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Vejrup Sognearkiv
Forår og sommer står for døren og med det for øje, må vi nok erkende, at aktivitetsniveauet i Arkivet falder en del
– vi har dog stadigvæk åben hver onsdag kl. 17.00 – 19.00 hvor enhver er velkommen til at kigge indenfor.
Arkibas. Alle de ting vi får ind, skal registreres i Arkibas som er et online – program alle lokalarkiver i
Danmark benytter sig af. Dette arbejde har naturligvis stået på en del år, også i Vejrup. Men da det er
et meget tidkrævende arbejde, er der stadigvæk ting,
især billeder, som ikke er registrerede endnu. Ved
årets udgang vil en ny version af Arkibas være ”på
gaden”, en version som vil være et fælles søgeprogram for alle Danmarks arkiver – se mere på www.
arkibas.dk -. Dette har så betydet, at vi har fået en
kraftig opfordring til at gå alle vore registreringer
igennem og støvsuge dem for fejl. Dette arbejde har
vi så også brugt en del tid på, men der mangler såmænd en del endnu. Men vi skal nu nok nå det. Om
vi så får alle fejl ”luget fra”, jah, vi kan jo håbe.
Ny hjemmeside. Arkivet har i mange år haft sin
egen hjemmeside, om end der ikke er sket så meget
på den. I et forsøg på at få lidt mere liv i den del, er
vi gået i gang med at lave en ny hjemmeside. Sammenslutningen Af Lokalarkiver har specialdesignet
en skabelon til brug i lokalarkiver. Den har den
egenskab, at den er meget nem at arbejde med – alle
arkivmedlemmer kan uden den store it kundskab
arbejde med og på den. Og da Arkibas.dk kræver en
hjemmeside, håber vi på, at det hele kommer til at
”gå op” ved slutningen af året.
Historisk Atlas. Historisk Atlas er en forholdsvis ny
hjemmeside, hvor man (lokalarkiverne) kan blive
medlem og som sådan uploade artikler og billeder
om sit lokalsamfund. I Vejrup Sognearkiv har vi

meldt os til her først på året, og vi er, i beskedent
omfang, gået i gang med at skrive lidt. Men vi har
store ambitioner, så vi håber da, der bliver tid til
mere. Læs lidt om Historisk Atlas på nedenstående
link: http://www.historie-online.dk/nyt/histatlas_
sydjylland.htm Selve atlasset kan du finde på dette
link http://historiskatlas.dk/ Ganske kort skal man
”zoome ind” på den lokalitet, man vil vide noget om.
Når man så dobbeltklikker på stedet, kan man finde
de ting, som er lagt ud. Der er dog stadigvæk mange
steder i landet der ikke har fået noget med endnu.
Indsamling af materialer. Det er ikke så meget materiale vi har fået ind her på det sidste. Vi vil ikke
undlade at gøre opmærksom på, at det ikke kun er
gamle billeder og dokumenter m.v. der har interesse.
Ting fra i går eller sidste år har også interesse. M.h.t.
billeder er det altid en god ide at skrive navne, årstal
og begivenhed, ellers er de ikke så meget værd i arkivsammenhæng.
Støttemedlemsskab i Sognearkivet. Vi har besluttet
os for ikke at gå rundt at ”stemme dørklokker” mere.
Er du støtte – medlem i arkivet, eller ønsker du at
blive det, kan du indbetale kr. 50,- i Skjern Bank:
Reg. Nr. 7780 – kt. Nr. 0001 596 915 (kr. 25,- for
enlige)
Arkivets medlemmer. I arkivet er vi 4 medarbejdere:
Anna Schultz, Bjarne Vedsted, Leif Jørgensen – kasserer Birger Henriksen – arkivleder - Tlf. 30 95 48 54
– mail: birger07@hotmail.com

Historien om mennesket bag vejnavnet
Siden 1970’erne har alle veje i Danmark, dermed
også i Vejrup Sogn, skullet navngives. Langt de flest
veje i sognet er navngivet efter stednavne, f.eks.
Grisbækvej, Øster Vejrupvej, Rebelsigvej osv. Sognet
fik selvfølgelig også sit ”pipkvarter” under det store
parcelhusbyggeri-boom i 1960’erne og 70’erne: Fasanvej, Lærkevej, Vibevej …. Andre veje er opkaldt
efter de gårde, jorden er udstykket fra: Annexgade
og Dyrlægeparken. Det blev også til enkelte botaniske navne: Tjørne Alle, Pile Alle og Elmevej, og til
nogle navne med tilknytning til landskabet: Hegnet,
Engvej, Engdraget, Kærvej, Digevej. Andre veje fik
navn efter bygninger eller erhverv, der har ligget el-

ler stadig ligger ved vejen: Kirkegade, Møllevej, Skolevænget, Industrivej, Stationsvej, Lykkesgårdsvej.
Vejrup har også sin Storegade. Pga. forvekslingsmuligheder med vejnavne andre steder i postnr. 6740
nu Vejrup Storegade (ligesom de øvrige ændringer
der skete til stor fortrydelse for mange). Udviklingen
i vejtrafikken kan også følges i vejnavnene: Gl. Hovedvej og Hovedvej A1. Enkelte vejnavne skiller sig
ud: Vøgasvej, Thøgers Mark, Dannesvej.
Hvem var Danne?
Danne var kone på en af vejens husmandssteder.
Hun var en bestemt dame, som trak i trådene, når
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vejen f.eks. ikke var ryddet
for sne, så hun ikke kunne
blive kørt op til hovedvejen og komme med bussen
på arbejde i Esbjerg.
Danne hed slet ikke Danne, men Christiane Hansine Poulsen (f. Knudsen).
Hun blev dog altid kaldt
Danne. Danne blev født i
Haderslev d. 15.12.1916 og
voksede op i Brøns. Den
21.1.1940 blev hun viet til Mathias Poulsen i Brøns
Kirke. Mathias Poulsen var født 18.7.1912 i Farup.
Da Danne og Mathias blev gift, ejede han Vibækvej
21, som han havde købt i 1939. Her boede de frem
til 1945, hvor de købte ejendommen Dannesvej 3,
som de havde frem til 1990. Danne og Mathias fik to
børn: Viggo, født i 1942 og Åge, født i 1946.
Ejendommen Dannesvej 3 var på 26
tdr. land, som blev
drevet med korn,
roer og græs. Besætningen var på 9
køer, 10 ungkreaturer og nogle svin.
Danne og Mathias med Viggo og Åge
Mathias fik traktor
(ca. 1949)
sidst i 1950’erne.
Foto: C. K. Olesen, Bramming
Det var en Allis Chalmers. Den var så høj, at roerenseren kunne
sidde inde under traktoren. Senere blev Allis Chalmeren skiftet ud med en grå Ferguson, som stadig
var på ejendommen, da den
blev solgt i 1990.
Der var et vist maskinfællesskab med naboen, Peder
Schultz. De havde bl.a. selvbinder sammen. Da Peder
Allis Chalmars
gik over til at få mejetærsket,
fortsatte Mathias lidt endnu med selvbinderen, han
mente ikke at mejetærskning var kommet for at
blive.
På landet hjalp man hinanden, når der var behov.
Sommeren 1956 var meget tør, så tør, at der ikke var
græs på markerne til køerne. Det var så heldigt, at
Mathias havde et stykke eng ned til Sneum å på den
anden side af Endrup. Her var græsset stadig grønt,
så Peders og Mathias’ køer kom derned at gå, og de
hjalp hinanden med at malke. Jeg har fået fortalt, at
når Mathias var færdig med malkningen, sprang han
på hovedet i åen. Det har nok været en forfriskende
dukkert ovenpå dagens arbejde.
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I 1960’erne, da det blev svært at få de små landbrug til
at løbe rundt, og det blev almindeligt, at konerne fik
udearbejde, kom også Danne ud på arbejdsmarkedet.
Hun kom i køkkenet, først på Sct. Josephs hospital,
senere på Centralsygehuset. Det var en nabokone, der
fik hende ind. Som regel cyklede hun op til hovedvejen og tog bussen til Esbjerg, men når det var vinter
kørte Mathias hende derop, og så var det galt, hvis vejen ikke var ryddet for sne. Så var det, at Danne kunne
blive skrap og ringede til kommunen for at klage. Herefter var det naturligt at opkalde vejen efter hende.
På et tidspunkt fik de bil, men da Mathias kun havde
kørekort til motorcykel, blev det en ”Skjældebasse”
(en kabinescooter), som kunne køres uden almindeligt kørekort. Den blev senere skiftet ud med en VW.
Kabinescooter er et køretøj, der
som navnet antyder er en 3-hjulet
scooter indbygget i en kabine.
De var populære i 1950’erne og
1960’erne, hvor de blev produceret i Italien, Tyskland og England.
Passageren sad bag føreren.		
(Wikipidia)

Mathias var meget interesseret i Jeppe Aakjær og
havde læst alt, hvad han havde skrevet. Han vidste
så meget, at han under et besøg på ”Jenle” (Aakjærs
gård, der er indrettet til museum) kunne rette guiden (Aakjærs datter). Mathias var også en mester i at
skrive taler på vers til bryllupper og begravelser, bl.a.
til Anton Simonsens begravelse i 1962.
Til Mathias’ 70 års fødselsdag i 1982 stod der i sangen fra naboerne bl.a.:
”En folkevogn er vist det bedste der er,
når vi snakker bil med Mathias.
Vi ofte ham trille ad Dannesvej ser
helt lydløs – den aldrig får bundgas.
Vi alle kan huske – da du blæste ned
i grøften – og selveste degnen var med,
men det var jo i ”skællebassen”.
Men nu vil vi slet ikke drille dig mer,
dog ved vi – du ser helst vi smiler.
I godt naboskab – mange minder der er,
bag smilet tit alvoren hviler.
En tale - på rim – du så gerne vil gi’,
og derfor – en tak vi af hjertet vil si’.
som Aakjær du elsker det jyske.”
Sangen var skrevet af Bent Knudsen
For nabobørnene var nytårsaften en fest. Aftenens
højdepunkt var at besøge Danne og Mathias og forsø-
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Danne og Mathias fotograferet med
barnebarnet Anders i haven på Dannesvej 3. (ca. 1974)
Foto: privateje

ge at ”stjæle” Dannes kaffekande
eller Mathias’ møgbør. Hvis det
lykkedes at løbe med møgbøren, ringede Mathias næste dag
rundt til naboerne for at forhøre sig. ”Det var pokkeme’ for grov”. Et år var møgbøren forsvundet i flere

dage. Den blev først fundet, da en nabo, der kørte
med møbler i en lastbil, skulle på arbejde og åbnede
lastrummet! Der skulle luftes grundigt ud, inden han
igen kunne køre møbler! Om det nogensinde lykkedes
at få fingre i Dannes kaffekande, står hen i det uvisse.
I 1990 solgte de ejendommen og flyttede til Kirkegade i Vejrup. Kort efter flytningen fejrede de deres
guldbryllup på Vejrup Kro. Mathias døde i 1991 og
Danne i 1996.
Vejrup Sognearkiv; Anna Schultz

