Vejrup Endrup
Nyt
For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup hædret som årets landsby
Af Heidi K. Kristensen

VEJRUP: Der var flagallé gennem hele byen, og i Vejrup-Endrup Fritidscenter var der dækket op til fest. Godt 100 borgere var fredag mødt op for at
overvære, at formand for lokalrådet, Else Truelsen, på Vejrups vegne fik
overrakt præmien som årets landsby i Esbjerg Kommune. I bedømmelsen er
der lagt væk på, at der i Vejrup er etableret en kunststof bane, en ny legeplads og samlet penge ind til at udvide fritidscentret med en ny multisal. For
ikke at nævne den store interesse for at købe de byggegrunde, der udstykkes i byen. Alle sammen ting som Bjarne Steiner, formand for den Lokale
aktionsgruppe i Esbjerg Kommune, LAG, nævnte i sin tale, hvor han også
kom ind på det høje aktivitetsniveau i byen.
Årets tema har i år været “Et landsbysamfunds fysiske udvikling”, og det har
Vejrup om nogen levet op til.
- Vi, der til dagligt har at gøre med lokaludvikling, kan kun være imponeret
over de mange ting, der sker i et samfund med kun 900 beboere, sagde han.
Efter overrækkelsen var der rejsegilde for den nye multisal.
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Vejrup er Årets Landsby
Af Ritzau

MØNSTERLANDSBY: 230 lokale arbejdspladser, en stor turistattraktion og et stærkt fællesskab. Det er nogle af kendetegnene ved landsbyen Vejrup, der netop er blevet kåret som
Årets Landsby af foreningen Landsbyerne i
Danmark.
Årets tema har i år været “Et landsbysamfunds
fysiske udvikling”, og det har Vejrup ved
Esbjerg om nogen levet op til.
- Vejrup har 230 lokale arbejdspladser, 35 virksomheder og 13 enmandsvirksomheder. Der
er stor interesse for bosætning, syv grunde er
solgt inden for det sidste år, flere ventes solgt.
“Olsens Paradis” er en stor turistattraktion. Der
kæmpes for eget postnummer og synlig identitet. Der er et stærkt fællesskab og et rigt foreningsliv. Og borgerne har indsamlet over en
million kroner til udvidelse af fritidscenter.
Vejrup er en mønsterlandsby og et godt
eksempel for Danmarks landsbysamfund, vurderer dommerkomiteen, som blandt andet
består af forhenværende indenrigsminister
Britta Schall Holberg (V).
Det er 14. gang, Landsbyerne i Danmark
udnævner en af Danmarks mange landsbyer til
Årets Landsby, og 19 landsbyer har deltaget i
konkurrencen.

Landsby - T-shirt
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Landsbyerne lever
Af Peter Orry

OVERLEVELSE: Sådan, Vejrup! I har været
med til at bevise, at landsbyerne lever - og
lever godt.

Arbejdspladser og ildsjæle - landsbyerne skal
klare det selv og gøre deres omrader attraktive
at bo i. De skal ikke regne med hjælp udefra.

Titlen som årets landsby er en opmuntring til
alle de små samfund, som kæmper for at bevare livet. Kæmpes skal der, for landsbyerne kan
ikke leve af, at der er så yndigt derude på landet. Der skal meget mere til.

Hvis der ikke er mennesker nok og kunder nok
i de lokale butikker, lukker de. Hvis der ikke er
mennesker nok og kunder nok i skolen og børnehaven, lukker politikerne dem.
Og hvis der ikke er mennesker nok og aktiviteter nok i fritiden, bliver der endnu færre mennesker. Og så kører den onde cirkel.

Først og fremmest arbejdspladser, og på det
område er der ikke noget at sige til, at Vejrup
har distanceret alle de øvrige landsbyer i årets
konkurrence:

Det kan lyde som en ulige kamp, og det er det
også nogle steder, men heldigvis er der også
mange byer, hvor livet, aktiviteten og trivslen
blomstrer i stor stil. Ikke mindst i Syd- og
Sønderjylland går landsbyerne til sagen.

230 lokale arbejdspladser, 35 virksomheder og
13 énmands-virksomheder er ikke bare imponerende. Aktiviteten er også helt afgørende for,
at folk vil bo i byen, og at der fortsat kan være
butikker, skoler og institutioner, som der er i
året vinder-landsby.

Inden for de seneste 12 år har Skovlund i
Vestjylland, Jordrup ved Lunderskov, Billum og
Filskov i Vestjylland og Ballum i Sønderjylland
opnået samme hæder, som overgik Vejrup i
går.

Og så er der ildsjælene. De skal også til, så der
er noget at lave, når man har fri. Igen er Vejrup
helt på toppen med et fantastisk foreningsliv og
frivillige ledere, som netop har samlet en million
kroner ind til en udvidelse af fritidscentret.

Til lykke til Vejrups ildsjæle, men også til alle
de andre ude i landsbyerne, som er klar over,
at de ikke får noget foræret, men som kæmper
for selv at gøre deres by værd at leve i

Der var rejsegilde på den nye multisal i går, da
byen kunne fejre hæderen fra foreningen
Landsbyerne i Danmark.


Landsby T-shirt
Køb en landsby t-shirts. Pris pr. stk. 65.Navn:_______________________________
St.

2/3

4/6

8/12

14/12

Tlf. ______________

S

M

L

Ialt kr. __________

XL

XXL

Antal
Sidste frist for indlevering er onsdag d. 22-10 - afleveres i Hallens postkasse.
Henvendelse 23 71 48 25.
Afhentning tirsdag d. 11-11 og fredag 14-11, mellem 19-21 i Vejrup/Endrup Fritidscenter.
Betaling ved afhentning, evt. spørgsmål Otto Petersen 23 71 48 25
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Endrup Golf Match
Lørdag den 13.09.2008 i Kaj Lykke Golf klub
Efter succen fra sidste år, hvor vi var 18 spillere til vores egen lille EM i golf kom vi i år op
på 17 spillere, som alle ville udfordre 2007 mester Inger Mortensen.
Vi mødtes kl. 08.30 ved tee 1, hvor regler og hold blev oplyst.
Nogle kom noget før da de mente at det var nødvendig med lidt opvarmning.
Første hold gik ud kl. 09.00 og alle var inde kl.14.00, hvor vi i år mødtes på Endrup Møllekro til spisning og præmieoverrækkelse, og 19. hul endte sent for en del deltagere og deres ”bedre halvdele”

På en suveræn 1.plads med hele 42 point vandt
ALLAN BROCK
Endrup mester anno 2008.
STORT TILLYKKE

Bedste junior blev Jesper Jepsen
STORT TILLYKKE
Vi takker sponsorerne for de flotte præmier:
Let-køb i Endrup
Negle & fod i Endrup
LMG, Esbjerg
Annegrethe Jeppesen
Roust Spær

Hårbiksen i Endrup
Endrup Møllekro
Baker oil tools, Esbjerg
Kaj & Inger Mortensen
Vestergaard Biler, Vejle

Håber vi ses til
næste år.
Med venlig hilsen
Jan Jepsen
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Vejrup / Endrup Fritidscenter.

