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Marts 2015
Kære ALLE
Så er de sidste aktiepenge vedrørende 2015 ved at
være indbetalt.
Tak igen til byens borgere, firmaer og andre lokale
støtter for opbakningen.
Aktionærbeviserne er nu udfærdiget og trykt, de
kan afhentes i Fritidscentret,
d. 26/3 fra kl. 17.00 – 19.00.
Her vil enkelte bestyrelsesmedlemmer være til
stede og svare på evt. spørgsmål ang. aktier, byggeri, indlån m.m. Der vil ved samme lejlighed blive
ophængt plantegniger af byggeriet i centret. Uafhentede aktiebeviser vil kunne afhentes på et andet
tidspunkt.

Udbudsmaterialet er nu på vej ud til de firmaer, der
vil byde ind på projektet, og vi håber at mange lokale
håndværkere vil byde ind på de forskellige opgaver.
I næste nyhedsbrev ved vi meget mere om selve
byggeforløbet, hvem der får entrepriser osv., men
det er stadig målet at vi starter i maj.
Nyhedsbrevet vil fremover kun udkomme som
mail, så jer, der ikke har indleveret en mailadresse
må holde jer ajour i Vejrup Endrup Nyt, hvor nyhedsbrevet bliver gengivet.
Husk at give besked, hvis I ændrer Jeres mailadresse,
det er Jeres ansvar, at vi har den rigtige mailadresse
at sende til.

Indlån i Vejrup Invest - som alternativ til et budgetteret banklån tilbyder vi:
Minimumsbeløb: 50.000 kr.
Bindingsperiode: 3 år
Rente: 3 %

Vejrup Borgerforening …..... Hjælp os !!!!!!
Kære medborger, vi er glade for at du/I støtter
Vejrup Borgerforening.
Ved at støtte har vi muligheder for at hygge om
netop jer, ved at lave forskellige tiltag og arrangementer bla. julebelysning, Sankt Hans og foredrag.
Desværre er medlemstallet faldende og da det er
en bekostelig omgang at eksempelvis vedligeholde
julebelysningen, ja så tømmes kassen langsomt.
Derfor vil vi appellere til Jer om jeres hjælp – at
melde jer ind i borgerforeningen, så vi kan få
endnu flere medlemmer, så vi fortsat kan bevare
julebelysning og hygge om vore borgere her i
byen.
Kontingentet – Enlig 75 kr. – Husstand 150 kr.
Kan betales: Via mobile Pay nr. 30 46 29 87 –
Via kontonummer: 7701 1249281 – husk at
påføre jeres navn

Konfirmation 2015
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 d. 2/5 2015
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
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.

www.endrupby.dk
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Vejrup Skole - Teater for hele skolen
Tirsdag d. 24. februar havde Vejrup skole
besøg af ”Det lille verdensteater”. Hele
skolen var samlet i Multisalen i hallen, og
her så vi en spændende teaterforestilling,
der hed ”To på spil”. Det handlede om
spillefuglen og det med at tabe og vinde
med samme sind.
Der var kun to skuespillere, men de spillede alligevel forskellige roller gennem forestillingen. Børnene blev inddraget i stykket
og skulle flere gange hjælpe den stakkels
pige, som var blevet fanget i spillefuglens
klør.
Det var en rigtig god oplevelse, og eleverne var meget optaget af de to skuespillere.
Helle Thorø Uhd, lærer Vejrup skole