Endrup IF generalforsamlingen den 6. marts 2014
På generalforsamlingen den 28. februar 2013 ønskede Jane Schultz og John Nicolaisen ikke genvalg, derfor blev Anika Andersen og Else Marie
Christensen valgt. Efter generalforsamlingen blev
det besluttet at søge LAG om til- skud, til renovering af de gamle omklædningsrum, til Arkiv.
Der blev indhentet tilbud fra håndværkere, som
sammen med maling, gulvbelægning og frivilligt
arbejde gav et budget på kr. 167.337,00.
Den 6. juni behandlede LAG Esbjerg vores ansøgning og de besluttede at imødekomme os med
kr. 75.000,00. Vi bestemte at søge andre fonde og
det resulterede i at Sydbank Fonden bevilgede os
kr. 10.000,00. Da der ikke er andre af de ansøgte
fonde, som har tilgodeset os, vil vi spørge på en
ekstraordinær generalforsamling, om det resterende beløb må tages af støtteforenings penge.

Esbjerg Kommune har drænet og plovet fodboldbanen, derefter har de kørt over 1000 m sand på
og sået nyt græs. Der er blevet afholdt forårsfest
og familiedag ved klubhuset og de andre foreninger har benyttet mødelokalet i årets løb.
På grund af faldende medlemstal i Krocket har der
i år været et samarbejde med Grimstrup Krocket
klub. Der har været tre hold med i DGI turneringen, et B2, et B1 og et A2 hold. Det blev til en 5.
plads til B2, de to øvrige hold blev puljevindere.
Ved regions- mesterskabet blev det til en 3. plads
til A2, mens B1 gik videre til Landsfinalen, hvor de
blev Landsmestre. Der er blevet spillet håndbold
på banerne ved klubhuset, og badminton i hallen.
Tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i året der er gået.
Bestyrelsen

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Januar 2014
Nr.
Navn............................................................................. Kr
195
Berit Andersen.......................................................... 200
75
Jørn Mortensen........................................................ 100
271
Karen Olsen............................................................... 100
288
Brian Milwertz.......................................................... 100
150
Jens Søndergård........................................................ 100
123
Inge Pedersen............................................................ 100
207
Birgit Jensen.............................................................. 100
193
Peter Thorup............................................................. 50
272
Bendt Kristensen...................................................... 50
243
Charlotte Junk........................................................... 50
22
Birgit Gjerlevsen....................................................... 50
232
Egon Schmidt............................................................ 50
296
Lykke Sørensen......................................................... 50

Februar 2014
Nr.
Navn.............................................................................Kr.
68
Leo Sørensen............................................................. 200
195
Berit Andersen.......................................................... 100
176
Sisse Mortensen........................................................ 100
153
Frank Christensen.................................................... 100
11
Laurids Lauridsen..................................................... 100
95
Hans Gjerlevsen........................................................ 100
264
Egon Jessen................................................................ 100
272
Bendt Kristensen...................................................... 50
31
Johnny og Jan............................................................ 50
100
Niels Pedersen........................................................... 50
196
Martin Pedersen....................................................... 50
86
Carsten Ladefoged................................................... 50
279
John Gustavsen......................................................... 50
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Vejrups IF serie 3 damer (JHF)
Vi har i håndboldsæsonen 2013/2014 oplevet en god tilgang af spillere i Vejrup. De seneste sæsoner har der været mangel på spillere, men i år kunne vi mønstre 17 spillere til sæsonstart. Dog er 2
sprunget fra pga. skader og arbejdstider. Spillerne kommer fra både
Esbjerg, Bramming, Vejrup og Gørding.
Serie 3 damer Vejrup vil hermed gerne takke JPJ Transport, Bramming – Tradeline, Gørding og Meddo Solcenter Gørding for vores
fine træningsdragter. Samtidig vil vi også gerne takke Skjern Bank i
Bramming for sponsorering af drikkedunke.

Vaskeægte supportere

Øverst fra venstre: Jens Peder (JPJ transport), Birgitte (Tradeline), Signe Ladefoged, Lene Rue, Anne Staal, Charlotte Tobiasen, Helle
Staal, Træner Marlene Præst, sponsor Preben Jessen (Meddo Solcenter, Gørding). Nederst fra venstre: Nanna Andersen, Stine Egegaard,
Mette Lauridsen, Sannie Regel.
Manglende spillere på billedet: Kirsten Jensen, Karina Tobiasen, Helle Hansen, Pernille Meyer og Gitte Ladefoged.

Fastelavn i Vejrup Fritidscenter,
søndag den 2. marts
Tak til alle, som mødte op, til en hyggelig eftermiddag, i børnenes
tegn. Vi havde i år besøg af ”en kort, en lang”, som underholdte
med leg og sang. Vi fik kåret årets kattekonger – og dronninger,
og som noget nyt, fik vi også kåret de 3 bedst udklædte, ud af alle
de flotte udklædninger.

Årets katte konger og dronninger
En stor tak til 4H, som havde dekoreret
tønderne, så de blev rigtig fine og kulørte.
Og en stor tak, til alle som gav en hjælpende hånd – på den ene eller anden måde.

”En kort, en lang” Underholder
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Vejrup IF Badminton børn
De glade Guldvindere U 11 år i C rækken, vandt
først puljen i D G I sydvest og kvalificerede sig dermed til Landsmesterskaberne for hold.
I weekenden den 29.-30. marts deltog 5 forventningsfulde drenge fra Vejrup i Landsmesterskaberne
i Badminton for U 11 årgangene i Vejen.
Stævnet startede lørdag morgen og drengene spillede i alt 20 single kampe og vandt de 17 af dem, det
var super flot. Efter at have spillet badminton i 10
timer sluttede de dagen af med 1 times badning i
Vejen svømmebad.
Søndag spillede drengene 10 double kampe og de
blev vundet alle sammen og hermed var guldmedaljen i hus og drengene kan kalde sig for Landsmestre
i U 11 2014. De kæmpede alle sammen helt vild hele
weekenden og det var en fornøjelse at være sammen
med dem.
V I F takker for nye trøjer sponseret af Ivan og Kent
Jensen.
Tusind tak for nogle sjove og nervepirrende dage
sammen, drenge.

Holdet bestod af:
Nicolai Mortensen, Patrick Kristensen, Christoffer
Stage, Kasper Kristensen og Tobias Søby.
Birgitte Raben
Her er et billede af sølvmedalje vinderne ved Landsmesterskaberne for hold i U 13 år i D. rækken Holdet vandt først deres pulje i DGI Sydvest, Som gav
adgang til Landsmesterskaberne i D G I Huset i Vejle
VIF Takker for de nye trøjer sponseret af Ivan og
Kent Jensen.

Håber alle fremmødte havde nogle
gode timer, og
kommer igen næste
år.
På festudvalgets
vegne Janni Jørgensen