Lige lidt nyt fra V.E.F. nu begynder der endelig
at ske noget på skolevænget 5, vi har fået
støbt soklen og gulvet i de nye lokaler og fået
rejst spærene så vi kunne holde rejsegilde fredag den 5. september, hvor rigtig mange mennesker havde valgt at lægge vejen forbi centeret for at se projektet, vi talte til at der kom ca.
150 personer, det er så dejligt når der kommer
så mange for at se hvor langt vi var kommet
med projektet og så var det måske også fordi
at vi var blevet kåret til Årets by i Esbjerg
Kommune, at så mange
var mødt frem men alt i
alt en rigtig hyggelig dag.
Der skal også lyde et
stort tillykke herfra til alle
Vejrup borgere med den
flotte titel som senere er
blevet endnu flottere ved
at blive kåret til årets
landsby.
Vi vil også gerne takke for
opmærksomheden ved
rejsegildet og tak for de
flotte kranse.
Her i uge 39 er tømrerne
så gået i gang med at
beklæde multisalen så
man kan få den lukket

6

mens vi har det gode vejr, så når i læser disse
linjer håber jeg at man har fået lukket hallen og
er kommet meget længer så det kan stå færdig
ca. 1. dec.
Men en ting er at få rammerne lavet, en anden
ting er at få en masse gang i den nye sal så
hvis der er nogle der har ideer til at bruge den
så vi kan få alle timer udfyldt, ser vi gerne at
man kommer frem med emnerne/ ideerne for
der skal nok blive timer der er ledige.
Henning Frederiksen
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Vejrup Sportsfest 2008.
Endnu en sportsfest er veloverstået og vi kan se tilbage på en festlig uge, hvor vejret ikke viste sig fra
sin pæneste side, men det kan ikke sætte en stopper for det gode og festlige humør folk her i byen er
i når der bliver kaldt til fest. Dejligt!!!!
Vi startede igen i år onsdag eftermiddag/aften med
indvielsen af den nye kunststofbane. Her spillede
børn og unge fodbold og EFB-butikken var på
besøg. I hallen blev der spillet banko og i teltet raflede de om prisen på en øl.
Torsdag var det så den nye legeplads der skulle
indvies. Det blev den i øsende regnvejr, ligesom
cykelturen sikkert kun blev gennemført af de rigtig
seje, for det var bestemt en våd omgang. Humøret
i teltet var der dog ikke noget i vejen med, sulten
blev stillet og Poppets sørgede for det musikalske,
akkompagneret af regnens trommen på telt-taget.

Fredag artede vejret sig lidt bedre. Børnene blev
underholdt af Sine og Frække Rikke og Diskotek
Play-Point fyrede op under musikken for de unge
og smukke. Det var en god aften, hvor også de
unge under 16 år fik lov at være med, så bliver det
spændende at se hvad loven siger til næste år!
Lørdagens torvedag forblev heller ikke regn fri,
men lidt ophold i vandet blev der dog, om ikke

Lørdag aften blev en ligeså stor succes som vi på
forhånd havde håbet på og glædet os til. Ikke mindre end 384 spisende, glade gæster havde købt en
billet til en sjov og festlig aften, hvor Pias Køkken
leverede maden, Popcorn sørgede for musikken,
og Helle Burkal for det flot pyntede telt.

Søndag gik der optog gennem byen, og endnu
engang var det superflot, det er dejligt at der stadig
er så mange der synes det er sjovt at gøre et kæmpestort stykke arbejde ud af det. På pladsen var der
motorsavsshow, hvor flere lokale blev sat i ”arbejde”. Søndag aften sluttede af med fællesspisning,
grisen kom på bordet, og det med musikken stod
bandet ”forklædt som voksen” for. Desværre havde
vi lidt lyd problemer, men vi fik det løst nogenlunde
til 2. halvleg, så dem der blev hængende fik en god
oplevelse, trods alt.
Fra Festudvalgets side skal der hermed lyde en
enorm stor TAK til ALLE der på en eller anden
måde er i gang ved sportsfesten, ingen nævnt –
ingen glemt!
Vi glæder os allerede til næste år – gør I?
Og husk så lige – vi modtager gode ideer hele året
rundt, så kontakt en af os, vis i synes i har en god
ide til noget der kunne gøres bedre eller anderledes.
På festudvalgets vegne
Kirsten Kristensen

Med hensyn til Juletræsfest.
Det bliver søndag den 14. dec.

andet så havde rundstykke-kvinderne i teltet i hvert
fald travlt med at efterkomme efterspørgslen. Erling
Eggert sørgede for at der var gode toner at lytte til
i teltet og udenfor blev der gået til den i rundboldkampene.

Der er selvfølgelig også tænkt på afholdelse af
fastelavnsfest for de voksne igen i 2009 !!!
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Vejrup Sognearkiv årsberetning.
v. arkivleder Johannes L. Holm

Arkivet har haft et særdeles aktivt år med
mange henvendelser og nyt IT udstyr med nyt
tilhørende program, Et program der i løbet af få
år vil få os på det globale netværk.
Det glæder vi os meget til og har på det seneste lagt al energi i den sag.
Allerede nu kan der på vores egen hjemmeside www.vejruparkiv.dk ses det foreløbige resultat af et meget stort forarbejde.
Vi kan se tilbage på et år med stor aktivitet,
hjemmesiden har været besøgt af mere end
1600 personer, 178 har henvendt sig, heraf var
der ca. 55 søgninger om familier, der var ca. 50
afleveringer, og resten med andre ærinder.
Uændret åbningstid tirsdage 14 – 16.
Det er vi utroligt glade for, og vil ved denne lejlighed sige tak for en stor og god opbakning
i lokalsamfundet.
Vi håber endnu flere vil huske på, at alt der skal
huske og gemmes, er vi sat i verden for at
bevare for eftertiden. Også det der ”sikkert ikke
er noget”
Arkivet sælger årligt et sponsorkort for 50 kr. pr.
husstand, og dem har vi udleveret 85 stk. af,
stor tak for den økonomiske hjælp det er med
til at give os. Den kommunale støtte er just ikke
blevet ret meget større.
Vejrup bogen 1 er solgt i mere end 450 eksemplarer og Vejrup bogen 2 næsten 250 stk.
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Det var jo året hvor vi kom i en storkommune,
som for arkivet betød 18 ny kollegaer, der nu
mødes i et nyt samarbejde, mest på kursusområdet.
Vort ”hovedkontor” er Byhistorisk arkiv i Esbjerg,
der i et samarbejde med det nyoprettede
”Arkivudvalg for Esbjerg kommune” har ansvaret for en kontinuerlig drift af arkiverne.
Det betød nye vedtægter, og en noget strammere adfærd i det hele taget.
For første gang arbejder vi på afvikling af en
større udstilling, i samarbejde med Egnsmuseet i Bramming, Udstillingen åbner først i
november og varer måneden ud.
Det er en udstilling der omhandler Cirkus
Robert Daniels, som rigtig mange stadig
husker, der i næsten 20 år havde hjemsted i
Vejrup. Der er ikke mange effekter tilbage af
den gang Danmarks største cirkus, derimod er
det lykkedes os at fremskaffe et større antal billeder, der bliver anvendt på udstillingen, og
meget præcis viser en spændende livsform.
En lokal cirkushistorie er også gjort færdig, ialt
ca. 60 sider i A4 format, bliver afsløret ved
den lejlighed.
Vi har kontakt med et barnebarn af Robert
Daniels, bosiddende i Sverige, som bærer
samme navn, Robert Daniels. Robert vil ved
åbningen af udstillingen, fortælle lidt om sin farfar.