Cirkus på Vejrup Skole
I ugerne 5 og 6 har Vejrup skole haft studieuge, og
for 4.-6.klasses vedkommende stod de sidste dage på
cirkus. Kaj Jørgensen fra teatergruppen Fugl Føniks i
Esbjerg havde sagt ja til at hjælpe os alle tre dage, da
han jo er en ”erfaren rotte” efter mange års arbejde
med både teater og cirkus. Kaj havde bilen fuld af
gøgler-rekvisitter, så glæden var stor, da eleverne så
de mange legesager.
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Dagene gik alt for hurtigt, for Kaj havde mange øvelser, de skulle igennem. Frikvarterne var pludselig
ikke meget værd, hvis man i stedet kunne få lov at
øve videre i hallen.
Der blev bl.a. balanceret med ærteposer og bolde,
jongleret med stof og bolde, gået på line og lavet
akrobatik. De seje prøvede også at stå eller ligge
på glasskår og tegnestifter, og nogle var modige og
lagde sig på sømbrættet.
Den afsluttende øvelse var at
slikke ild med tungen, stikke
fingrene gennem ilden og
slukke ilden med hånden.
Også her kom øjnene på stilke. Et par af drengene overvandt sig selv, og prøvede
selv kræfter med ilden. - Der
blev virkelig afprøvet nogle
vilde ting, og når først en
fra klassen turde prøve, ville
alle pludselig prøve grænser
af. - Det hele blev afsluttet
af en fælles cirkusforestilling til skolefesten, hvor over
200 forældre og søskende så
ugens arbejde. Derefter var
der fest for børn i hallen,
mens forældrene hyggede og
quizzede på skolen.
Helle Thorø Uhd, Vejrup Skole

www.vejrup.dk
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Flyver i Fritidscenteret
Angående Vejrup Modelflyveklub åbent
hus arrangement med indendørs flyvning den 8. februar i Vejrup/Endrup
Fritidscenter hvor vi havde besøg af 3035 gæster, som vi selv er meget stolte af,
i forbindelse med arrangementet har vi
fået 3 måske 4 nye medlemmer.
Og der var faktisk ikke så meget arbejde
med det, en kort dialog med Bramming
ugeavis’ HC herved kom der en artikel i
ugeavisen samtidig ringede der en jour-

På selve dagen sendte jeg en SMS til radio globus guld med et musik ønske, her fik jeg sagt
en meget kort beskrivelse af vores arrangement, det blev læst op, her ved var der en bilist
på motorvejen der hørte indslaget lig da afkørslen til Vejrup mærmede sig
og så måtte han et smut forbi
Fritidscenter selvom han var på
vej til Varde fra Rødding.
Nu har vi fået blod på tanden
til at lave et arrangement på
vores flyveplads på lykkesgårdsvej til sommer.
Hilsen Claus U. Nielsen

nalist fra JV og spurgte om de måtte
komme til Vejrup og lave en historie
samt tage billeder af model flyene, ja
så var vi på forsiden af JV og havde
en hel side inde i avisen, ja det var jo
vist mere end ES air fik i avisen men
de holdte jo også kun 21 dage :-)

www.endrupby.dk
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VIF Gymnastik opvisning 2015
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Vejrup Idrætsforening årlige Gymnastik opvisningen starter med en fælles indmarch, hvert hold
stiller sig op på række og ordene lyder. FANE HILS
– FANE VED FOD - VELKOMMEN til alle gymnaster og deres træner, – Velkommen til alle jer der er
kommen langtfra, for at se på, forårets opvisning.
- Vi håber at kunne gøre eftermiddagen hyggelig
sammen. – Det er med en stor fornøjelse at se alle
de 6 hold være så klar, – det er en fornøjelse at se så
mange trænere og hjælpere der gerne vil Gymnastikken i Vejrup Idrætsforening og det er fornøjelse at
se alle de kreative ideer, der er opstået i løbet af en
Gymnastik sæson – I løbet af eftermiddagen får vi
også besøg af 2 hold udefra som vil give os en god

Gymnastik oplevelse, nemlig – DGI Sydvest Ynglinge Piger og Bramming Efterskole hold.
Der har været 115 børn, og 120 voksne der har dyrket gymnastik i denne her sæson – Det har været
en sand fornøjelse følge holdene og deres udvikling
– efter opvisningen har vi en tradition for at hylde
alle Træner og hjælpere, og det blev også gjort i år, vi
ved nok alle hvor stor en indsats de udøver i de uger
sæsonen varer og det vil Idrætsforeningen og alle
børnene gerne vise deres taknemlighed for. Så der
var både store og små gaver der blev delt ud.
Gymnastik udvalget siger mange TAK for denne
sæson.

www.endrupby.dk
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den øvrige del af kommunen,
er man nok til en lille fest.
Den foregik med fyrværkeri
og små bål i et kvarters tid på
én af P - pladserne ved Thuesvej. Ganske lovligt, og der

mas Pizzahouse i Storegade i
Bramming. – Efter fyrværkeriet holdt vi en lille nytårsfest i
kælderen under Big Mamas,
fortæller Ali.