Årets bedst udklædte

På billedet ses fra venstre:
Oliver Morsing, Andreas Hansen, Celina Kristensen,
Sune Jensen og Sietse Wejbenga.
Preben Lind
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Generalforsamling i VIF
Torsdag d. 13. marts 2014
Valg af ordstyrer - Hans-Jørn Madsen
Valg af referent og stemmetæller
Referent: Lone Hjort.
Stemmetæller: Peder Thomsen og Henning Frederiksen
Formandens beretning:
Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode indsats i 2013.
Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke holde gang i så stor
en forening, som VIF. Vores forening kan kun eksistere ved
hjælp af loyale brugere og stor arbejdsvillighed blandt byens
borgere. Og det kan vi prale af, at vi har her i lokalområdet. - År
2013 har budt på både gamle og nye aktiviteter, Gymnastik står
for de nye aktiviteter, jeg lader Helle komme ind på dem.
Vi har forsat med Ungdomsidræt fredag aften, hvor vi har haft
forskellige arrangementer. Der har været stor tilslutning, der
har faktisk været en del fredage med over 50 børn. I alt har
der deltaget 50-70 børn over disse fredage. Denne aktivitet
mener jeg, at VIF skal holde fast i, både fordi man holder de
unge mennesker aktiveret med en god oplevelse fastholdt her
i byen, og det er én af arrangementer der giver overskud ved
hjælp af tilskud fra kommunen.
Vores udvalg i henholdsvis badminton, gymnastik, fodbold,
håndbold og sponsor vil selv berette om året der er gået.
Jeg vil tillade mig at fremhæve et udvalg i år, da 2 ledere fra
badminton har fået Lions Club Ungdomslederpris. Det drejer
sig om Camilla U. Nielsen og Jonas T. Petersen. De to har
gjort en stor forskel de sidste 4/6 år, i ungdomsafdelingen i
badminton. Stort tillykke til de to unge mennesker og til badmintonudvalget.
Krolf har Søren Callesen atter i år haft gang i - tak til dig Søren Callesen
Christine Sørensen (Seniorklubben) har også i år stået for
”Idræt om dagen.” Hun har sørget for at finde ledere – igen
Preben Lind og Søren Callesen. Karen Olsen har stået for
spinning. Christine har lavet en aftale med Per angående kaffe
og rundstykker. Der er 54 deltager, en rigtig flot tilslutning.
For at vende tilbage til starten af min beretning, så kan disse
aktiviteter kun lade sig gøre ved at vi har loyale brugere af
VIF´s tilbud. Disse tilbud er igen blevet til gennem årene, hvor
der er blevet set nye muligheder f.eks. udvikling af fredag aften, som startede med ”Rulledisco”, hvor der i dag er forskellige spændende aktiviteter.
VIF har et godt samarbejde med Per Burkal, som halbestyrer.
Han har mange talenter, som vi nyder godt af, når der skal
fremstilles/anskaffes nye redskaber. Enten laver Per dem selv,
eller han har kontakter til én der kan finde en god pris. Disse
kreative og besparende talenter værdsætter jeg på VIF´s vegne,
da de både er med til at udvikle foreningen samtidig med at
der er fokus på økonomien.
Banko skal også nævnes, og der skal der lyde en stor tak til
alle jer der hjælper, både før, under og efter Banko. Der er
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opstillere af borde og stole inden banko – alle hjælperne mens
banko afholdes – nedtagning af borde og stole efter banko,
samt alle de andre ressourcer der stilles til rådighed undervejs
f.eks. indkøb af gevinster. Der er en del af jer, der har været
med fra starten, det er en uvurderlig viden og indsigt, der er
givet videre af jer.
Én af udfordringerne i VIF er Conventus, som er et registrerings system. Coventus har fungeret, men da ikke alle er
indstillet på at betale på den måde, er der stadigvæk en del
arbejde til kasseren på den bekostning. Og nogle ting kan ikke
lade sig gøre på andre måder fx Ungdomsidræt om fredagen.
Administrationsmæssigt er det tungt.
Regnskabsmæssigt er 2013 så året hvor VIF kom ud med et
minus i regnskabet, men det vil jeg lade Iben komme ind på i
hendes beretning, hvor jeg nok vil knytte et par kommentarer,
Nu står vi ved generalforsamlingen 2014, og det er for mig på
flere måder en vemodig aften for mig, da jeg har besluttet at
stoppe som formand for VIF efter 8 år.
Der er flere grunde til at det er vemodigt.
Da jeg startede som formand i 2006 havde jeg samme værdier
at arbejde efter som jeg har i dag. Jeg må erkende i år 2014 er
mine værdier og forventningerne til hvordan VIF skal ledes, gået
hver sin vej, derfor er jeg ikke i tvivl om at der skal nye kræfter
til. Lige ganske kort om mine værdier: Jeg har altid stolet på, at
når man har lovet at gøre noget, så blev det gjort. Jeg har forventet, at man beder om hjælp, hvis man ikke magter eller ikke
kan nå at udføre opgaven. Jeg er ikke en formand, der skælder
og smælder, i denne sammenhæng, på frivillig arbejdskraft.
I løbet af de sidste par år har der været en problematisk udvikling, hvor mine værdier ikke har fungeret sammen med den
tilgang, der har været mht. løsning af opgaver. Nu vil jeg lige
gøre klart, at det er en meget begrænset mængde af opgaver
jeg hentyder til, men disse opgaver har stor betydning for VIF
både tidsmæssigt og nogle af dem også økonomisk. Jeg har
en fornemmelse af, at der er flere end jeg, har kørt lidt træt
i nogle ting, og det har medført, at der er nogle ting der ikke
er blevet gjort noget ved, i den tiltro at det nok ordner sig alligevel. Det er ikke sket i alle tilfældene. Og det har været for
hårdt at være med til at forsøge at udrede trådene bagefter.
Ligeledes har der været varierende disciplin mht. fremmøde til
vores møder.
Jeg vil dog gerne pointere, at der er mange ting, der fungere
rigtig godt. Og hvor der har været et fantastisk samarbejde,
hvor tingene bare har fungeret. Når jeg kigger tilbage gennem de sidste 8 år, så har jeg mange gode minder med derfra
bla.”Ekstremturene” med de unge mennesker.
Jeg vil gerne slutte af med at sige en stor tak til alle de, der år
efter år stiller op med frivillig arbejdskraft, når der er brug for
det.
Tak til alle i bestyrelsen og til alle udvalg for godt samarbejde i
det forgangne år.
Fortsættes på side 11.
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TØMRER
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NYBYGNING
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedkerarbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med
tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser
m.m.

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
Bygaden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

28260871

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62
J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

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

www.endrupby.dk
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SØNDERGAARD BILER
V/ Jens & Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming
Tlf.:75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

SKØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

VEJRUP EL-SERVICE A/S
Aut. El-inst. Kjeld Hougaard

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

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

Salg og reparation af biler

Optimal abonnement på optimale briller
0 renter og gebyrer

OPTIMAL OPTIK

For dine øjnes skyld

Storegade 7 · 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
www.optimal-bramming.dk

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade · 26 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
10
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Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk

Vejrup Endrup Nyt
Fortsat fra side 8.
Tak til Banko, Præmiewest, Præmiespil og MK 79. Tak til hallen for godt samarbejde.
Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden dem havde
vi ikke tøj på kroppen.
De har gjort en fornem indsats. Som den afgående formand
vil jeg benytte lejligheden til at takke alle, jeg har haft samarbejde med de sidste 8 år.
Godkendt
Beretning fra udvalgene:
Fodboldudvalgets beretning 2014:
Den forgangne sæson har været en god sæson for både vores
første og anden hold, samt børne- og ungdomshold. Første
holdet rykkede godt nok ned i serie 4 i foråret, men var med
helt i top i efteråret og var tilmed meget tæt på oprykning.
Andet holdet er kommet rigtig godt i gang igen, efter en sløj
tid, hvor det var svært at stille hold. Nu forholder det sig sådan, at spillerne selv ringer og spørger om de er blevet glemt,
hvis de ikke er på holdet til næste kamp. Vi håber, at den tildens fortsætter.
John Pedersen blev ansat som træner til sæsonstart, i efteråret, men valgte at stoppe efter et halvt år. Udvalget har haft
svært ved at finde en afløser, men det lykkedes i elvte time, ny
mand på posten er Niels Ole Jensen. Holdledere på de 2 hold
er for serie 4, Muddi og Kassan - for serie 6, Ib og Poul-Erik.
Der er 39 spillere, der har betalt kontingent.

U- holdene ser også godt ud, der er afsluttende stævne på
søndag ca. 10 deltagere.. Vi håber, vi kan få lidt flere med til
næste sæson.
Svømning: Efterårsholdet blev gennemført med 16 børn, hvor
vi havde udgifter på 1000 kr/barn, og kun fik 300 ind igen i
kontingent. Dette skyldes primært prisen på bussen. Der har
til forårssæsonen været søgt efter en mindre/billigere bus for
at reducere disse udgifter. Det har ikke været muligt af få fornuftig økonomi i en anden bus. Vi kan få en, der er 3.000 kr
billigere, men så er der kun plads til 15 børn i bussen. Som det
ser ud lige nu, er det bedste alternativ forældrekørsel.
Jeg vil gerne sige en stor tak til Susanne og Birgitte, som begge
stopper i udvalget efter at have været med i en årrække, deres
pladser overtages af Karina Tobiassen og Sannie Regel, som
begge spiller på JHF holdet. Jeg vil også sige tak til Carina, og
de som har hjulpet hende med de unge håndboldhold. De forældre der har hjulpet med svømningen, øvrige ledere, hallen
og deres personale. Samt naturligvis udøverne for indsatsen i
den forgangne sæson.
Brian Milwertz
Godkendt
Diskussion om svømning skal bevares trods underskud. Forældrekørsel/Flexbus/opgive svømning/beholde trods underskud/små
årgange/andre dage/ny skolereform.
Badmintonudvalgets beretning 2014

Udvalget ville gerne have gang i børne- og ungdomsfodbold
igen, så vi lavede et godt forarbejde og inviterede til opstart i
hallen i marts måned, vi var meget spændte, da vi nærmede
os dagen, for hvor mange ville der komme? Da dagen kom, fik
vi en glædelig overraskelse, der kom 35 børn. En lille del faldt
fra, men 23 fortsatte. Vi havde således 4 hold.

Ungdomsafdelingen:

Vi har gjort os nogle erfaringer på både godt og ondt. Det gik
rigtig fint med at stille hold i foråret, men i efteråret havde vi
mange afbud. Dette skyldtes primært, at børnene var begyndt
på de indendørs tilbud, som badminton, gymnastik o.s.v.

De deltog derfor i Landsmesterskaberne i Vejen og Vejle i
marts måned. U. 11 år blev nr. 3 efter mange gode og tætte
kampe. U. 13 år blev nr. 2 og fik sølvmedaljer efter mange
jævnbyrdige kampe.

Vi har på denne baggrund besluttet, at vi i den kommende
sæson kun spiller i foråret, så kan spillerne koncentrere sig om
de indendørs aktiviteter i efteråret. Til slut vil jeg sige en stor
tak til alle trænere og holdleder for deres store arbejde, og tak
for et godt samarbejde til alle i udvalget.

Da vi i august md. begyndte træningen var det atter Camilla
og Jonas som trænere. Janni er kommet på efterskole, vi siger
tak for hendes gode indsats de år hun har hjulpet. Vi har i
stedet fået Emma S. Regel som hjælpe træner. Atter i år er der
god tilslutning til træningen.

Pia Gjerlevsen.

I år 13/14 har vi 3 turnerings hold med i D G I turnering. U.15
i B rækken U. 13 i D rækken og U.11 i C rækken Ved årsskiftet er U. 15 på 3. pladsen U 13 og U 11 på 1. pladsen. En
stor tak til trænerne og tak til forældre for kørsel og opbakning. Preben Lind

Godkendt
Håndboldudvalgets Beretning 2014
Seniorhåndbold: Sæsonen er knap slut endnu, DGI holdet har
afsluttet deres turneringskampe, men mangler kredsmesterskab, spilles 11/3, og de har allerede kvalificeret sig til landsmesterskab, da Ølgod har trukket sig fra dette. JHF serie 3 holdet
mangler 2 kampe endnu, der er en god kampmoral på holdet,
og der ser ud til at komme flere spillere, så næste sæson skulle
give mulighed for 16 – 17 trænende til dette hold. De er så positive, at de er gået i forhandlinger om en træner til næste sæson.

I år har vi også haft mange vindere ved træfstævnerne. Træfstævnerne er en stævneform,som afvikles i løbet af ca. 3
timer for spillerne. Vi er en af de klubber,der har flest spillere
med,og vinder mange pokaler. I D G I turneringen havde vi U
11 år og U 13 år med og de vandt puljen.