Vejrup Endrup Nyt
HER KAN
DIN
ANNONCE
STÅ

Et smukt
minde

Vi er erfarne bedemænd med
indlevelse, forståelse og respekt
for den svære situation.
Vi kan træffes - hele døgnet
- alle ugens dage.
Vi kan hjælpe med alle de praktiske ting som du måtte ønske og
du får et økonomisk overblik
vedrørende begravelsen.

BEDEMANDSFORRETNING

Borgergade 9, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 34 40
Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 75 17 80 70
Vi lægger en ære i at du få
et smukt minde om dagen.

www.andelskassen.dk

w w w. s k o v m a d s e n s . d k

Nå dine mål
med Andelskassen på holdet
!NDELSKASSEN ER PENGEINSTITUTTET FOR ALLE
UANSET DINE INTERESSER
6I ER ALTID KLAR MED UFORPLIGTENDE RÍD OG
VEJLEDNING OM HVORDAN DU FÍR MEST UD AF DINE
PENGE

Andelskassen Sydvestjylland
!GERBK s TLF     ¿RRE s TLF    
'RIMSTRUP s TLF     'LEJBJERG s TLF    
%SBJERG s TLF    
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Oplæserklubben
Vores lille oplæserklub begynder mandag den 20.oktober kl. 13.30 i Præstegården.
Lidt information om hvad vi laver.
Vi starter med en sang, derefter fortæller Ingrid Jensen lidt om hvad hun vil læse.
Kl. 14.30 får vi kaffe, som Eva har laver til 5 kr. i har selv brød med.
Vi snakker, indtil Ingrid begynder at læse igen.
Efter to hyggelige timer slutter vi med en sang. Nogle mandage er der film og fortælling fra ferier.
Vi holder julefrokost, og når sæsonen er slut, er vi ude at spise på en kro og ser et eller andet
bagefter.
Alle er velkomne, og der må gerne tages strikketøj med.
Oplæsningsplan 2008 – 2009 Uddrag af følgende…
Hans Kirk
Skyggespil
Andreas P Nielsen ( Dræsinebanden) Cicerone
Astrid Lindgren
En levnedsbeskrivelse af Margrete Strømsted
Otto Leisner
Mine mange minder
Kirsten Thorup
Lille Jonna
Aksel Sandemose
Rossdane
Cecil Bødker
Salthandlerskens hus
Kaj Munk
Foråret så sagte kommer
Vel mødt hilsen
Grete Schmidt & Ingrid Jensen
Vil I vide mere, så ring til Grete tlf. 75190316 eller Ingrid tlf. 75190134

Generalforsamling
Vejrup Borgerforening afholder generalforsamling
Torsdag d. 6 november 2008 Kl. 19:30
I mødelokalet i V.E.F.
Vi mangler nogle friske folk, som vil gøre en forskel.
Vejrup borgerforening.
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HER KAN
DIN
FARVEANNONCE
STÅ
Vognmand

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

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381
Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5
Vejrup
6740 Bramming
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v/Kenneth Clemmensen Pedersen
Nørregade 24, 6740 Bramming

Telefon 75 17 20 82
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Vejrup Husholdningsforening
Friske rejseoplevelser fra Bolivia og Nordchile
Torsdag den 30. okt. kl. 19.00.
Inge Mikkelsen kommer og fortæller om sin rejseoplevelse i 2008, hvor turen gik til Nord Chile og
Bolivia. Hun drog af sted på en primitiv tur på ladet af en lastbil med begrænset bagageplads i
form af en afmålt kasse. Her skulle tøjet række til både varmt og koldt vejr. Undervejs deltog Inge
i lokale aktiviteter
Der vil under rejsefortællingen blive serveret kaffe og kage.
Pris 30 kr incl. kaffe og kage
Det foregår i skolens gl. bibliotek.

Jule og adventsdekorationer til julen 2008
Tirsdag den 25. nov. kl. 19.00.
Kom og få gode tips og ideer til forskellige dekorationer til julen 2008 fra Blomst og Ide ved
Kristina Falther. Se udstillede modeller i butikken efter 13. nov. Kristina
viser hvordan en dekoration bygges op, og derefter får vi selv mulighed for
at prøve kræfter med vores egne dekorationer. Under blomsterbindingen vil
der være julehygge med gløgg og æbleskiver
Materiale kan købes. Skåle, lys og grønt medbringes.
Tilmelding senest d.17.nov. tlf. 75190393 eller 75190038
Pris 50 kr. inkl. Gløgg og æbleskiver
Det foregår i skolens formningslokale.

Vejrup
Caravan
Transport

HER KAN
V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

DIN
FARVE-

Køkkenet er åbent fra
kl. 11.00 til kl. 20.30
torsdag- fredag lørdag og søndag
eller efter aftale

Velkommen til Møllekroen i Endrup

ANNONCE
STÅ

7519 1500
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Vejrup Endrup Nyt
Aftenskolen for Gørding og Vejrup - Efterår 2008
Sund og nem
mad

Start
Sted
Tid
Pris
Sidste tilmelding
Slægtsforskning
Start
Sted
Tid
Pris
Sidste tilmelding
Pileflet 1
Datoer
Sted
Tid
Pris
Sidste tilmelding
Pileflet 2
Datoer
Sted
Tid
Pris
Sidste tilmelding
Pileflet 3
Datoer
Sted
Tid
Pris
Sidste tilmelding
Juledekoration
Dato
Sted
Tid
Pris
Sidste tilmelding