Alle mand flytter med
– Vi er 7 ansatte på Bramming kontoret, og alle flytter
med til Esbjerg, siger Brian
Nordby, og dermed lægges to

Vejrup Endrup Nyt

svære at håndtere for de
mindre kontorer. Med sammenlægningen bliver vi mere
fleksible og klar til både de
store og små opgaver.

18.020 gange tak
fordi du tankede penge til Vejrup IF

Udendørs

All-round træning
Fra 5. maj og hele sommere
Træningen foregår i tiden:

Kroner inkl. moms

Tirsdag kl. 18:30-19:25

18.020,63

Til

Torsdag kl. 18:30-19:25
All-round træning,
-en træningsform
der minder om
Crossgym og Crossfit,
man får trænet hele kroppen
Pris pr. gang 20 kr.
Træningen foregår ved Fritidscenter

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/sport
Med et OK Benzinkort kan du også støtte din lokale sportsklub til bedre
træningsforhold. Hver gang du tanker en liter benzin eller diesel, giver
OK 6 øre til din klub – uden at det koster dig en krone ekstra. Det er
penge lige i klubkassen til nyt udstyr, turneringer og vedligeholdelse.

Vejrup præmiespil
Vif
19
207
326
322
536
439
411
13
331
170
99
274
424
486
2
46
376
351
20
372
82
437
41
173
106
547
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Præmiespil 01 - 2015
præmie
Uve Hjort........................................... 200
Claus Nielsen.....................................150
Knud Jørgensen, Skovbrynet 27.....150
Helle Kock......................................... 100
Lillian Kokholm................................ 100
Lissy Tobiasen................................... 100
Henning Sørensen...............................50
Hans Callesen......................................50
Gerda Fogh, Varhovej 9......................50
Lene Andersen Vestermark...............50
Hans Jørn Madsen..............................50
Henning Frederiksen..........................50
Søren S. Tobiasen................................50
Susan Sørensen...................................50
Hans Callesen......................................50
Jens Bojsen...........................................50
Gerda Hansen......................................50
Preben Lind.........................................50
Robert Andersen.................................50
Mette Orloff........................................50
Børge Christensen..............................50
Jan Søndergård Jensen.......................50
Elsebeth Nielsen, Sp 4........................50
Kent Jensen..........................................50
Bent Callesen.......................................50
Lena Hansen........................................50

Vif Præmiespil 02 - 2015
præmie
430 Kenneth Møller................................ 200
352 Anna Jørgensen.................................150
152 Jørn Bak, Vøgasvej 2.........................150
478 Bjarne Sørensen............................... 100
8 Ester Thomsen................................. 100
278 Hanne Holden.................................. 100
51 Lisbeth Toft..........................................50
213 Jørgen Johansen, st. 44......................50
407 Jytte Nielsen........................................50
416 Kassan Frederiksen.............................50
259 Erik Frandsen......................................50
101 Gurli Lauridsen...................................50
66 Marianne Jensen, Vibevej 4...............50
253 Klaus Wodarka....................................50
64 Emil Sørensen.....................................50
326 Knud Jørgensen, 6690........................50
432 Sven Iversen.........................................50
59 Søren Andersen...................................50
165 Doris Jensen........................................50
124 Lars Nielsen, Dy 3...............................50
323 David Pedersen...................................50
518 Jane Tang..............................................50
155 Søren P. Knudsen................................50
410 Kirsten Bladt Hansen.........................50
390 Sannie Vedsted....................................50
49 Søren Callesen.....................................50
præmier kan afh. Hos Hans Johnsen