Seniorafdelingen:
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige såvel bestyrelsen i idrætsforeningen som bestyrelsen i badmintonudvalget
tak for godt samarbejde i det forløbende år. Den samme tak
skal naturligvis lyde til såvel trænere, som hjælpetrænere, som
også i år har gjort et kæmpe stykke arbejde.
Fortsættes på side 13.
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Få et gratis økonomitjek
i Sydbank Bramming
Hvad kan vi gøre for din økonomi?
Måske kan du få mere ud af dine penge
ved at rykke rundt på dine lån. Måske kan
du finde besparelser i det daglige. Eller
måske kan du med fordel spare mere op
til pensionen.

Book et gratis økonomitjek
hos Susanne
Så gennemgår vi sammen dine behov og
ønsker for besparelser og forbedringer af
din økonomi.
Ring til Susanne på 74 37 18 62

Susanne Dahl Nielsen
kunderådgiver

Storegade 30 ·6740 Bramming
tlf. 74 37 18 00 · sydbank.dk/vestjylland

12458.0114

tlf. 74 37 18 62
susanne.dahl@sydbank.dk

Vejrup
Antenneforening

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside
danrevi, Br amming
Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

Tlf.: 75 19 01 68
Det bedste signal fra YouSee

TJEK VORES HJEMMESIDE PÅ

WWW.VEFRITIDSCENTER.DK
SE ALLE MULIGHEDER HER ANG.
SPORT, LOKALELEJE, FEST & MAD
12

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
Fortsat fra side 11.
Der skal også lyde en stor tak til Helle og Per Burkal for det
gode samarbejde.
Badmintonudvalget består i skrivende stund af Preben Lind,
Niels Bach Rasmussen, Bent Truelsen og Thomas Tobiasen Regel. Vores suppleant er Niels Peder Regel. Preben Lind og Niels
Bach Rasmussen er begge på valg. Vores nuværende formand
Niels Bach Rasmussen har pga sit nye job, valgt at stoppe, vi
vil gerne sige mange tak til Niels for sit store engagement i
Vejrup badminton.
Vejrup/Endrup mesterskabet vil i år blive afviklet mandag d.
24. marts, og der vil forhåbentlig igen i år være stor tilslutning.
På motionist-siden har vi haft endnu et godt år, dog har der
desværre været ledige baner. Fra bestyrelsens side vil vi gerne
takke for forståelsen for, at der igen i år har været enkelte
aflysninger, da hallen har været brugt til andre aktiviteter i
badminton-tiden. Sæsonen forlænges selvfølgeligt med det
antal gange badminton har været aflyst. Thomas T Regel.
Godkendt
Gymnastikudvalgets beretning 2014
Gymnastik sæsonen startede op i uge 37, første opgave eller
udfordring, var at finde nye hjælper til de forskellige hold, men
som vi så ofte ser, så finde vi en løsning. Denne gang var det
de unge 7. klasse piger, der kom på banen. Tak for indsatsen
piger.
De store årgange er rykket op til at gælde Puslinge årgangen
med 40 børn. Det har bevirket, at holdet er blevet stort. Vi var
heldige at finde en træner til et Tarzandrenge hold, så årgangen puslinge blev delt. Forældre/barn holdet, er nede på et
normal antal igen, 16 børn drøner rundt med deres forældre
og får delt hverdagen, med lidt sjov.
Pigeholdet med 9 gymnaster har været et godt hold, hvor pigerne virkelig har rykket sig. Springholdet med 23 – vi har igen
samlet springerne fra 2/3 til 6 kl. og det gav en smule overvejelser, hvordan det kunne gribes an. Dameholdet med Sonja
Andresen har 14 damer

damer, det er igen her de faste damer, der holder ved - dog
kommer der et par nye til, som gerne vil prøve det.
Ekstrem er vi gået tilbage til en dag om ugen, om tirsdagen
sammen med Zumba og Teen fitness. Bokwa og Ekstrem om
torsdagen stoppede 5. nov. En stor TAK til Tina Nielsen for
at stå ved kassen til aktiviteterne Zumba, Bokwa, Ekstrem og
Teen fitness.
Der har været 4 pers. på hjælpekursus, 1- 2 personer på hjælpekursus, 2 – 5 personer på inspirationskursus og 1 person på
Lederkursus. 2 personer på voksen fælles kursus. Som I kan se,
sender vi de unge på kurser, og det er alt sammen for at klæde
dem på til de udfordringer der er at være hjælper og træner.
I januar deltog 21 piger i pigelejr i Vejen. Og til drengelejr i
Helle Hallen var der 9 drenge med. Springholdet afholdte selv
en spring weekend i Hallen d. 8 marts.
På gymnastikkens vegne og nok også for jer alle, der benytter
redskaberne i Hallen, - TAK for det nye depotrum, det er dejligt, at vi kan se og benytte alle vores redskaber. Der har været
et par redskaber, vi har haft 2 af – fra sammenlægningen med
skolens gymnastikredskaber – dem ville vi gerne forære væk,
men har ikke haft held med det.
Tak til hallen for en god indretning, men det var lidt koldt her
i vinter.
I sommers, før sæson start, fik vi en ny Airtrack – den har vi
været rigtig glade for, den er nem at håndtere og puste op, og
bliver derfor også brugt rigtig meget.
Til gymnastikopvisningen d. 22 marts, er der igen af vores
voksen hold, der stiller op, til gengæld kommer der to store
hold og laver opvisning -Mini Mix fra Vejen og Rep. Holdet. Vi
glæder os som altid, til at se hvad trænerne har, kunne udfordre børnene med i vinter.
Så tusinde TAK kære TRÆNERE, - på foreningens og gymnastikudvalgets vegne TAK for jeres ihærdighed, jeres interesse
i sporten og ikke mindst på børnenes vegne.
Tak for godt samarbejde med Gymnastikafdelingen det har
igen været lærerig for os alle.

Herreholdet med Søren Callesen er 26 mænd

VI SES IGEN TIL EFTERÅRET – GOD SOMMER.
- Helle Burkal

Som nævnt har vi delt Gymnastik afd. op så Tina Stenberg
Schultz tager vare på de unge faste hold, - hvor jeg tager de
lidt ældre hold, samt dem der gerne vil prøve noget nyt.

Godkendt.
Vejrup/Endrup Nyt

I november startet et hold med unge fra 13/17 år op Teen Fitness er for alle piger, der vil lære at træne kroppen rigtig, Lonnie har en hjertelig hånd med, men mange er desværre hoppet
fra – men 8/10 piger holder ved. I samarbejde med Ungdomsklubben har man fra deres side tilbudt de unge at komme på
holdet, her betaler klubben kontingentet.

Jeg kan konstatere at alt er ved det gamle Bladet udkommer
sikkert 6 gange om året – og med en fast hjælp fra uddelerne –
Tusinde TAK for det.

Ballet sæsonen stopper lidt tidligere, nemlig 1. maj i år, der
har været en lille tilbagegang - nogle har haft en prøvet time
– igen en 8/10 piger holder ved, der er en kanon udvikling
på sådan et hold. Jule Balletten havde igen i år en god opbagning, 107 ved indgang og så en masse børn. TAK til Per
i Cafeteriet, Brit for at sælge kage og kaffe En stor TAK for
godt samarbejde med forældre, for bagning af kage og oprydning.
Zumba holdet kører stadig, men det er forbi med de gyldne tider, som i 2010. Her i efterårs månederne er vi nede på 25/30

I januar 2013 måtte vi skifte opsætter og trykker, vi havde ikke
mulighed for at få alle annoncerne fra den forrige opsætter, så
der måtte graves en del i gamle mails, en del opringninger, få
at få de helt gamle annoncer skrevet om og få opdateret, Her
var Grafisk Trykcenter i Esbjerg, de helt rigtige at skifte over
til, da vi havde haft samarbejde med dem for en del år siden.
Og en stor TAK til annoncører, som trofast støtter os og dermed også tilkendegiver, at det vi laver, er godt for vores byer.
At vi har et fælles blad for alle foreninger der ønsker det, kan
kommunikerer. De gode historier og den positive omtale, giver
fornyet energi. Som jeg kan se har bladet givet en lille over-

www.endrupby.dk

Fortsættes på side 20.
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

Centergrillen
ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

Skan

og se månedens
tilbud på
www.gte.dk

Logo til brug på lyst tøj

N i els L a m b ertsens Ve j 6 • 6705 Es bje rg Ø
Tlf. 7 6 1 0 9 1 1 0 • Fa x 7 6 1 0 9 1 11 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

Nygårdsvej 29 6740 Bramming · Mobil: 20969676
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk
Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt
udskiftning af termoglas

75 19 04 03

www.casperskoreskole.dk
Tillid og tryghed er det vi bygger på

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming
nielsevald@hotmail.com

30 år i byggebranchen

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Vejrup
Caravan
Transport

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

Kirkebladet

Nr. 2 • 2014

Kirkelige handlinger
1/2-2/4 2014

Døbte:
Vejrup kirke:
Viktor Schollert Fogh Knudsen
(Tina Schollert Knudsen og
Ronny Fogh Knudsen)
Anne Enevoldsen
(Mette Sørensen og
Allan Schultz Enevoldsen)

Begravede:
Vejrup kirkegård
Esther Jensen
Laurids Kristian Lauridsen

Fællesgudstjeneste
i Vilslev præstegård
2. pinsedag
Anden pinsedag den 9. juni kl. 14.00
er der fælles udendørsgudstjenste i
præstegårdshaven ned til Kongeåen i
Vilslev. Prædikant er den nye præst
i Vilslev, Ole Madsen. Liturg Ulrik
Maarup Iversen, Jernved og oplæser
af tekster Asger Ehmsen, Vejrup.
Skulle vejret ikke arte sig, er det
nemt at gå inden døre i Vilslev kirke.
Vilslev præstegård og kirke ligger smukt ned til Kongeåen. Der er

mulighed for en tur over åen via en
træbro. Der er kaffe på plænen, så
tag kaffekurven med.
Det er sognene Jernved-Hjortlund og
Vilslev-Hunderup og Gørding samt
Vejrup-Vester Nykirke, der står bag.

Gudstjeneste i
Vøgaslund den
6. juli kl. 14.00
Også i år forsøger vi os med frilufts-

gudstjenste i Vøgaslund. I år håber
vi også på godt vejr. Tag madkurven
med og lad os nyde kaffen i det fri –
hvis vejret holder.
Holder det ikke, mødes vi i kirken.
Vøgaslund er en grøn plet i Vøgaslund skov, Lykkesgårdsvej.
Her er også mindestenen for Th.
Iversen, initiativtager til skoven. Han
plantede sjældne træer.
Fornylig blev der lavet en ny drikkevandsboring i skoven.

