage, samt småkager.
Heldigvis spillede vi også krocket, ellers var vi
nok blevet for runde.

KKrroocckkeett  ii  EEnnddrruupp

Billede fra Harzen 
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Der er også noget som hedder parturnering,
hertil havde 3 Endrup par meldt sig. Det blev
afholdt i Sig og Grindsted, 1 + 2  plaseringerne
gik videre 14 dage senere i Starup, det blev en
anden og fjerde plads. Sidste år fik Endrup
vandrepokal i parturnering, heldigt at det ikke
var i år, så havde pokalen været stjålet sammen
med alle Endrups Pokaler, de blev nemlig stjå-
let natten mellem mandag d.17 og tirsdag d. 18
September, hvor der var indbrud i klubhuset.

Den 08 – 09  holdt vi en krocketstævne i End-
rup, der var deltagere fra 6 foreninger + vore
egne spillere, vi var 48 i alt. Dagen startede
med rundstykker og kaffe kl. 9.00, kl. 9.30 blev
alle budt velkommen og spillet kunne komme i
gang. Der var pause mellem 12.00 og !2.30, her
serverede 3 bestyrelsesmedlemmer fra EIF
pølser, øl og sodavand, som spillerne kunne
købe. Der blev lige plads til os alle i klubhuset.
Vi havde fint vejr efter årstiden. Der var 1 og 2
præmier til holdene.

I turneringen fik de 2 hold en 5 plads mens de
andre 2 hold var puljevindere, d.v.s.de skulle
møde de andre puljevindere i indledende kam-
pe inden de i Horne skulle spille om at blive
amtsmestre. Her fik det ene hold en flot anden
plads, mens det andet hold fik en femte plads.
Nu er sæsonen ovre for i år, det bliver tidlig
mørkt, så vi må nok indstille os på, kun at spil-

le om eftermiddagen. Der starter så tirsdag-
stræf forskellige steder, hvor de har faciliteter-
ne til det.

Det var så lidt om, hvad vi har foretaget os i
løbet af sommeren, kunne nogen nye fatte
interesse for de ting, vi sådan oplever og sam-
været vi har, er de velkomne til næste år, når vi
starter en ny sæson. 
Vi plejer at have en afslutningsfest sidst i okto-
ber, datoen er ikke fastlagt i skrivende stund,
her får vi mad udefra, det er der også 4 der står
for at arrangere. 

Tak for i år til alle spillere i Endrup!   

Venlig hilsen  
Gunhild 

PPiiggeerr::
Vi havde fået samlet 9 friske piger som gerne vil-
le spille sommerhåndbold. Det blev til meget
motion, de kom cyklende fra Vejup og Bram-
ming. Pigerne gik til sagen blev nr. 2 i puljen. De
deltog derfor i landsdelsmesterskabet,hvor de
spillede 3 meget gode kampe. Flot klaret piger
håber vi ses til næste sommer.

DDaammeerr::
Fik en 1 plads i turneringen, var derfor også
videre. Vi skulle spille 2 kampe, men det var vist
dagen derpå
Sct. Hans og Owen luft). Vi tabte begge kampe,
men hyggede os alligevel. 
Vi er klar til vinter igen 

Birgit D Pedersen.

HHåånnddbboolldd  ii  EEnnddrruupp
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BBaakkkkeellyy
KKaarrttoofflleerr  &&  GGrrøønntt

Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

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

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

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

til private og virksomheder

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.

BByyggaaddeenn  2255  ••  EEnnddrruupp

TTllff..  77551199  11224400
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GGøørrddiinngg--VVeejjrruupp  SSkkyytttteekkrreeddss

OOrrddiinnæærr  RReepprrææsseennttaannttsssskkaabbssmmøøddee
MMaannddaagg  dd..  2299..  ookktt..  kkll..  1199..3300  ii  VVeejjrruupp  EEnnddrruupp  FFrriittiiddsscceenntteerr

Skydning på de nye 15 meter baner i Vejrup-Endrup Fritidscenter for vintersæsonen 2007-2008.
Skydning for seniorer (over 55 år) hver mandag fra kl. 14.00 til 16.00.

Skydning for børn og voksne hver tirsdag og torsdag med undtagelse af skoleferier.
Åbningstiden er fra kl. 19.00 til 21.00.

Pistolskydning fra kl. 20.00.
Patronsalg slutter kl. 20.30.

Alle er velkomne og der er altid kaffe på kanden.
Der kræves ingen forudsætninger for at skyde.

Vi tilbyder alle interesserede en prøveskydning med instruktør uden krav om medlemskab.

Som noget nyt kan GVS nu tilbyde skydning med både luftgevær og luftpistol.
Der er tale om præcisionsvåben af meget høj kvalitet.

Luftvåben giver visse fordele ved øvelse af skydeteknik, da de er helt rekylfri.
Desuden er det muligt at lade mindre børn skyde med pistol på forsvarlig vis.