www.vejrup.dk

Vif Præmiespil 03 - 2015
præmie
404 Orla Jørgensen................................. 200
263 Erik Thue Thomsen..........................150
541 Kent Henriksen.................................150
108 Knud Erik Mortensen..................... 100
306 Grethe Johansen.............................. 100
456 Geert Te Winkel............................... 100
401 Melanie Jensen....................................50
100 Inger Mortensen.................................50
257 Leif Hermansen...................................50
222 Torben Staal.........................................50
107 Ingrid Jensen.......................................50
98 Gunnar Thomsen................................50
309 Henning Pedersen...............................50
75 C. Callesen...........................................50
95 Gunnarl Thomsen...............................50
53 Kate Arneson.......................................50
538 Inge Mikkelsen....................................50
474 Per H. Pedersen...................................50
528 Mariane Skjødt....................................50
462 Lene Thomsen.....................................50
190 Ketty Christoffersen, Ommevej 2....50
216 Pia Gjerlevsen......................................50
290 Heinrich Grøndal................................50
175 Klaus Hansen, Dy................................50
342 Jesper Block, 10...................................50
60 Ella Sørensen.......................................50
præmier kan afh. Hos Hans Johnsen
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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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
10

www.vejrup.dk

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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Endrup Idrætsforening
Beretning for 2014 har vi så småt taget vores nye bane i
brug, efter den er blevet drænet og sået om. Dræningen
fungerer rigtig godt, banen har ikke været blød i vinter
trods de store regnmængder vi har fået. Det blev også i
år til et danmarksmesterskab i Krocket med de samme
fire spillere. Sammen med alle kommunens, verdens-,
europa- og danmarksmestre, blev de den 27. februar,
hædret i musikhuset ved idrætsfesten. Håndboldspillerne spillede med om kredsmesterskab, og blev kredsvindere.
Siden generalforsamlingen sidste år har vi afholdt en
ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet, at igangsætte arbejdet med renovering af den gamle
del af klubhuset, som skal bruges til arkiv. Arbejdet er nu
gennemført med to rum og en mellemgang til arkivet og
et rekvisitrum til idrætsforeningen. Væggene er blevet

vandskurede, der er kommet nye lofter op, der er kommet nye døre i, og ny gulvbelægning, og så er der blevet
malet. Mødelokalet og indgangen er ligeledes blevet frisket op med maling og ny gulvbelægning, så nu fremstår
huset næsten som nyt.
Renoveringen løber op i ca. 190.000 – kr. Vi har fået
10.000 – kr. Af Sydbank Fonden og tilsagn fra LAG om
75.000 – kr. Det resterende beløb er det besluttet at lade
støtteforeningen betale, fordi de øvrige fonde som vi
søgte, var der afslag fra. Arkivet flyttede ind mellem jul
og nytår, så nu er projektet ved at være gennemført, og i
skrivende stund er der indbudt til reception.
Der var udskiftning i bestyrelsen, ud gik Annika Andersen og Else Marie Christensen og ind kom Birte Søgård
og Frede Rasmussen.
Endrup Idrætsforening.

Endrup/Vester Nykirke lokalhistorisk Arkiv
I forrige nr. af Vejrup/Endrup Nyt, var der en indlæg
fra Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk arkiv der
flyttede til nye lokaler i Idrætsforeningens klubhus på
Møllegårdsvej 1 Endrup.
I den anledning afholdte arkivet reception og indvielse af lokalerne lørdag den 7. marts 2015.
Formand Niels Erik Junk bød velkommen. Efter velkomsten blev  Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg
Byhistorisk Arkiv budt velkommen, hvorefter Jørgen
talte om arkivernes historie og arbejde, Endrups placering i lokalhistorien med f.eks. Endrupholm og Mølle,
Endrup Møllekro, Endrup Andelsmejeri osv. - Derefter
indviede Jørgen lokalerne ved at sparke døren ind til
lokalerne, og derefter var og er lokalerne tilgængelig

for alle som vil bruge arkivet.
Naboarkiverne, Endrups foreninger, samt borgere og
andre der havde interesse i lokalhistorie.
Ved åbningen var der mødt 33 personer op, og hen
over de 3 timer der var reception mødte der 57-60
personer op. Arkivet betegnede dette som godt besøgt.
Arkivet takker mange gange for den store fremmøde.
Tak for opmærksomheder.
En tak til Endrup Andelsmejeri der leverede oste til
mundgodterne.
En tak til Andelskassen for sponsor kr. til annonce i
Ugeavisen.
Tak til Jørgen Dieckmann Rasmussen
Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Januar 2015
Nr.
54
216
123
251
44
96
208
18
101
57
145
53
98