Konfirmation i Vester Nykirke,
søndag den 11.maj. kl. 10.00
Jens Jørgensen, Bygaden 58
Matias Randbæk Søndergaard Madsen, Ravnsø Mosevej 9
Benjamin Herold Thomsen, Bygaden 12

Konfirmation i Vejrup kirke,
søndag den 18. maj kl.10.00
Nadja Lehmann Jensen, Vejrup Storegade 80C
Simone Katrine Jensen Koch, Vejrupvej 22
Shannie Schou Kristensen, Skolevænget 8
Helene Mortensen, Hovedvej A1 51
Emma-Sofie Riisager Regel, Engdraget 15
Mathilde Mørch Sørensen, Hegnet 2
Nicolai Arpe, Annexgade 2B
Mads Uldall Jespersen, Lykkesgårdsvej 3
Jonas Hovgaard Joensen, Kærvej 15
Daniel Lambertsen, Spangvej 4

www.endrupby.dk
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Noahs ark
Arken blev omtalt i sidste nummer
af bladet. Den kommer nu til danske
havne i den kommende tid og er for
øjeblikket i Køge. I år fylder bibelselskabet 200 år og i den anledning har
de været med til at invitere arken til
Danmark.

Myanmar
Den 18.februar fik konfirmanderne
besøg fra Myanmar. Det tidligere
Burma.
Ja Seng fortalte levende om situationen i sit hjemland. Militærregimet
har åbnet lidt op i forhold til vesten
og, men stadigvæk er der store vanskeligheder for minoritetsgrupper.
En militær konflikt mellem de etniske stammer og regeringen har fundet sted i årevis og fortsætter.
Det er svært under disse forhold at

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

Sultkaravanen
Mandag den 3. marts drog konfirmanderne herfra til Gørding præstegård og oplevede der sultkaravanen,
der var på besøg hos konfirmander
fra Gørding.
Der var tale om fire unge mennesker, der havde været i Afrika og der
oplevet at bo hos en lokal familie.
De kunne fortælle meget om små

kår og alligevel overskud til andre.
Ved fortælling og forskellige konkurrencer, der gik ud på, hvad man
nemmest eller sværest kunne undvære, blev konfirmanderne fortrolig
med det, som slet ikke er en selvfølge. Ikke nok med det, brave folk i
Gørding havde lavet en ret med ris og
kødsovs til og dessert til oven i købet,
som vi måtte nyde efter at have hørt
om sulten i verden.
Som afslutning var der en gudstjeneste, hvor konfirmander bidrog og
hvor der blev vist billeder fra verdens
nød og evangeliet blev forkyndt.

Salmesangsmaraton kl. 17.00 til 18.00:
uge 16 DDS 291-300 Hunderup kirke– tirsdag d. 15.4.
uge 18 DDS 301-310 Spandet kirke– onsdag d. 30.4.
uge 20 DDS 311-320 Jernved kirke– onsdag d. 14.5.
uge 22 DDS 321-330 Skt.Ansgar, Bramming,– tirsdag d. 27.5.
uge 24 DDS 331-340 Farup – torsdag d. 12.6.

www.vejrup.dk
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Sultkaravanen er Folkekirkens
Nødhjælps bidrag til at minde os om
vores goder og vores ansvar .

Soldatervennestævne
onsdag den 23. april kl. 19.30 i Konfirmandstuen

Ny kirkesanger
Den nye kirkesanger hedder Tarja
Liise Tepponen og stammer fra Finland.
Hun er uddannet fra konservatoriet
i Esbjerg og har også fløjtespil på sit
repertoire. Ved aftengudstjenesten
Skærtorsdag den 17. april bydes hun
særligt velkommen. I forvejen markeres Skærtorsdag ved at vi nyder en
forfriskning med smagsprøver til.

Vester Nykirke som
kornmagasin
Der er god plads oppe på kirkeloftet. Her har da kunnet være nogle
kornsække. De har kunnet stå tørt og
godt, selvfølgelig afhængig af om taget var tæt. Men det har blytaget formodentlig været.

Bjarke Friis, Esbjerg, taler og fortæller om arbejdet.
Og musene kunne ikke så nemt
komme derop. Men så store sække
har der nok ikke været tale om, for
selv om hjulet hjalp til, så de nemmere kunne blive hejst op, så har der
skullet lægges kræfter i. Det kunne
være sjovt at prøve med en sæk.
Kirken er som et forrådskammer.
Der er mad at få. Syndernes forladelse er godt nyt for sjælen, træt og
tung.

Forårsgudstjeneste
i Vester Nykirke
Søndag 4. maj kl. 19.30. Vagn Gimm,
Bramming, vil komme denne aften
og holde prædiken med udblik til be-

frielsesdatoen. Tekst er Johs 10.22 ff.
Liturg er Asger Ehmsen.

Er Gud almægtig?
Det skulle Gud da gerne være. Alternativet er ikke tillokkende, for så må
det være tomheden, der hersker. Eller det onde i en eller anden form.
Det ville ikke være rart. Men nu går
det jo ikke efter, hvad der ville rart,
men hvordan det forholder sig. Men
det bliver man aldrig færdig med at
finde ud af.
Teologi er eftertænkning. Først tror
vi. Dernæst kan vi tænke over, hvad
det er, vi tror. Havde det været omvendt, var troen blot hjemmelavet
og ikke helt til at stole på og Gud en
konstruktion.
Vi må have lov til at tro på, at Gud
først kom til os og viste sig for os,
som den, han er. Igennem historien,
gennem profeterne og til sidst i Jesu
liv og gerning. Undertiden kan det se
ud, som de onde kræfter har magten,
men det er ikke tilfældet.
Gud har magt til at skabe nyt, og det
gør han. Han gennemtvinger ikke,
men kalder på det gode.
Men i Jesus var Gud da magtesløs
og Jesus vidste f. eks. ikke engang,
hvornår han skulle komme igen.
Og dog. Jesus havde magt, f. eks til
at forlade synder.
Farisæerne protesterede, at det er
der kun Gud, der har magt til. Men
nej, Jesus gik ind for, at det havde han
magt til.

Kalender
Onsdag D. 23.04

Soldatervennestævne i konfirmandstuen ved Bjarke Friis ...................................... kl. 19.30

Søndag

Forårsgudstjeneste i Vester Nykirke ....................................................................... kl. 19.30

D. 04.05

Anden Pinsedag D. 09.06 gudstjeneste Vilslev præstegård ..................................................................... kl. 14.00
Søndag

D. 06.07

Torsdag D. 21.08

Gudstjeneste i Vøgaslund ....................................................................................... kl. 14.00
Sogneudflugt

www.endrupby.dk
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Men Pontius Pilatus, han havde da
magt over Jesus, f.eks til at lade ham
korsfæste.
”Ved du ikke, at jeg har magt til at
lade dig korsfæste” sagde Pilatus til
Jesus. Han undrede sig over, at Jesus
ikke prøvede at snakke sig fri eller i
det hele taget gjorde mere for at slippe fri.

Men Jesus svarede: ”Du har aldeles
ingen magt over mig, hvis den ikke
var givet dig ovenfra”. Og i Gethsemane have bad Jesus Peter om at stikke sit sværd i skeden, for han kunne
bare bede sin far om 12 legioner engle, om det skulle være. - Men så vil
jeg ikke kunne opfylde skrifternes
løfte, sagde Jesus.

Vejrup

V. Nykirke

13. apr.

(Palmesøndag)

10.30

ingen

17.apr.

(Skærtorsdag)

10.00

19.30

18.apr.

(Langfredag)

09.00

10.30

20.apr.

(Påskedag)

10.30

09.00

21.apr.

(2.påskedag)

09.00

ingen

27.apr.

(1.søn.e.påske)

ingen

10.30PT

04.maj

(2.søn.e.påske)
(Forårsgudstjeneste i V. Nykirke)

10.00

19.30

11.maj

(3.søn.e.påske)
(konfirmation i Vester Nykirke)

ingen

10.00

Men i Jesu korsord: ”Min Gud, Min
Gud, hvorfor har du forladt mig”. Det
må da være afmagt.
Det er svært at komme uden om. Og
det ved jeg heller ikke, om jeg ønsker. For det er jo et udtryk for at Gud
føler med os. Men ordene: ”Min Gud,
hvorfor har du forladt mig”, er egentlig indledningen til en bøn, salme 22,
som ender med den fortrøstning, at
Gud har fat i den lange ende og vil
komme til hjælp. Og ofte var det jødisk skik blot at bede de indledende
ord i en bøn og så lade resten af bønnens ord klinge med i de første linjer.
Og de sidste ord i denne bøn, er en
tak til Gud for, at han holder sine løfter og hører råb om hjælp.
Jesus er både sand Gud og sand
menneske. Jesu har magt og samtidig valgte den ydre magt fra for en
stund. Magten var skjult. Han var
ikke afmægtig. Det er ikke det onde,
som har magten, selv om det ofte ser
sådan ud.
Asger Ehmsen

16.maj.

(Bededag)

10.30

09.00

At herske

18.maj

(4.søn.e.påske)
(konfirmation i Vejrup)

10.00

ingen

25.maj

(5.søn.e.påske)

09.00

10.30

29.maj

(Kristi himmelfartsdag)

09.00UMI

ingen

01.juni

(6.søn.e.påske)

ingen

09.00OM

08.juni

(Pinsedag)

10.30

09.00

09. juni

(2.pinsedag)
ingen
(2. pinsedag fælles gudstjeneste i Vilslev )

ingen

15. juni

(Trinitatissøndag)

10.30PT

ingen

22.juni

(1.søn.trin.)

09.00

10.30

29.juni

(2.søn.e.trinitatis)

ingen

09.00

06. juli

(3.søn.e.trinitatis)
(gudstjeneste i Vøgaslund)

14.00

ingen

Gud sagde i 1. Mosebog kap.1, vers
26: Lad os skabe mennesker i vort
billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle,
kvæget, alle de ville dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden ”.
At mennesket her indsættes som
hersker betyder ikke at det hermed
kan gøre hvad som helst med naturen. F. eks udrydde dyrearter og
ødelægge livets cyklus på jorden, for
i det øjeblik bliver mennesket ikke
hersker, men tværtimod slave.
Naturen er ikke guddommelig i sig
selv. Det giver mulighed for at prøve
nyt af, men under ansvar. Ellers ender vi selv som ofre.