Står den på boller i karry eller frikadeller igen? Savner du inspiration til en sundere livsstil?
”Sund og nem mad” er inspiration til at få kreeret mad med brug af flere grøntsager og nye
med brug af flere grøntsager og nye krydderier.
Der påregnes ca. 50-70 kr. til materialer pr. gang.
Kurset løber over 5 onsdage (m. 2 ugers mellemrum)
8. oktober
Gørding Skole
18,30-21,30
450
29. september
Hvor går dine aner hen? Lær at søge i diverse arkiver for at finde frem til familie mv.
Kurset løber over 6 tirsdage (m. 2 ugers mellemrum)
28. oktober
Sognearkivet
18,30-21,30
540
15. oktober
For nybegyndere såvel som øvede. Medbring beskærersaks
Der påregnes ca. kr. 70,- til materialer pr. gang
28. oktober/ 11. november
Gørding Skole
18,00-21,40
240
15. oktober
For nybegyndere såvel som øvede. Medbring beskærersaks
Der påregnes ca. kr. 70,- til materialer pr. gang
30. oktober/ 13. november
Gørding Skole
18,00-21,40
240
15. oktober
For nybegyndere såvel som øvede. Medbring beskæresaks
Der påregnes ca. kr. 70,- til materialer pr. gang
23. oktober/ 6. november
Vejrup Skole
18,00-21,40
240
15. oktober
Få inspiration til din adventskrans eller juledekoration
Materialeliste kan afhentes hos Kristina Falther en uge før.
16. november
Gørding Skole
10,00-12,45
75
1. november

Tilmelding til Mette Ingvartsen på tlf. 75456376
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Kirkebladet
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Kirkens fremtid
Det blev en interessant aften med
biskoppen i Endrup Møllekro, selv om
det var lidt på baggrund af, at kirkegangen er ikke, hvad den har været.
Biskoppen var oplagt, selv om hun
kom lige fra ferie i Canada.
Folkekirkens fremtid, det er jo også
noget, vi håber det allerbedste for, selv
om det ikke lader sig skjule, at medlemstallet er for nedadgående og vi nu
på landsplan er nede på 82- 83 procent,
hvor det før var omkring de 90.
Og en folkekirke i Hjerting er blevet
en lejlighedskirke, dvs., den tages kun
i brug ved særlige lejligheder, når der
er kirkelige handlinger og juleaften,
men sjældent for ikke at sige aldrig om
søndagen.
For Dons Christensen er det vigtigt, at
kirken ikke blot er mursten, men er
levende stene, således som vi synger
om det i ”Kirken den er et gammelt
hus, står om end tårnene falde.”
Det er menigheden, som er kirke, det er
dens medlemmer, ikke selve bygningen. Det er det også, men ikke først og
fremmest. Kirke hedder på græsk
ekklesia. (dvs. de, der er ”udkaldt” ,
”kaldt ud” af den sammenhæng, de var
i før.)
Vi kom ind på udendørsgudstjenester
og samarbejde sognene imellem, at
man prøver at arrangere store fælles
gudstjenester. I år, har der f. eks været
en fællesgudstjeneste i Tambours Have

med mange deltagere eller på diget ved
Darum.
Under samtalen bagefter var der en,
som nævnte, at gudstjenesten er kedelig, og det kan der selvfølgelig være
noget om sammenlignet med gudstjenesten i andre lande, f. eks USA eller
Caribien, men gudstjenesten er vel heller ikke først og fremmest underholdning. Den er noget mere.
I kirker i andre kirkesamfund siger
præsten f. eks altid velkommen i kirkedøren. Det virker godt med et venligt
velkommen i kirkedøren og bryder
noget af stivheden op.
Biskoppen mente, at der ligger også
lidt teologi bag, når præsten almindeligvis ikke siger goddag i kirkedøren
uden at hun dog kom ind på det i detaljer, men det er noget med, at præsten
jo ikke ejer kirken, det er vores allesammens kirke, ikke præstens private
ejendom. Præsten er ikke vært eller
husejer. Det er vi alle sammen, som er
medlemmer. Vi er alle præster, som
Martin Luther sagde det, Alle, som er
døbt, så der er ikke nogen, som er
noget mere end andre endsige vært og
kan sige velkommen. Men præsten er
jo valgt til at være en slags ordstyrer
og man kunne måske derudfra sige velkommen. Jeg nævnte spagfærdigt, at
jeg da plejer at sige pænt farvel. Men
hilse til sidst, det kan man også nemmere gøre, uden at blive anset for at
vært i kirken.

Kirkelige handlinger
30/6 - 1/10 2008

Dåb:
Vejrup Kirke:
SønnichChristianGraversgaard Pedersen
(Merethe Graversgaard Nielsen og
Christian Anders Petersen)
Ronnie Emil Herluf Christensen
(Anne Dorthe Hansen og
Bent Christensen)
Vester Nykirke:
Valdemar Hovgaard-Sveen
(Marie-Louise Hovgaard-Sveen og
Morten Hovgaard-Sveen)
Daniel Haudal Pedersen
(Christina Nygaard Pedersen og
Torben Haudal Pedersen)

Bryllupper:
Vejrup Kirke
Susanne Nielsen og Allan Fogh
Ketty Taulborg Smith og Per Skramsø

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Emil Enevoldsen
(Asken strøet på Nordsøen)
Vester Nykirke Kirkegård
Tage Poulsen
Ditlev Vinter Poulsen
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Vejrup Endrup Nyt
Biskoppen nævnte, at dengang hun
mistede sin mand, havde hun brug for
bare diskret, at smutte ind på kirkebænken.
Men en af de store vanskeligheder på
det seneste var for hende undertiden
dåbsfølget i kirken. De agerer, som om
de ejer hele kirken og følger tilsyneladende overhovedet ikke med i, hvad der
foregår, ja, slår end ikke op i salmebogen, men slænger sig på kirkebænken.
Det synes jeg nu ikke, vi har været ude
for i Vejrup eller Nykirke endnu. Folk
følger som regel interesseret med i,
hvad der foregår. Men jeg plejer nu da
også at rette fokus mod dem, som ser
ud til at høre efter og som er interesseret i at tænke med.
Vejrup er nu blevet årets landsby på
grund af sammenhold, initiativer i
erhvervslivet og kulturelle
tiltag samt offervilje til den nye multisal m.m., kun kirken glimrer tilsyneladende ved ikke at have megen betydning, selv om den ligger midt i byen.
Og alligevel. Måske er det alligevel
der, vi henter noget. Det er måske på
god luthersk vis sådan, at vi tror, at vor
salighed beror på Guds tilgivelse og at
det frisætter os til aktivt at arbejde med
på almenvellet og det samfund, vi
lever i. Vi henter sammenhængskraften i det kirkelige og bruger så alle
kræfter på at realisere os selv i den gerning, som er nu blevet vores.
Asger Ehmsen