Af sikkerhedshensyn har GVS nemlig altid haft den regel ikke at lade børn under 15 år skyde
med halvautomatisk cal. 22 pistol. 

MMeeddlleemmsspprriisseerr
FFoorr  ppeerriiooddeenn  ffrreemm  ttiill    3300--99  22000088

BBøørrnn  oogg  uunnggee  uunnddeerr  2211  åårr::    
Medlemskort 150 kr.
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud 200 kr.        

OOvveerr  2211  åårr::
Medlemskort 200 kr.
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud 300 kr.

SSeenniioorrmmeeddlleemm::
Medlemskort Over 55 år 150 kr.  
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud 250 kr.

DDaaggssoorrddeenn  ii  hheennhhoolldd  ttiill  cceennttrreettss  vveeddttææggtteerr::
1.Valg af sekretær og 2 stemmetællere.
2. Valg af ordstyrer.
3. Almen orientering om institutionens drift og økonomisk stilling
4. Orientering om timefordeling
5. Behandling af indkomne forslag – ændring af paragraf 3 og 5 - vedlagt 
6. Eventuelt.

MMeedd  vveennlliigg  hhiillsseenn
DDeenn  sseellvveejjeennddee  iinnssttiittuuttiioonn  VVEEJJRRUUPP--EENNDDRRUUPP  FFRRIITTIIDDSSCCEENNTTEERR
Tlf. 75 19 04 03 Skolevænget 5, 6740 Bramming
formand Henning Frederiksen

Information om GVS kan findes
under foreninger på Vejrups

hjemmeside:
www.vejrup.dk

e-mail: gvskytterne@gmail.com
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Grimstrup

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

Lørdag         8.00-14.00
Søndag        8.00-12.00

AALLTT  II  FFRRIISSKKEE  DDAAGGLLIIGGVVAARREERR

Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

HHEELLLLEE  
KKØØRREESSKKOOLLEE

v/ Jens Axel Møller
Gørding

Se holdstart på
www.ensikkerstart.dk

22116622  44667766

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

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

Tidsbestilling!
Klinikker: Storegade 34, Brammming

Jernbanegade 10, Brødup

TTrræællaasstteenn  GGøørrddiinngg
VVeesstteerrggaaddee  2211  aa  ••  66669900  GGøørrddiinngg    

TTllff..  7755  1177  8822  2222  ••  FFaaxx  7755  1177  1177  7711

BRAMMING MURERFORRRETNING ApS
v/ Bendt Højen

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

BRAMMING MURERFORRRETNING ApS
Alt i flise- og murerarbejde

Søndergade 4
Tlf. 7517 8131

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

VVAARRHHOOVVEEVVEEJJ  66  ••  66669900  GGØØRRDDIINNGG
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De 18 spillere til den første golf-match 2007 Holdvalg. Hvem skal man mon spille med?

Juniorer. Flot drive - de unge kan nok! Seniorer. Og så et sving fra dem over 40 

EEnnddrruupp  GGoollff--MMaattcchh  ssøønnddaagg  ddeenn  2233//99  22000077

Golf er blevet en meget populær sport her hjem-
me, og ikke mindst i lille Endrup.

Da Poul Erik Tomassen og jeg en dag sad og tal-
te golfspillerne i Endrup og nærmeste omegn,
blev vi overraskede over at tallet nåede op på 25
spillere. Så var grunden allerede lagt til en End-
rup Golf-match.

Vi inviterede til match den 23-09-2007, og fik 18
tilmeldninger, det i sig selv er jo en succes.
Nu skulle vi have Endrup Mesteren kåret.
Vi mødtes kl. 09.00 ved tee 1, hvor regler og

hold blev oplyst.

Første hold gik ud kl. 09.36 og alle var inde
kl.14.00, hvor vi efterfølgende samledes i
restaurant Hole in one.Her uddeltes flotte
præmier samt pokal til
EEnnddrruupp  MMeesstteerr  IInnggeerr  MMoorrtteennsseenn..

Vi takker sponsorerne for de flotte præmier.
Håber vi ses til næste år.

Med venlig hilsen 
Jan Jepsen.
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Vejrup Endrup Nyt

VVoorreess  mmuurreerr  ttiill  rreeppaarraattiioonnssaarrbbeejjddee  eerr  EErriikk  FFrraannddsseenn

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

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

Køb, Salg og Biludlejning
HHEERR  KKAANN  DDIINN

AANNNNOONNCCEE  SSTTÅÅ

HHEERR  KKAANN  DDIINN

AANNNNOONNCCEE  SSTTÅÅ
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Torsdag. D. 25.10 Vejrup Husholdnings Øl smagning i skolens skolekøkken kl. 19.00
Torsdag. D. 25.10 Vejrup Senior Club Foredrag v. Ingelise Wenzel kl. 14.00
Søndag. D. 28.10 Håndbold Serie 1 Damer kl. 13.00 i Hallen
Mandag. D. 29.10 Repræsentantskabsmøde kl. 19.30 i Hallen