Februar 2015

Navn
Kr
Charlotte og Michael............................................... 200
Christina Jensen....................................................... 100
Inge Pedersen............................................................ 100
E. A. Ehmsen............................................................. 100
Angelika Christensen............................................... 100
Torben Poulsen......................................................... 100
Torben Poulsen......................................................... 100
Margit Gissel............................................................. 50
Åse Sommerlund...................................................... 50
Kennet Møller........................................................... 50
Sonja Nielsen............................................................ 50
Carsten Mølgård....................................................... 50
Ellen Sørensen.......................................................... 50

Nr.
216
35
241
11
56
76
253
184
266
54
12
158
87

Navn
Kr.
Christina Jensen....................................................... 200
Jørn Mortensen........................................................ 100
Niels E. Holm............................................................ 100
Jan Rabjerg................................................................ 100
Else Marie Christensen........................................... 100
Kirsten Jensen........................................................... 100
Tommy Dransfeldt................................................... 100
Kurt Callesen............................................................. 50
Åse Sørensen............................................................. 50
Charlotte og Michael............................................... 50
Anja Pedersen............................................................ 50
Marlene Colberg....................................................... 50
Karina Bang............................................................... 50

www.endrupby.dk
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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

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

MURERFIRMAET

EGON SØRENSEN Eftf.

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

Medlem af
Dansk Byggeri

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

Se mere på
www.mureregon.dk
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Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Sidst på sæsonen i Gørding-Vejrup Skyttekreds
Sæsonen er ved at gå på hæld i Gørding-Vejrup
Skyttekreds, og torsdag den 26/3 blev de sidste skud
affyret.
Da de sidste præmier endnu ikke var kommet hjem
til foreningen den sidste skydeaften, blev afslutningen med lagkage, sodavand og godt humør i læsse
vis udskudt til efter påske. Foreningen kan se tilbage
på en aktiv sæson. Igen i år kan Gørding-Vejrup
medlemmerne igen bryste sig af, at være de mest aktive i landsdelen, når det kommer til udebaneturneringer. Den aktive opbakning omkring turneringerne
har samtidig resulteret i, at foreningens medlemmer
i løbet af sæsonen har taget en del pokaler, medaljer
og præmier med hjem.
Gørding-Vejrup Skyttekreds til DM
I weekenden d. 13., 14. og 15. marts løb årets DM
Ungdom af stablen, her var Gørding-Vejrup Skyttekreds flot repræsenteret. Børne- og juniorskytterne
fra Gørding-Vejrup Skyttekreds har haft en så god
sæson, at flere af dem blev udtaget til DGI Sydvests
landsdelshold, samtidig med de også kunne stille
med et foreningshold.
På landsdelsholdet på disciplinen luftgevær var Esben Damkjær Sørensen, Sofie Rose Svendsen, Jeppe
Hollænder, Lærke Rasmussen, Tobias Kristensen og
Sofus Løbner udtaget. Gørding-Vejrup Skyttekreds
var dermed den forening med flest børne- og juniorskytter på årets landsdelshold for luft. Landsdelsholdet endte med at få en 10. plads.
Også et foreningshold blev det til for Gørding-Vejrup
Skyttekreds. Foreningsholdet består af de 4 skytter,
der har klaret sig bedst igennem sæsonen. Foreningens hold bestod af Esben Damkjær Sørensen, Sofie
Rose Svendsen, Sofus Løbner og Magnus Kristensen.
Til Danmarks Mesterskabet blev det til en 13. plads
for foreningsholdet ud af 27 hold. Børneskytten
Esben Damkjær Sørensen var udtaget til hele tre
hold til årets DM: Landsdelshold i luft, landsdels