BUSK-dag søndag den 26. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag i oktober Buskdag. Guds-tjeneste kl. 9.00. i Vejrup og 10.30 i
Vester Nykirke. B.U.S.K., det vil
sige, at den er særligt for børn og
unge, sogn og kirke. Gudstjenesterne vil forme sig som familiegudstjenester. Det er tillige sommertidens afslutning, hvor havemøblerne trækkes tilbage og også
uret, så der skulle blive en time
ekstra.
I Vejrup er der kaffe bagefter i
konfirmandstuen. Spejderne er
vært og menighedsrådet sponsor.
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Sogneaftener
Tirsdag den 28. oktober kl.
19.30 i præstegården ved tidl.
højskolelærer Erling Kristensen, Bramming:
“Kristendommen og naturvidenskaben, - og noget om den ny ateismebølge”.
“Naturvidenskab og kristendom udelukker hinanden”, “naturvidenskaben viser at
religiøs tro er en illusion”, o.s.v., sådan lyder en ret udbredt opfattelse. Men
kristendommen og naturvidenskaben har
langt mere med hinanden at gøre end de
fleste tror, og at de uden videre skulle udelukke hinanden er en uholdbar påstand. I
foredraget vil jeg gøre mindst tre ting: 1)
fortælle om det totusindårige “parløb”
mellem naturvidenskab og kristendom,
2) fortælle om nogle grundholdninger
hvad angår forholdet mellem kristendom
og naturvidenskab, 3) trække en forbindelse til den såkaldte “ny ateisme”, som
nogle har døbt de seneste års bølge af
ateisme i international og national sammenhæng.
Hvad det sidste punkt angår, ateismebølgen, så minder den ofte om en vaskeægte vækkelse, ganske vist en ateistisk
vækkelse. Hvad er op og ned i alt dette?
Hvordan kan man se sagen fra et kristent
synspunkt. Jeg vil forsøge at udrede
nogle af trådene og lægge op til spørgsmål og diskussion.

Torsdag den 27. november i
præstegården kl. 19.30:
Preben Amby: Teologien bag
Evangelist.
Spaghettigudstjeneste søndag
den 16. november:
Den er særligt lagt an på unge
familier og ikke mindst børnene.
Det består af en kort gudstjeneste,
hvorefter vi går over i præstegården og spiser sammen. Tidligere
havde vi det fredag aften, men nu
prøver vi søndag formiddag kl.
11.00 i stedet for.

Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5,Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75 190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 75 191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75 190530
Ulveledere:
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Mikael Møller Sørensen,Vibevej 7,
tlf. 75 190694
Juniorledere:
Lene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75 190113
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75 190268
Spejderledere:
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75 190268
Kassan Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75 190113
Grupperådsformand:
Børge Trane, Bjøvlundvej 3, Lovrup,
tlf. 75 177146
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Onsdag kl. 18.00-19.30
Ulve (2.-3. kl.):Tirsdag kl. 18.00-19.30
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere mandag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B

Vejrup Endrup Nyt
Indledende konfirmandforberedelse
Vi begynder efter efterårsferien
tirsdag den 21. oktober indtil
9.december og så igen efter nytår
til 24. februar. Det foregår i præstegården fra 14.00 til 15.30 og
børnene bliver afhentet ved skolen og fulgt over Storegade til kirken. Der er også et lille traktement. Vi slutter i præstegården.
Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den
1. søndag i november og i år er
det den 2 nov. . Det er den søndag,
hvor vi mindes de døde i sognet
siden sidste Alle Helgens dag.
Deres navne vil blive læst op, og
vi vil tænke på dem og sige tak for
det vi har modtaget af godt gennem dem.

Gudstjenesterne er henholdsvis
kl. 9.30 i Vester Nykirke og kl.
11.00 i Vejrup
Julekoncert:
Julekoncert i Vejrup kirke søndag
den 21. december kl. 19.00 med
Decemberkoret fra Gørding.
Sidste år havde vi en dejlig og forrygende koncert med koret og det
kunne være, det blev det samme i
år igen.
Efter koncerten indbydes alle til
Efter koncerten indbydes alle til
en kop kaffe i præstegården, hvor
koret også vil synge en enkelt ting
eller to.

Fredsvalg til Vester Nykirke
Kirkes menighedsråd.
Fristen for indlevering af lister til
valg til menighedsråd for næste

Gudstjenester
12. okt.
19. okt.
26. okt.
02. nov.
09. nov.
16. nov.
23. nov.
30. dec
07. dec.
14. dec.
21. dec.
24.dec
25.dec.
26.dec.
28.dec.

Vejrup
Vester Nykirke
(21.søn.e.trin)
10.30
09.00
(22.søn. e. trin)
09.00PT
ingen
(23.søn.e.trin.)
09.00
10.30
(BUSK-søndag. Sommertid slutter.)
(Alle Helgens dag)
11.00
09.30
(25.søn.e.trin.)
ingen
11.00
(26.søn.e.trin.)
11.00
09.30
(Sidste søndag i kirkeåret)
09.30
11.00
(1.søn.i advent)
11.00
09.30
(familiegudstjenester)
(2.søn i advent)
10.00PT
ingen
(3.søn. i advent)
09.30
11.00
(4.søn.i advent)
19.00
09.30
(koncert i Vejrup)
(Juleaften)
16.00
14.30
(Juledag)
11.00
09.30
(2.juledag)
11.00
ingen
(julesøndag)
09.30PT
ingen

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

periode er udløbet den 30. september. Der var indkommet en
liste, og det betyder så, at kandidaterne på denne liste er valgt til
det næste menighedsråd. Antallet
af valgte menighedsrådsmedlemmer er gået fra 6 til 5. Desuden er
præsten ”født” medlem af rådet.
De 5 valgte er: Hanne Eiby,
Henrik
Christensen,
Inger
Schmidt, Bodil Vejrup og Bettina
Mathiesen. De første fire har siddet i menighedsrådet allerede i
flere perioder, mens Bettina
Mathiesen er ny. Velkommen til
Bettina til det spændende og
væsentlige arbejde. Suppleant er
Susanne Jessen.
Frida Svenningsen og undertegnede, Grete Knudtzen, udgår af
menighedsrådet, fordi vi begge
flytter ud af pastoratet. Frida har
ydet en stor indsats som kirkeværge og kontaktperson for personalet. Kirkeværgen har ansvaret for
kirkens vedligeholdelse, og kontaktpersonen skal bl.a. afholde
medarbejdersamtaler og tage sig
af ansættelsesforhold mv. for
organist, kirkesanger og kirkegårdsgartner. Tak til Frida for
indsatsen.
Venlig hilsen Grete Knudtzen