Torsdag. D. 06.11 Endrup Borgerforening - Generalforsamling kl. 19.00 Samlingstedet
Søndag. D. 08.11 Vejrup Borgerforening - Generalforsamling kl. 19.30 i Hallen
Søndag. D. 15.11 Vejrup Borgerforening – Børne Banko kl. 18.30 på Vejrup Skole
Torsdag. D. 15.11 Vejrup Senior Club Foredrag v. Kristian Holst kl.14.00
Søndag. D. 18.11 Håndbold Serie 1 Damer kl. 13.00 i Hallen
Søndag. D. 25.11 Julemarked P-pladsen bag Kroen kl. 13.00 – 16.00
Torsdag. D. 29.11 Menighedsrådet har inviteret Elisabeth Dons Christensen på Endrup Kro. 
Torsdag. D. 15.11 Vejrup Husholdningsforening Julefrokost og Banko

Torsdag. D. 06.12 Vejrup Senior Club Jule Hygge kl. 14.00 i Hallen
Søndag. D. 02.12 Håndbold Serie 1 Damer kl. 13.00 i Hallen
Lørdag. D. 01.12 Endrup Møllekro Julefrokost kl. 19.00 Skytte Lokale
Lørdag. D. 15.12 Juletræsfest – Vejrup/Endrup Fritidscenter.
Tirsdag. D. 11.12 Håndbold Serie 1 Damer kl. 20.00 i Hallen

CCyykklliinngg:: HHvveerr  mmaannddaagg  kkll..  99..0000  ffrraa  VVeejjrruupp  kkrroo
Kom med ud og oplev den skønne natur, vi er en flok glade motionister, der cykler derudad -
starter præcis.

IIddrræætt  oomm  ddaaggeenn::  HHvveerr  ttiirrssddaagg  ffrraa  ddeenn  1188..  sseepptteemmbbeerr  kkll..  99..3300  ––  1111..3300::
I samarbejde med Vejrup Idrætsforening, Leder Søren Callesen og Preben Lind Yderlige.
Idrætten slutter 1 april 2007.

BBoowwlliinngg::
Om onsdagen i alle UULLIIGGEE 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

KKoorrttssppiill  hhvveerr  ttoorrssddaagg::
Kortspil begynder den 20. september hver torsdag, undtagen de torsdage, hvor der er arrange-
menter og udflugter, er kort spillet aflyst.

BBiillllaarrdd::
Hvis der er nogle der kan tænke sig at spille billard da ring på tlf. 75190073 eller 75190534

BBAANNKKOO  &&  PPRRÆÆMMIIEEWWHHIISSTT
HHvveerr  OONNSSDDAAGG  ii  VVeejjrruupp//EEnnddrruupp  FFrriittiiddsscceenntteerr  kkll..  1199..0000

Vejrup Endrup Nyt

2277

OOKKTTOOBBEERR    22000077

NNOOVVEEMMBBEERR  22000077

DDEECCEEMMBBEERR  22000077

AArrrraannggeemmeenntteerr
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FFiirrmmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn

Agerbæk Sko Agerbæk 7519 6160
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Bakkely Bramming 7519 0005
Bennecke Byg Endrup 2255 4110
Blomst & Idé Gørding 7517 0018
Bramming Køreskole Bramming 4031 1222
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Danske Bank Bramming 4512 1410
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Dyrlægerne Univet Bramming 7020 2141
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
EDC Mæglerne Bramming 7517 4677
Ellegaard Revision Vejrup 7519 0750
Endrup Byggemontage 7519 1790
Erling Egert Gørding 7517 8090
Foto Ole Bramming 7517 2770
Gørding Bageri Gørding 7517 8131
Gørding 
Serviceudlejning Gørding 7517 7070
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Køreskole Agerbæk 7517 8369
Holsted Begravelses-
forretning Holsted 7539 1550
Holsted VVS Holsted 7539 3800
Hårbiksen, Endrup 7519 1240
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jesper Hembo 7521 2224
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
KB Træbyg Vejrup 7519 0521
K.C. Radio Bramming 7517 2082
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Klubhusgrillen Vejrup 7519 0403
Kwik Spar Købmand Grimstrup 7519 1032
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lillian Kokholm Vejrup 7545 4090
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Majholm Planter 
& anlæg Bramming 7517 3977
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311

FFiimmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn

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

FFiimmaannaavvnn BByy TTeelleeffoonn

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

AAnnnnoonnccøørroovveerrssiiggtt
--  ssttøøtt  ddeemm  --  ddee  ssttøøtttteerr  ooss

Samlet gevinstsum ca.

27.000

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

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

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

Arrangør:
MK 79 

Vejrup & Endrup Støtteforening af 1978

Skolevænget 5
Vejrup,
6740 Bramming

Returneres ved varig adresseændring

Vejrup Endrup
Nyt

Vejrup Endrup
Nyt

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

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

Prøv i stedet...

BANKO

 Vejrup-Endrup Nyt-Nr.5  12/10/07  10:08  Side 28