13.juli. (4.søn.e.trin.)

ingen

10.30

Ord til eftertanke

20. juli. (5.søn.e.trin.)

09.00PT

ingen

27. juli (6.søn.e.trin.)

ingen

10.30PT

03. aug. (7.søn.e.trin.)

10.30PT

ingen

Hvis vi kan se Gud i alle ting og vil
gøre alt for ham, så bliver alt så let
John Wesley

Gudstjenester

Aldrig har jeg hos Platon eller Cicero
læst en sætning som denne: ”Kom
hid til mig, alle I, som slider jer trætte
og bærer tunge byrder ”
Augustin

PT: Pernille Troldborg
UMI: Ulrik Maarup Iversen
OM: Ole Madsen
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FODBOLD i Vejrup IF
Børn og unge

Torsdag d. 24. april kl. 16.40-17.30 ruller fodbolden igen for alle
børn og unge i Vejrup IF. Kom og vær med, alle er velkomne.
Der vil blive givet yderligere information vedrørende
de enkelte hold på dagen.
Vi håber at se rigtig mange til første træning!
Hilsen Fodboldudvalget

DANS
FOR HELE FAMILIEN - VEJRUP
Torsdag

Hold

Alder

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

MGP, hip hop og showdance
Funk, hip hop og showdance
Funk, hip hop og showdance
Sjov motion, jazz og show
“Vild med dans” beg.

4-6 år
7-11 år
Teen.|Unge
25+
Pardans

16.30
17.15
18.00
19.00
19.45

Vi danser i Vejrup Fritidscenter, Skolevænger 5, Vejrup 6740

VI STARTER TORSDAG D. 24. APRIL
OG DANSER 9 GANGE

Lisbeth Bjørn Eriksen

www.dancestudie.dk • 40 96 84 88 • majken@mhdancestudie.dk

www.endrupby.dk

DANCE
STUDIE
V. MAJKEN HAUGE
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Fortsat fra side 13.
skud på 3800 kr., også her er det dejligt med en stabil drift,
hvor der er plads til forandringer. Håber jeg lige får tid til at
indkalde alle i redaktionsudvalget inden sommerferien.
Helle B.
Godkendt

Karlskov - Fodbold + spisning og øl Andelskassen - Wellness
Torben Bøgh - Bowling Lourup VVS - Billetter til oktoberfest
Søndergaard biler - Bowling - Lars Utoft Nielsen
Godkendt

Festudvalget
Vi har i år holdt en sportsfest, som igen i år bød på den årlige
cykeltur, med efterfølgende kondifrokost, hvor vi i år prøvede
med noget nyt og lidt anderledes musik, som var en positiv
oplevelse. Fredag havde vi igen fyraftensarrangement, som
stadig er attraktivt. Vi prøvede noget nyt børneunderholdning
i år, hvor nogle af Vejrups yngre kvinder havde teten. De sørgede for, at børnene blev gjort klar til disko, fik pizza og lidt
forhindringsbane, inden det gik løs med dans og disko i teltet.
Det var et arrangement, som vi kun har fået meget positiv
feedback på.
Lørdag aften havde vi Danceband no. 1, til at spille, og vi fik
mad fra Fole Høker Kro, som også var en succes. Der var desværre ikke så mange mennesker til spisning lørdag aften, og
der kom heller ikke så mange bagefter, men de som var der,
havde det rigtig sjovt og hyggeligt, og var rigtig gode til at
bruge baren. Vi havde noget rigtig godt barpersonale. Glejbjerg havde meldt afbud kort tid før, så gode råd var dyre,
men vi fandt nogle rigtig gode og kompetente folk.
Derudover har vi lige holdt fastelavnsfest, hvor vi prøvede
lidt nyt. Vi havde ”en kort en lang” ude og underholde. De
underholdte i en god halv time, med koncert, sang og leg. De
forstod virkelig at fange og holde børnenes opmærksomhed.
Et arrangement vi har fået rigtig meget positivt feedback på.
Bagefter slog børnene katten af tønden og legede. Alt i alt en
hyggelig eftermiddag.
Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til alle de frivillige ildsjæle
vi har her i byen. Dem som gerne giver en hånd med, både når
det er planlagt, og også til dem, som gerne træder til, når tampen brænder. Uden jer, ville vi ikke kunne stable en sportsfest
på benene, eller holde nogle af de andre arrangementer. En
stor tak til jer. Tak til Hans Callesen, som stopper som formand. Janni Jørgensen
Godkendt

Spinning:
Per koordinerer. 2 hold. Maria/Bjørn deler mandagshold og
Jane torsdagshold. Tak til instruktører og tak til Per for koordinering. - Otto Pedersen
Godkendt
Beretning fra kasserer
Regnskabet er gennemgået af kasserer Iben Sørensen, diverse
punkter diskuteret. Selvstændigt regnskab til byfest foreslås.
Mere gennemskueligt regnskab for de enkelte udvalg. Budgetter til de enkelte udvalg. Regnskabet er godkendt, men der
skal kigges kritisk på fremtiden.
Valg af formand eller kasserer og næstformand (se valgliste)
Formanden er på valg – Otto Pedersen ønsker ikke genvalg.
Der er ingen kandidater til formandsposten. Der indkaldes til
Ekstraordinær Generalforsamling, da der ikke er kandidat til
formandsposten. Der er enighed blandt de tilstedeværende
til generalforsamlingen at gøre de resterende punkter færdig
ifølge paragraf 16
Det er en opgave for bestyrelsen, at finde en formand snarest
muligt.
Kassereren trækker sig udenfor ordinær valgperiode. Bibi
Holm valgt for 1 årig periode
Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter (se valgliste)
Valg af revisorer (se valgliste) Indkomne forslag . Eftergivelse
af renteudgifter, indgivet af Vejrup Endrup Fritidscenter –
godtaget.
Købmandsprojekt støttes dog max 150.000 kr. – indgivet
af VIF`S bestyrelse. Der er positiv stemning for at støtte, den
siddende bestyrelse for VIF fastsætter senere beløbets størrelse.
Eventuelt; Tilskud fra OK benzin: 19.500 kr.

Sponsorudvalget
Vi har haft et godt år. Vi har fået Per Jensen, som bor Engvej 2
i Vejrup med i gruppen. Vi har 27 firma reklamer på fodboldbanen, og vi er på nuværende tidspunkt i gang med at besøge
nye og gamle sponsorer for at lave kontrakter. Danske bank
sponsorere ikke længere, så vi søger ny sponsor til pladsen
over tribunen.
Vi har fået tøj til Håndbold damer sponsoreret af Søndergaard biler og mink avler Torben Lauridsen. Håndbold U8-mix
Sponsoreret af Ivan Jensen. Fodbold serie 4 sponsoreret af
Sydbank.
Fodbold serie 6 sponsoreret af Vejrup Granit og ejendomsselskabet I&K. Badminton trøjer sponsoreret af Vejrup undervognscenter og Ivan Jensen.
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Vi havde en god byfest, God mad Sponsoreret af Sandwich
Bramming. Vi havde 36 sponsorer til spisning. Alle sponsorer
har givet positive meldinger tilbage. Vindere i gave lodtrækning:

Opfordring til at starte på en frisk med Conventus – at få
medlemmerne til at betale direkte til systemet. Det vil være en
stor lettelse mht. registrering af medlemmerne.
Skal der begrænses i VIF`s tilbud? Skal/kan vi favne det hele?
Blive bedre til færre ting?
Festudvalg efterlyser: Én til at hjælpe med regnskabet. Hjælpe i gang med budgettet. Knud Erik Mortensen meldte sig.
Trænerlederprisuddelingen er udsat.
Dirigentens konklusion: Generalforsamlingen er sluttet
uden en valgt formand.
Der skal indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling indenfor en måned. Det medfører, at Otto Pedersen indkalder
til ekstraordinær generalforsamling, inden d. 1. maj 2014.
Den nyvalgte bestyrelse, træder i kraft fra d.d.

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
En hjælpende hånd når livet rinder ud

Fyhn
Bedemandsforretning
Hvid kiste (alm. str.) inkl. sengetøj
Hjælpes over i kisten af to personer
Dekoration med årstidens blomster til kiste
En kørsel med rustvogn (0-15 km + km takst)
Honorar - Samtlae i hjemmet
Ingen aften eller weekend tillæg
Fast pris - begravelse fra 9.850,-

Helle Fyhn

Nørregade 53 · 6740 Bramming · Tlf. 75 17 13 00 · www.fyhnbedemand.dk

MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN

Medlem af
Dansk Byggeri

Vejrup Maskinstation

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Se mere på
www.mureregon.dk

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

www.gpc-service.dk
service@gpc-service.dk
Tel. 0045 41 42 82 90
Skolevænget 4, Vejrup
6740 Bramming

Udfører løsning om de nye krav
om separering af regnvand
fra spildevand
udførsel i samarbejde med
Kloakmester Kristian Thellesen
Indhent gerne tilbud

7519 0170 Mail: vm@os.dk

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

Lykke Minimælk
20+
Mellemlagret
11,0% fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0% fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0% fedt

Stærk Jyde
45+
Ekstra laget i
30 uger
26,0% fedt

Gammel Endrup
45+
Ekstra laget 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 15 mælkeproducenter, der er andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på Internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
”Jord Til Bord” på www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11

www.endrupby.dk
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Årsmøde for Endrup Lokalråd
Torsdag d. 20. marts på Endrup Møllekro,
Uddrag af Lokalrådets beretning v. Johannes Schmidt.
Dambrugs arealet har fyld rigtig meget på det
forgangne års møder i Endrup Lokalråd og ja det
har langt hen ad vejen været lidt op ad bakke med
projektet, men rådet har en forhåbning om at med
den nye formand for Teknik & Byudvalget, Anders
Kronborg, at så vil der komme en ændring til gavn
for os i Endrup og for den endelige færdiggørelse af
dambrugs arealet, det ser rådet meget frem til.
Foreningerne;
Endrup idrætsforeningen v/ Jørn;
Klubhuset skal renoveres for 167.000 kr. så Lokalhistorisk arkiv kan være der, LAG har bevilget 75.000
kr. og Sydbank vil give 10.000 kr. resten vil Idrætsforeningen lægge til.
Samlingsstedet v/Mogens;
Det nye værst par Kirsten og Tommy, gør det godt,
så Møllekroen er blevet det bedste mad hus i Kommunen. I Maj blev vi færdige med udvidelsen af Ppladsen. Foreningen kommer ud med et overskud på
ca. 17.000 kr. for 2013. Der er generalforsamling den
21. maj.
Menighedsråd v/ Henrik;
Der er blevet afholdt gode møder med Grimstrup og