Møder
Indremission
Onsdag den 29. oktober:
Samtalemøde. 1 Kor 5
Onsdag den 12. november:
Samtalemøde. 1 Kor.
Onsdag den 26. november:
Samtalemøde
1 Kor 3
Onsdag den 10. december:
Samtalemøde
1 Kor 4.
Møderne begynder 19.30 og holdes,
hvis ikke andet er angivet, i missionshuset Bethel i Storegade.
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Vejrup Endrup Nyt
Sogneudflugt
Årets sogneudflugt gik i år til Christianskirken i Fredericia. og de farverige
glasmosaikker, man der kan se. Det er
professor Bjørn Nørgaard, der er kunstneren.
Men hvis man ikke lige ved det, så kan
det være svært at se, hvad de forestiller.
Adam og Eva er nogenlunde nem og
Lazarus`s opvækkelse ligeså, men
ellers kniber det. Når solen er på fra øst
er farverne utrolig dejlige og klare.
Førhen var der en trævæg, så man tør
kun gisne om, hvor mørkt, der har
været før.
Temaet for mosaikkerne er: Du skal
elske din fjende.
Ifølge et magasin udgivet af Christianskirken er det er Bjørns håb, at vise
Guds store og evigt smukke budskab
lyslevende for os.
Budskabet om, at kærlighed er det, som
binder verden sammen. Også i forhold
til det, vi ikke kan erkende: Gud.
Kærlighed er det basale grundvilkår i
livet og i måden vi forholder os til hinanden og til Gud på.
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Mange har glemt, at der følger en forpligtelse med det kristne kærlighedsbudskab: ”Du skal elske din næste”. Du
kan ikke vælge din næste. Din næste er
den, som du møder. Så skal du også
elske din fjende. Læg mærke til, at der
står: Du skal. Jeg tror, at det er fundamentalt vigtigt, at vi har nogle forpligtelser, som er ud over os selv. Så kan
det godt være, at mennesker, der kun er
optaget af at realisere sig selv, siger:
”Jamen, det er altså ikke lige mig.” Det
skulle i øvrigt forbydes ved lov at
bruge dette udtryk. Det er en pligt, du
skal tage alvorligt…
Det er ikke den romantiske kærlighed,
han tænker på, men den kærlighed,
som rækker gennem alle tider. Herfra
og til evigheden.
Vi mennesker er omsluttet af Guds kærlighed uanset, hvor tosset vi bærer os
ad. Men mange mennesker glemmer, at
kærlighed har en pris. Den er ikke uproblematisk eller det store tag selv bord.
Kærlighed koster.

Udsnit af det guldbelagte alterbillede af Jesus og 12 apostle.

Hilsen fra deltager i sogneudflugt:
Tak for en rigtig god, dejlig og
spændende tur i Givskud og
Fredericia.
Det var en virkelig god tur, og
jeg håber, at der kommer flere
af den slags. Vi havde dejligt
vejr.
Vi startede fra Vejrup kl. 9.25
og var i Fredericia, hvor vi drak
kaffe kl. 10.30.
Derfra kørte vi til kroen ved
Hærvejen. Derefter var vi i
løveparken, hvor vi så en masse
dyr, samt løver.
Inge Nielsen.

Vejrup Endrup Nyt
Gørding-Vejrup Skyttekreds
Opstart:

Riffel og pistol: Tirsdag d. 2-9 08 kl. 19 - 21 (for alle)
Seniorskydning: Mandag d .1-9 08 kl. 14 - 16 (for alle over 55 år)

Åbningstider:

Riffel
Pistol:

Medlemskort::

Under 21 år. (her medfølger 10 skydninger a 25 skud)
Over 21 år Medlemskort. tirsdag-torsdag
Over 21 år. Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud
Over 55 år Medlemskort (mandag 14-16)
Over 55 år Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud
Over 55 år Medlemskort mandag-tirsdag-torsdag
Medlemskortet er gældende fra 2-9 08 - 1-10 09

Hver tirsdag og torsdag fra
Hver tirsdag og torsdag fra
Patronsalget slutter

kl. 19 - 21
kl. 20 - 21
kl. 20.30
200 kr.
200 kr.
300 kr.
150 kr.
250 kr.
200 kr.

Patroner:
Riffel:
25 skud
Kort med 10 x 25 skud
Pistol: 35 skud

15 kr.
140 kr.
20 kr.

Skydning er en sport hvor alle kan deltage uden at skulle investere i våben og udstyr.Foreningen har
de våben og det udstyr som du skal bruge, og ønsker du senere at købe dit eget våben hjælper vi dig
gerne med det.
På banen vil der altid være 2 - 3 instruktører til at hjælpe dig. En skydning på 25 skud bestående at 5
prøveskud og 20 gældende skud tager ca 30 minutter. Efter skydningen kan du få dine point talt sammen i opholdslokalet ved banen og sammenligne dine resultater med dine karmarater og andre skytter.
Ønsker du at være medlem af foreningen er du ikke forpligtet til at komme og skyde hver tirsdag eller
torsdag til en bestemt tid, du kan komme på banen når du har lyst og tid inden for vores åbningstider.
Hvert år vil vi afholde kurser på
banen for vore skytter, ligesom der
er mulighed for at deltage i forskellige konkurrencer og turneringer.
Du vil kunne finde mere om
Gørding-Vejrup Skyttekreds, samt
åbningstider og stævner på:
www.vejrup.dk , hvor du finder os
under foreninger
Evt. spørgsmål til formand Verner
Fogh, tlf. 75 190 200 eller 40 27 10 20

Alle er velkommen Du finder os I
kælderen under klubhuset i
Vejrup Endrup Fritidscenter
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Vejrup Endrup Nyt

VIF Gymnastik
Vejrup Idrætsforening gymnastik hold er godt i gang men der altid plads til, en til, så mød
endelig op og se om det ikke lige er dig på et af holdene.
Mandag:
19.30-20.30
Tirsdag:
16.00-17.00
18.45-19.45
Onsdag:
15.30-16.15
Torsdag:
16.30-17.30

17.30-19.30

Motionsmænd
v/Søren Callesen
Piger fra BH.kl. op til 3. kl.
v/Mette Sørensen – Camilla Sillesen
Friske Damer
v/Sonja Andresen
Forældre/Børn fra 1- 3 år
v/Bitten Sillesen
Puslinge Piger og Drenge fra 3 år
v/Annie Kristensen
Kathrine Fogh og Christina Callesen
Spring fra 3 kl. og op –
Begynder og Øvede - Piger og Drenge
v/Sisse Thomsen – Sannie Vedsted
Mette Madsen – Mike Morsing og Esben Sommer

Så mød op !
Der er fart over feltet dejlig musik gode rytmer, med spring,sjov,spas!
Spurte og tonse rundt med trænerne der står klar, til at vise jer hvad gymnastikken kan bruges til.
Al` gymnastik foregår i Hallen. Vi glæder os til og se dig!
Hilsen Gymnastik udvalget. Helle Burkal 2945 4615

VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER
ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TIRSDAG DEN 21. OKTOBER 2008 KL. 19.30 I Vejrup Endrup Fritidscenter
Dagsorden i henhold til centrets vedtægter:
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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

6.