-hold på cal.22 samt Gørding-Vejrup Skyttekreds’
foreningshold. Ganske godt er det gået for Esben i år,
der i skrivende stund er den 5. bedste børneskytte i
Danmark, med et gennemsnit på 199,85 ud af 200.
Til weekendes DM fik Esben to flotte 4. pladser med
to gange 200 point, som er maxpoint. Foreningens
børne- og juniorskytter klarede sig alle godt, blandt
andet fik Magnus Kristensen fik 9. plads i sin klasse
ud af 175 skytter. Weekenden i uge 13 var der DM
for senior- og veteran skytterne …. (Tilføjelse følger
søndag d. 29/3)
Takker for i år
Gørding-Vejrup Skyttekreds takker medlemmer og
hjælpere for endnu en god sæson. Vi starter op igen
i septemer 2015, hvor vi håber at se mange kendte
ansigter igen, men også gerne nye. Kunne du vær
interesseret i at prøve kræfter af med skydesporten,
skal du være velkommen i skydekælderen under
Vejrup-Endrup Fritidscenter tirsdage og torsdag aftner til efteråret. Mere info kan findes på foreningens
hjemmeside: www.skytteklubben.dk

Vejrup Husholdningsforening
ENDRUP MEJERI
Mandag den 20. april besøger vi Endrup Mejeri.
Vi mødes udenfor mejeriet kl. 19.00. Der vil være en rundvisning på Mejeriet.
Derefter er der rødvin samt smagsprøver af deres forskellige produkter.
Pris 40-kr. – Ikke medlemmer 80-kr
Tilmelding til Lissi tlf: 40 29 51 89 eller 75190038

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Side 14
Vejrup
Endrup Nyt
ombytter
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

Fritidscentrets
KØKKEN
har ÅBEN
fra kl.17.00
hver onsdag

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 bertsens 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 1 1 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

75 19 04 03

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

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

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

75 19 04 03
Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40
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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Tillid og tryghed er det vi bygger på

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

www.casperskoreskole.dk

Kirkebladet

Nr. 2 • 2015

Alterbillede og
altertæppe i
Vejrup kirke

I Vejrup har vi et specielt altertæppe. Man finder ikke dets lige nogen
steder. Dog er der et lignende tæppe
også i Åstrup kirke, men med et andet motiv og ved samme kunstner.
Det er dejligt med et stykke nutidskunst. Det er fint, at der er lidt fra
hvert århundrede i kirken. Det er med
til at understrege, at det er vores kirke, og at den ikke kun er et museum.
Det var i 1980-erne, at det blev lavet, syet af lokale folk og det sidste,
knæfaldet og brudestolen i 1998. Det
var en festlig dag, da det sidste blev
indviet.
Tegningen til det var kunstneren
Karen Margrethe Høskuldsson mester for. Hendes familie stammer fra
Island, som navnet antyder, og selv er
hun vokset op i Esbjerg og bor nu i
København.
Tanken var at lave et broderet tæppe, som skulle passe i tematik med
alterbilledet.
Alterbilledet er fra sidst i 1800-tallet. Det er malet 1898-99 af maleren
Heinrich Dohm. Signatur og årstal er
nederst i højre hjørne. Det forestille
Abraham på vej til at ofre sin søn Isak.
Det er jo en skræmmende historie, at en far skal ofre sin søn. Mere
vildt kan det ikke blive. Det er et me-

get mørkt billede og det er med god
grund malet i sorte og dystre farver.
Hvordan kunne vore forfædre dog
finde på at hænge sådant et billede op?
Abrahamshistorierne er ikke negative historier, der forherliger vold,
tværtimod.
Abraham er berømmet, fordi han i
al svaghed troede på Gud og gav Gud
æren. Han betegnes som troens fader.
Han troede på Gud stik imod alle odds.
Intet skulle afholde ham fra at tro Gud.
Han var overbevist om, at Gud ved
bedst, lige meget hvad. Og det viste
sig også at være tilfældet.
Isak blev skånet og kom til at mar-

www.endrupby.dk

kere et stop for menneskeofringer.
Det enkelte menneskeliv har værdi
og må ikke udslettes, selv om det
skulle være i en god sags tjeneste.
En dyreofring kom i stedet. ”Gud
skal selv udse sig offerlammet”, som
der står med guldskrift under billedet.
Oven over billedet stod i sin tid et
pauluscitat: Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud.
(Rom 5,1). så er der ikke brug for ofringer mere.
Det er vigtigt.
Det er ikke ved store offergerninger,
vi selv frembringer, at vi bliver gode
nok og acceptable nok, men ved at vi
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i troen hører sammen med Kristus.
Det er den frelsende tro og det er baggrunden for at kunne leve et glad og
ubekymret menneskeliv, trods modgang. Det er det, som vore forfædre
gerne ville have, vi skulle huske ved
at se på det dystre billede.
Altertæppets symbolik
”Hvor er offerlammet?”, spurgte Isak
på vej op ad Moria bjerg.
”Vi har brænde og vi har ild, men
hvor er offerlammet?”, spurgte han,
og Abraham svarer: ”Gud vil selv
udse sig offerlammet”.
Senere ser Abraham så en vædder,
der har fået hornene viklet ind i noget
tjørnekrat og ikke kan komme løs.
Det er blevet afbilledet i det nye altertæppe: en vædder, som ikke kan
komme løs af det grønne tjørnekrat,