Vejrup Lokalråd. Og i det kirkelige er der Bispevalg i
år, + der bliver afholdt flere arrangementer i kirken,
så følg med i dagspressen.
Endrup Borgerforening v/ Carsten;
Læhegnet omkring legepladsen er blevet udtyndet
her i foråret. 2. Og der skal bruges penge til indkøb
af nyt Julebelysning fremover. 3. Hjertestarteren står
stadig klar ved Mejeriet, hvis der skulle blive brug
for den.
1. Påtænkte aktiviteter i 2014
Det er lokalrådets store ønske at 2014 måtte blive
året hvor man vil kunne indvie Dambrugs arealet.
Ligeledes prøver vi igen med Familiedag den 24.
august. I forbindelse med den eventuelle udbygning
af transformerstationen ved Endrup, afholdes der
et informationsmøde på Endrup Møllekro den 8.
april
2. Regnskab
Henrik fremlagde regnskabet for Endrup Lokalråd,
som udviste et overskud på 8.792,10 kr.
Mødet afsluttedes med et indlæg v/Hans Kristen
Nielsen hvor han fortalte om hvordan hans liv havde
været ved dambruget og arbejdet dermed, det var
utrolig spændene at høre på, vi gik alle beriget hjem
derefter, tak til Hans.

Forårsfest på Endrup sportsplads
Lørdag d. 24. maj 2014 kl. 18.00
arrangerer Borgerforeningen Grill aften
Vi har grillen varm, medbring jeres egen
mad til grillen, eller madkurv.
Øl, vand, vin kan købes.
Vi regner med et par hyggelige timer sammen,
der vil være lege for børnene
Vi ses.
Arrangør. Endrup Borgerforening
Endrup Borgerforening siger, tak til HÅR Biksen i Endrup v/ Ditte Kirkegaard.
For sponser gave til Juletræsfesten den 27. december 2013
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Vejrup Husholdningsforening
Rundvisning ved Syd Energi i Esbjerg - Tirsdag den 6. maj
Kom med til en spændende aften hvor
Børge Pedersen vil fortælle og give en rundvisning i SE flotte runde bygning i Esbjerg
Der vil efter rundvisningen være kaffe/the og kage.
Tilmelding efter først til mølle, max 30 pers.
Pris 50-kr inkl. kørsel, kaffe/the og kage. Ikke medlemmer 90-kr.
Vi kører fra ”Kroens” P- plads kl. 18.15 i private biler
Tilmelding senest 20. april til Susi tlf.: 28 96 19 76 eller Lissy: 75 190 038/40 295 189

Pileflet

Lørdag den 26. april kl. 9.30 til 17.30
Jane Enemark kommer og viser hvad man kan bruge pil til, der vil være mulighed for selv at lave
noget med pil, så medbring en lille kniv, beskærersaks, plastspand med jord eller sand
Besøg Jane på hendes hjemmeside www.birkelevnaturkunst.dk .
Arrangementet finder sted ved Søndergård Biler, Storegade 61, Vejrup.
Tilmelding til Karina på TLF: 23 70 20 76 eller 75 158 899 senest den 20. april
Pris 450-kr. inkl. materialer, mad og kaffe og kage.
For ikke medlemmer 490-kr. inkl. materialer, mad og kaffe og kage - Medbring selv drikkevare

Generalforsamling Vejrup Husholdningsforening
Tirsdag den 11. marts 2014

Formandens beretning: Inge Pedersen, I det forløbne år var der planlagt 5 arrangementer hvoraf
kun 1 blev aflyst pga. for få tilmeldinger, til de andre arrangementer har der været god deltagelse.
Kassereren Karina Slot fremlagde regnskabet: Regnskabet blev godkendt. I 2013 har der været
en lille nedgang i medlemstallet, som nok til dels skyldes at vi ikke mere går rundt og sælger medlemskort, men deler girokort ud. Kontingentet for 2014 er fortsat 50 kr. pr husstand og +40kr for
ikke medlemmer til arrangementer.
På valg var Susi Zachariassen - Inge Pedersen - Anette Hunderup og Karina Slot, alle modtog genvalg på nær Karina Slot, nyt bestyrelsesmedlem blev Sannie Regel. Bagefter konstituerede foreningen sig således Formand: Inge Pedersen, Næstformand: Pia Engberg, Kassereren: Sannie Regel,
Sekretær Anette Hunderup
Øvrige medlemmer: Lissy Tobiassen-Annegrethe Steffensen og Susi Zachariassen.

Til nye og nuværende medlemmer
Vi har igen i år delt program og girokort ud til hver husstand. Der kan betales over netbank eller
hvis man betaler ved købmanden vil der ikke være gebyr på.
Husk lige at skrive navn på indbetalingskortet så vi kan se hvem det er, der har betalt
Med Venlig hilsen Vejrup Husholdningsforening.
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Gymnastikopvisning 22. marts 2014
FANE HILS – FANE VED FOD - VELKOMMEN til Vejrup Idrætsforenings årlige
gymnastikopvisning velkommen til alle gymnaster og deres træner.
Nu da alle Gymnaster har været inde på gulvet – er der kun at sige TAK for denne sæson
– TAK for en hyggelig eftermiddag og inden vi går ud med fanen vil vi sige
– Tak til alle trænerne og deres hold tak for en kanon oplevelse, jeg håber vi alle ses til næste år.

Fortsættes på side 27.

24

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Seniorclub
Torsdag d.6 februar havde seniorclubben besøg af Bjergbanden fra Fyn.
Bjergbanden består af tre kvinder og en mand. De spillede og sang sig ind i hjertet af de fremmødte medlemmer.Der blev sunget mange gamle sange, som man kunne synge med på.
Der var mødt 43 tilhører op til denne dejlige eftermiddag.

Torsdag d.27 februar var kørelærer Jens Aksel fra Glejbjerg i Seniorclubben for at fortælle om
færdselsreglerne og det at forholde sig i trafikken,med hensyn til at placerer sig rundkørsler. han viste de forskellige tavler og fortalte hvad de betød.Der er tre forskellige hastigheder generelt 50,80 og 130 km men der ændres
på disse lokalt. Han fortalte om reglerne omkring kørekortet. De forskellige alderstrin for fornyelse efter at man
er blevet 70 år. - Det var en god eftermiddag, hvor de var mødt 45 tilhører op for at blive klogere på trafikken.
Torsdag d.27 marts havde Sniorclubben besøg af Lisbeth Hass fra Esbjerg.
Lisbeth har igennem 50 år været en kendt erhvervskvinde ,med base i
Esbjerg,men har både lokalt og international på topplan. Nu har hun vendt
blikket indad,og beskæftige sig med sin familie igennem 100 år.
Hun tog udgangspunkt i sin bedstemor,der var født i en fattig
værtshusfamilie,hvor der var fem børn.Sine og hendes søster Nicoline kom
tidlig ud at tjene,de lærte at sy ,og de blev kendte for deres dygtighed,og de
flyttede fra gård til gård,for sy,lappe og vende tøjet,så det så nyt ud igen.
De fik så god omtale, at de fik tilbud om at blive sygeplejerske på en lille sygehus i Nr.Nebel.Her var de i nogle år ,indtil Sine Blev gift med en sømand.
Så flyttede de til Esbjerg,og Nicolne flyttede med,hun boede hele livet hos
Sine og Sigfred,hvor fortsatte med at sy for folk.Det var jo i sejlskibenes
tid,så det var lang tid imellem at Sigfred var hjemme.
Han var dog så meget hjemme, at der kom fem børn i hjemmet,men det var tit over et år imellem at han var
hjemme,så det var nok spændende,at se hvad der var kommet i mellemtiden. De skrev mange breve til hinanden
i mange år.Senere blev Sigfred kaptajn på fyrskibet Horns Rev,så han var hjemme mellem vagterne. Sine var lige
fra starten med til at starte kvindesagen op i Esbjerg.og hun fortsatte hele livet med at bekæmpe ulighed og uretfærdighed.Det var en spændende eftermiddag,for de tilhører der var mødt frem.
Lisbeth Hass

OPRÅB – Vi er ved at være trætte af folk der går tur med deres bedste ven morgen

og aften, at de bare lader dem skide i Vejrup Storegade uden at samle op efter sig,
det gælder både hunde og heste lort der ligger jævnligt, så stop det eller det bliver meldt
til kommunen.
M.v.h. Finn Gjerlevsen

www.endrupby.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Hans Johnsen

- din lokale købmand

SPAR -der hvor du kan..
Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup
6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240
Her er der plads
til din annonce

Ring 4031 5119
Fax 7519 0245

Vestermarken 4 . Vejrup . 6740 Bramming
www.vejrup-entreprenoer.dk

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN
Tv-inspektion

Kontakt
29 45 46 15

Ring 4038 0253

HOT N TOT
Dame & Herrefrisør
Helle O. Larsen
Vejrup Storegade 19

Tlf. 75 19 07 77

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
Fra kl. 6.30-21.30
Telefon 75 19 03 53
Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Vejrup Borgerforening informerer…
Søndag d. 9 marts var der forældrefridag i Vejrup
hallen. Det var et arrangement som borgerforeningen havde stablet på benene. Det blev en succes hvor
35 børn mødte op, så deres forældre kunne holde
”fri”. Her var det muligt for børnene at være kreative
og aktive, med bla. lave perlekæder, rammer med
skumdyr og muleposer med tryk, samt spille hockey,
stopdans, ballondans og forskellige lege på en airtrack.
Senere dukkede der en tryllekunstner op, som underholdte med ballondyr og tryllerier...
Borgerforeningen synes det var en rigtig god og hyggelig dag - vi håber også at børn og forældre er af