Eventuelt. –

Med venlig hilsen
VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER
Henning Frederiksen, formand
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Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60
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I Sydbank er det vores mål at lytte til
dine behov, så vi bedre kan forstå
og handle efter dine ønsker. Så kom
ind og fortæl os om dine drømme og
planer, så hjælper vi dig med at gøre
dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank!

Nørregade 90 A · 6690 Gørding
Tlf. 74 37 18 60 · sydbank.dk

PECAN

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Eget guldsmedeværksted

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

7517
7 4315
5 - 8236
6 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

Nørregade 16 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk

Vejrup Endrup Nyt

Endrup Borgerforening

Børnebanko

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ENDRUP BORGERFORENING INDKALDER HERMED TIL GENERALFORSAMLING PÅ ENDRUP MØLLEKRO
TORSDAG DEN 20. NOVEMBER 2008
KL 19.30

Torsdag d. 13 november Kl. 18:30
I kælderen på Vejrup skole
Tag alle dine venner med,
Der er mange gode gevinster
Der sælges:
Sodavand, slik, chips, kaffe, the og kage

DAGORDEN IFØLGE LOVENDE
BESTYRELSEN
Endrup Borgerforening

Vejrup borgerforening

Vejrup Senior club
Torsdag den 23. oktober kl. 14.00 i hallen
Lis Ingermann kommer på besøg og fortæller om de oplevelser hun har fået, når hun har vandret
om sommeren som vagabond i gennem Jylland.
Torsdag den 13. november kl. 14.00 i hallen
Vestjyder – kan de være morsomme, Kristian Møller Jensen fra Rinkøbing vil komme og stille
spørgsmålet?
Torsdag den 11. december kl. 14.00 i hallen
Niels Peter Regel vil underholde os… derefter kaffe og jule banko.
Cykling: Hver mandag kl. 9.00 fra Vejrup kro
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 30. 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 10. september. Til og fra melding dagen før inden kl. 12.00
tlf. 7519 0094 eller tlf. 7519 0095
Kortspil hver torsdag:
Kortspil hver torsdag, undtagen de torsdage, hvor der er arrangementer og udflugter, er kortspillet aflyst.
Billard:
Hvis der er nogle der kan tænke sig at spille billard da ring på tlf. 75190073 eller 75190534
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JULEFROKOSTEN 2008
PÅ
ENDRUP MØLLEKRO
Lørdag den 6. december 2008 kl. 18.30.-01.00
Musik: LØYCHES DUO
Pris pr. person 249,00 kr.
Arr.: Støtteforeningen for Endrup Møllekro

Seneste tilmelding den 01.11.2008 til:
Ditte Kirkegaard – tlf. 40 87 64 86
Verner Bertelsen – tlf. 24 28 78 14

JULEFROKOSTMENU LØRDAG DEN 6. DECEMBER 2008
SILD & KARRYSALAT
ÆG & TOMATER
FISKEFILET M/REMOULADE & CITRON
TARTELETTER m/HØNS I ASPARGES
LUN LEVERPOSTEJ m/BACON
BLODPØLSE m/SIRUP
ÆBLEFLÆSK
SYLTE m/SENNEP
RIBBENSSTEG, MEDISTER SAMT FRIKADELLER m/RØDKÅL
AND m/ÆBLER & SVEDSKER
HAMBURGERRYG m/GRØNLANGKÅL
BRØD, SMØR SAMT DIV. SØDT/SURT
RIS A LA MANDE m/KIRSEBÆRSAUCE
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

,-

5 oste fra

Endrup Slankeost
20+
Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0 % fedt

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

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

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 27 mælkeproducenter, der er
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
“Jord Til Bord” på: www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
T l f . : 7 5 1 9 1 4 11
B u t i k F redag 9,0 0 - 1 7 ,0 0
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Krocket i Endrup 2008
Den første samling af krocketspillerne var d.11
januar, her fremviste Frede os billeder fra vores

Vi startede med træning i Endrup mandag og
torsdag.

krockettur sidste år, hvor vi var 10 fra Endrup
der var i Harzen. Det var meget spændende at
se, især for de spillere, der var med på turen.

Amtsturneringen startede den første mandag
og tirsdag i maj.

Frede Rasmussen er blevet ansat som kontaktmand for hjemmesiden i DGI Sydvest
Krocket.
I januar var det første tirsdagstræf i
Grindsted, her deltog nogle af Endrups spillere, der var 116 deltagere.
Næste tirsdagstræf var i Vesterhede d.26
februar, også her var Endrup med og her
var der 100 mødt op til mix – kampe.
Den 21 februar var der indkaldt til generalforsamling i EIF, fremmødt var kun 3 udover
bestyrelsen, det havde åbenbart ikke den store
interesse.
Så var der Ros/Ris møde i DGI Sydvest indenfor krocket, det blev afholdt i Darum, her var
der 4 fra Endrup, der deltog, her var 157 deltagere fra Sydvest krocket.
I marts skulle vi samles i klubhuset , det var
den 09 – 03, der kom kun 15, der var nogle,
der var forhindrede. Vi startede med kaffe og
rundstykker, som vi plejer ved opstart . Vi fik
sat hold, der blev kun 2 hold, som skulle indmeldes til Amtsturnering. Sidste år havde vi 4
hold med.Vi er 20 spillere i alt. Når vejret tillader det , spiller vi lidt krocket bagefter. I år var
det så vidt jeg husker regnvejr, så det blev kun
til lidt samvær; men det har vi også meget af
indenfor kroket.
Sidste tirsdagstræf skulle være i Ølgod den
sidste tirsdag i marts, den blev udsat p.g.a. for
meget sne på banerne. Der blev sendt bud til
kontakt personerne, at kampene blev udsat til
senere.
Sidste tirsdagstræf blev fastsat til d. 15 – 04,
her var vi 160, der fik nogle gode kampe i det
dejlige forårsvejr.

Til krocketstævne i Stenstrup og i Ølgod havde
vi også spillere med, som klarede sig ganske
flot.
Vi havde den årlige sommerfest den 22 juni,
hvor vi mødtes kl. 10.00 til krocketspil og kl.
12.00 spiste vi sammen maden festudvalget
havde sørget for. Drikkevarer havde vi selv
medbragt . Bagefter spillede vi kroket igen.
Der har været nogle til strandstævne, ligesom
der har været nogen til lør – og søndagsstævner i naboklubber, hvor de er kommet hjem
med gode resultater ( første præmier ).
I amtsturneringen kom begge vores hold på en
fjerde plads, det var vi godt tilfreds med.
Klubhuset trængte til en gang maling, så da
vejret så nogenlunde ud , planlagde vi i hast en
Forlænget weekend den 15.-16 - og 17.
august, hvor bestyrelsen for EIF + 2 frivillige
malede alt træværket udvendigt og fik flagstangen rengjort.
Tagrenderne nåede vi ikke om søndagen, men
de så forfærdelige ud, da der var blevet malet,
så de blev gjort rene både indeni og udenpå
om mandagen af 2 krocketspillere.
Skiltet med EIF blev malet op , det pyntede virkelig rigtig meget. Der var 3 der kom og pudsede vinduer og gjorde rent inde i klubhuset. Det
skulle se ordentlig ud til stævnet.
Vi var inviteret til Bramming til mix-stævne d.20
– 08, vi skulle kun ha´ kaffe med, så fik vi 2
slags brød, som 3 af Bramming damerne
havde bagt dertil, det var lækkert. Her var vi 60
i alt.
Den 23 – 08 havde vi krocketstævne i Endrup,
vi blev kun 40 spillere ( sidste år 48 ) De var
inviteret til morgenkaffe og rundstykker kl.
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9.30. Der var 2 af vore spillere, der skulle købe
præmier til 1 og 2 pladserne.
Banerne var elendige at spille på , de var alt for
våde. Det havde regnet meget i ugen op til, så
kommunens slåmaskine kunne ikke køre uden
at lave dybe spor. Da måtte én af vore spillere
i gang med den lille klippemaskine, så der kom
til at ligge store klatter af det lange græs.

Sidst i oktober holdes en afslutningsfest med
spisning, her er det igen festudvalget, der står
for arrangementet, det er altid spændende,
hvad maden består af. Datoen har vi ikke fået
at vide endnu.
Med håb om at se såvel nuværende – som nye
spillere til næste år, vil jeg på krocketspillernes
vegne sige TAK FOR I ÅR.

Resultatetne blev: 3 første pladser
Bramming – 1 til Starup og 1 til Endrup.

til

2 anden pladser til Bramming - 2 anden til
Endrup og 1 anden til Nordenskov.
Vi har ikke trænet ret meget siden stævnet i
Endrup. Vi ville ellers gerne forsætte; men
banerne er ikke blevet bedre efter den store
mængde nedbør i august og september. Nu er
det jo så langt henne i tiden, at det bliver tidligt
mørk, så bliver det om eftermiddagen, vi skal
træne.

Med venlig hilsen Gunhild

Endrup Støtteforenings Præmiespil
-numre fra udtrækning i A U G U S T.
173 – 060 – 241 – 046 – 270 – 236
199 – 100 – 211 – 167 – 008 – 278
-numre fra udtrækning i S E P T E M B E R.
287 – 051 – 186 – 024 – 285 – 292 – 097
193 – 261 – 184 – 278 – 034 – 021

Fredagsarrangementer 2008
Vi glæder til at se dig til endnu en sæson i Vejrup Idrætsforening, hvor vi vil arrangere rulledisco
følgende fredage.
Fredag d. 31. oktober
Fredag d. 14. november
Fredag d. 28. november
Fredag d. 12. december
kl. 19.30 – 21.00: Rulledisco
Entrè 20 kr. pr. gang.
Rulleskøjterne skal være uden bremser,
disse skal tages af hjemmefra.
Indendørs sko er påkrævet for dem, der
hellere vil lave andre aktiviteter i hallen.
Tag meget gerne dine forældre med der er åbent i cafeteriet.
Børn under skolealderen skal have
en voksen med i hallen!!
Med venlig hilsen
Vejrup Idrætsforening.
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Bramming

Selvstændige og statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Jesper Gilbjerg
Madsen

Thomas Brink
Johansen

Går du i
salgstanker?

Peter Lyngesen

www.edc.dk

30

Storegade 32
6740 Bramming

75 17 46 77

Autoriseret låneformidler for BRFkredit
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Arrangementer
OKTOBER 2008
Tirsdage.

D.00.10

Skydning på bane i kælderen for alle kl. 19.00 – 21.00

Tirsdage.

D.00.10

Seniorskydning alle over 55 år fra kl. 14.00 - 16.00

Tirsdag.

D. 14.10

Vejrup Senior Club SMS kursus

Onsdag.

D. 15.10

Pileflet på Vejrup skole kl. 18.00

Mandag.

D. 20.10

Vejrup Præstegård Oplæserklubben kl. 13.30

Tirsdag.

D. 21.10

Repræsentantskabsmøde i Hallen kl. 19.30

Torsdag.

D. 23.10

Vejrup Senior Club Lis Ingermann ”Vagabond” i Hallen kl.14.00

Torsdag.

D. 30.10

Vejrup husholdningsforening i Hallen kl. 19.00
Rejseoplevelser fra Bolivia og Nordchile

Fredag.

D. 31.10

Rulledisco I Hallen for alle Børn kl. 19.30

NOVEMBER 2008
Tirsdage.

D.00.11

Skydning på bane i kælderen for alle kl. 19.00 – 21.00

Tirsdage.

D.00.11

Seniorskydning alle over 55 år fra kl. 14.00 - 16.00

Torsdag.

D.13.11

Vejrup Borgerforening Børne banko på Vejrup skole kl. 18.30

Fredag.

D. 14.11

Rulledisco I Hallen for alle Børn kl. 19.30

Tirsdag.

D.20.11

Generalforsamling Endrup Borgerforening kl. 19.30 på Møllekroen

Torsdag.

D. 23.11

Vejrup Husholdningsforening i skolens formnings lokale kl. 19.00
Julehygge og Juledekorationer.

Fredag.

D. 28.11

Rulledisco I Hallen for alle Børn kl. 19.30

DECEMBER 2008
Julefrokost Endrup Møllekro, LØRDAG den 6. dec
Juletræsfest afholdes i Hallen, SØNDAG den 14. dec.
BANKO & PRÆMIEWHIST
HVER ONSDAG i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Vejrup
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
Endrup ByggemontageEndrup
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Gørding Serviceudlejning Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. Holsted
Holsted VVS
Holsted
Hårbiksen,
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård
Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming

Telefon
7519 6160
7519 1019
7519 8122
7519 1004
7519 0005
2255 4110
7517 0018
4031 1222
7517 2296
7517 8953
4512 1410
7517 8999
7020 2141
7519 0353
7517 4677
7519 1790
7519 1500
7517 8090
7517 2770
7517 8131
7517 7070
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1157
7517 7012
7517 3977
7517 4315
7519 8448
7519 0433
7519 8493
7517 3311

Firmanavn
Peter Bertelsen
Per Hansen
Revisionskontoret
Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Susannes Køreskole
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet

By
Vejrup
Vejrup
Bramming
Bramming
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Bramming
Gørding
Gørding

Telefon
7519 0123
7519 0238
7510 1100
7517 3188
7519 1161
7517 8070
7519 0032
7517 4717
7510 2220
7510 2022
7519 0191
7517 0444
7510 1881
7517 4477
2618 0840
7437 1860

Bramming 7517 4396

Firmanavn
By
Terapicenteret
Vejrup
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
Vagn Jensen
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Caravan
Vejrup
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Telefon
2574 1183
7517 3248
7517 8222
7517 8223
7519 0054
2175 0830
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0238
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 1509
7519 0381