28

samme opfattelse. Vi håber at det bliver muligt at
gentage succesen på et andet tidspunkt.
Lars Christiansen kom forbi Vejrup
Tirsdag den 18 marts havde borgerforeningen arrangeret et foredrag med Danmarks Mr. Håndbold –
Lars Christiansen. Efter det vellykkede arrangement
med Rasmus Tantholdt, var forventninger høje – og
de blev til fulde indfriet.
Folk fik en yderst veloplagt Lars Christiansen, at se.
Et utroligt levende og spændende foredrag, med
mange sjove historier, men også alvorlige fortællin-

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
ger, han kom bla. Omkring den depression
han blev ramt af. Igen kan vi prale med
at der blev udsolgt – ja faktisk blev der
fremstillet ekstra billetter, som hele 25
personer benyttede sig af !!! Hele 185 havde valgt at møde op. Det er MEGET flot.
Tusinde tak for Jeres opbakning – husk det
er JER der gør det muligt at vi kan afholde
sådanne arrangementer…
Hvis du / I sidder med en idé om hvad
der kunne være spændende at opleve –
musik eller et foredrag, så send en mail
til: borgerforening@vejrup.dk, og så kan
det jo være at det netop er dit / Jeres ønske der bliver opfyldt næste gang.
Senior-rengøring af byen.
Igen i år er vi så heldige, at en hel del af
byens Seniorer har valgt at give en hjælpende hånd med at holde byen ren og
pæn.
Første gang de mødes, i år, er torsdag den
3. april. Mødestedet er ved àKrolf-skur
Der skal fra Borgerforeningen lyde en
kæmpe TAK for denne store hjælp
Haveaffald til Sankt hansbål
Da der i år vil være et Sankt Hansbål lavet
af rafter, vil vi opfordre til IKKE at læsse
haveaffald af ved det gamle banelegeme.
Konfirmation 2014
Som noget nyt i år har borgerforeningen
opstillet sparebøsser til hver konfirmand,
hos Spar købmanden Vejrup
Med dette menes der, at folk kan, hvis
man har lyst, aflevere de penge man vil
give. Ved sparebøssen er der et telegram,
hvorpå der skrives navn og beløb. Indsamlingen vil være hos Spar Købmanden
Vejrup senest den 17/5- 2014
Borgerforeningen har investeret i 12 flagstænger, som vil blive opstillet på konfirmationsdagen.
Det vil være muligt at leje disse til andre
arrangementer hvis det skulle have interesse
Vejrup Borgerforening

www.endrupby.dk
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Nielaus & Jeki Møbler ApS
Handmade design furniture
Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen
Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Storegade 21 · 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60
Design: PECANI

www.pecani.dk

Nederdammen 34
6760 Korn
Ribe& Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn •
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller
og Træbriketter
• Bio www.pecani.dk
energi • Hestefoder
Design:
PECANI
Tlf. 75 42 41 90

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Korn & Foderstof
Gødning, så-sæd,
Kemikaler, plast og bindegarn
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie
Træpiller og Træbriketter
Bio energi
Hestefoder

Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk

Design: PECANI

Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 7519 03 33

www.pecani.dk
Med venlig hilsen

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Trælasten Gørding

Lis Højland Nielsen

Dir. tlf. 23 30 81 14 · lis.hoejland@signconcept.dk

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Vestergade 21 A – 6690 Gørding
ørregade 16, 6740 Bramming
Design: PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47 17
Tlf. 75 17 82 22 – Fax 75 17
17 71
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Storegade 15 · 6740 Bramming
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Til den nylige afholdte ordinære generalforsamling i Vejrup idrætsforening lykkedes det ikke at få
valgt en ny formand/kvinde til en ny 2 årig periode

Derfor indkalder bestyrelsen i Vejrup IF
til ekstraordinær generalforsamling,
der afholdes mandag den 28. april kl. 19.00
i Vejrup/Endrup Fritidscenter.
- I dag har Vejrup IF hver sin udvalg Badminton, Gymnastik, Fodbold og Håndbold, Festudvalg samt
underudvalg som Svømning, Spinning, Banko. Primær har hver udvalg sin formand/kvinde og holder
styr på hver sit udvalg.
Formanden/kvinden har en opgave i at hente informationer fra kommunen om nye tiltag, holde styr
på tilskud i samarbejde med kasseren og få en fælles social samvær for alle i højsæde.
- Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at komme og stille op om vores forenings fremtid.
Så mød op og bak op om vores lille lokale forening.
Helle B.

Årsberetning for 2013
Et år er gået - Bestyrelsen fortsatte som det foregående år
og vi konstitueret os på følgende måde. Henning Frederiksen er fortsat som formand valgt af repræsentantskabet
Ketty Christoffersen som Næstformand Preben Lind
som kasserer Knud Erik Mortensen som sekretær Tommy
Hunderup og Lisbeth Høj som bestyrelse.
Udlejningen i Fritidscentret er for opadgående samlet
set, det kan vi takke de udvidelser for, som vi har lavet af
centeret de seneste år. Multisalen og biblioteket, som vi
nu skal vende os til hedder, ”Den lille sal”, lejer godt ud.
Ungdoms klubben har været en fast lejer i hele 2013 og det
har været positiv at kunne byde velkommen til flere unge
mennesker i centret.
Kælderen er også fuldt udlejet til Vejrup Sognearkiv i den
ene ende og i den anden Gørding Vejrup Skytteforening.
Udlejning af Hallen alle hverdage i hele vinterhalvåret til
sport, skole og Banko med 52 onsdage. Udover dette er
der stævner i weekender, men her at der bliver mindre udlejning til denne del, der ud over er der mange andre arrangementer som afholdes i weekenderne Fastelavnsfest,
Gymnastikopvisning Oktoberfest, børnebasar, balletopvisning, børnefødselsdage og meget meget mere. Tingene
ændrer sig hele tiden, derfor skal vi også tilpasse os tiden
så vi hele tiden er omstillings parat.
For at centret hele tiden kan følge med udviklingen, forbedre vi Centret og omgivelserne for vores brugere. Depotet på vest siden af Hallen blev delt i 2 en til redskaber den
anden ende til stole og andet, depot er her blevet bedre
udnyttet, udbud af aktiviteter kræver flere redskaber. Bibliotek ”Den lille sal” trængte efter 25 års brug også til at
blive opfrisket, taget var ved at smuldre væk vinduerne var
alle punkterede, og der var for lidt luft i lokalet,
Nye spær så loftet blev hævet nyt tag nye vinduespartier

og nye gulve, og som i ser, er det blevet rigtig flot projekt
som også er blevet rigtig godt modtaget af vores brugere.
Vi er så her i 2014 gået i gang med herretoilet, som står
færdig, sammen med en ny personaletoilet, så næste projekt er det gamle dametoilet.
Nu tænker i nok, hvordan kan det lade sig gøre At vedligeholde Centret løbende, og hele tiden lave om og modernisere, alle ved jo at det koster mange penge hver gang man
skal have håndværker på besøg. Men der er vi meget privilegeret i VEF med alle de frivillige og en ihærdig Centerleder, som hele tiden er der for at hjælpe, uden dem havde
vi heller ikke sådan et moderne Center som kan bruges af
alle aldre.
Når vi så er inde på økonomien ved vi godt at det er en
yndet emne at tale om priser og cafeteriets åbningstider,
jeg vil her prøve at komme lidt ind på det centret har jo
nogle faste udgifter som hele tiden skal betales her kan
bare nævnes sådan et par ting som Varme hvor Per er god
til at styre det så vi i dag ikke bruger flere m3 gas i dag
som før 2009 da vi udvidede centret væsentlig men prisen
er kun gået en vej og i dag betaler vi faktisk 136.000 excl.
moms el koster os 55.000 ex moms forsikringer 36.000 kr.
ex moms altså små 230.000.-kr inden vi i starter op med
at leje ud så derfor kan vi jo ikke leje ud gratis og hvis vi
sammenligner med andre udlejere i området er vi ikke
dyrere som dem.
Til sidst en stor tak til Per og Helle og Foreningerne som
bruger Centeret, de frivillige som giver en hånd med, for
at få centret til at køre
Vejrup Endrup Fritidscenter
Henning Frederiksen
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afh. 2995,00

DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD

Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Knud Jørgensen EL ApS

Aut. El-installatør

a.

afh. 1495,00

27.000
,-

101 liter kummefryser A+

tsum c

1 stk Blomberg stål opv. udstillings model afh. 3495,00

gevins

afh. 4695,00

Sidegevinster, Superbanko, S-blad,
Puljenr., 1 Lykkenr. pr. halvleg.
Max. 5000 kr.!

Samlet

1 stk Brandt 8kg vaskemaskine

2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
200-400-1000 kr.
17 runder hver med: 100-200-400 kr.
Superrunde:
200-400-1000 kr.

N
Y
Solcelle-anlæg er stadig
SÅ T
K
H
Ø
A
fordelagtig efter de nye regler
R
V KK
I
H
VID EN
Spørg efter Bent
E
VA ?
eller Henrik
R
NE

Henrik: 26 33 89 99

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

afh.

8799 3612
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
7517 3582
2815 0517
7517 8090
7517 8504
7517 1300
4142 8290
7610 9110
7519 0777
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 6160
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0015
7437 1800
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7219 0353
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

Telefon

Bent: 26 32 89 99

Agerbæk
Endrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Gørding
Gørding
Vejrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Sejstrup
Endrup
Gørding
Gørding
Bramming
Bramming
Esbjerg
Vejrup
Endrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Agerbæk
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Gørding
Vejrup

afh. 2995,00

By

Knud: 21 73 00 75

Andelskassen
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Brix Haircut v. Maria
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Egon Sørensen
Endrup Malerfirma
Erling Egert
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
GPC Service & Regnskab
Grafisk Trykcenter
Hot`n Tot Frisør
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
JP Staldbyg
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karl Poulsen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Kennet møller
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal
Pecani
Peter Bertelsen
Pigerne tøj & sko
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Spar v. Hans Johansen
Sydbank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
Trælasten
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup Døgnkiosk
Vejrup El - Service
Vejrup Entreprenørfor.
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup

1 stk Gorenje indb. ovn stål

Firmanavn

Knud Jørgensen Nørregade 23 - 6690 Gørding

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