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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som omslynger den fra alle sider.
”Det er synd for geden”, siger børnene undertiden, når vi taler om altertæppet.
Og jeg svarer, at den har forhåbentlig haft et godt liv, indtil den sad fast.
Rundt om vædderen er der fem billeder af mennesker, der er fastlåst
mere eller mindre i en svær situation.
Der er et billede af radmagre børn,
der sulter og måske også tørster.
Der er et billede af flygtninge med
kufferter, en ældre, der er syg, og en
der er i fængsel og en soldat, der er

Gudstjenester

faldet og et fly, der dropper bomber,
der starter en ildebrand.
Alt sammen mennesker i vanskelige situationer. De er viklet ind i et
tjørnkrat, de vanskeligt kan komme
løs fra.
Og vædderen ligger i midten af det
hele og bløder.
Det er jo ret barske billeder og
hvorfor det? Har det noget med tro at
gøre? Ja, det vil jeg mene.
Det er en kendt sag, at Jesus er det
lam, som bærer verdens synd. Han
blev ofret i stedet for Isak. Man må

Vejrup
12. apr. (1.søn.e.påske)
09.00
19. april (2.s.e.påske)
10.30
26. apr. (3. s. i påske)
ingen
(konfirmation i Vester Nykirke)
01. maj Bededag
ingen
03. maj (4.s.e.påske).
10.00
(konfirmation i Vejrup)
10. maj (5.s.e.påske)
ingen
14. maj (Kristi himmelfartsdag)
09.00
17. maj (6.s.e.påske)
09.00OM
24. maj (Pinsedag)
10.30
25. maj (Anden Pinsedag) Bækmark
14.00
31. maj (Trinitatissøndag)
09.00
07. juni (1.s.e.trin.)
ingen
14. juni (2.s.e.trin.)
10.30
21. juni (3.s.e.trin.)
ingen
28. juni (4.s.e.trin.) Vøgaslund
14.00
05. juli (5.s.e.trin.)
10.30PT
12. juli (6.s.e.trin.)
ingen
19. juli (7.s.e.trin.)
10.30HO
26. juli (8.s.e.trin.)
09.00
02. aug. (9.s.e.trin.)
ingen
09. aug. (10.s.e.trin.)
10.30
(byfest i Vejrup)
16. aug. (11.s.e.trin.)
09.00
22. aug. lørdag familiegudstjeneste i Endrup
OM: Ole Madsen
HO Hans Okkels
PT : Pernille Troldborg

www.vejrup.dk

V. Nykirke
10.30
ingen
10.00
09.00
ingen
10.30
10.30
ingen
09.00
ingen
10.30
09.00
ingen
09.00
ingen
ingen
09.00PT
ingen
ingen
10.30
ingen
10.30
10.30
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ikke ofre andres liv, men man kan
ofre sit eget. Det var det Gud gjorde
i Jesus for at sige, at han elsker os og
vil gå til det yderste for at redde os.
Og når det er tilfældet, så skal vi
også ofre os. Måske ikke ligefrem
ofre livet, men alligevel hjælpe, hvor
vi kan og det er jo ikke gratis. Hjælpe dem, som er i nød og som vi har
mulighed for at hjælpe.
Når man kommer til alters, og ser
altertæppet, så kommer man til at
tænke på, at det bliver til for lidt. Det
man gør for at tage sig af syge og
fremmede og folk i fængsel.
Men nu er det jo heldigvis sådan,
at ved alteret får man syndernes forladelse. Og når det er tilfældet, kan
man gå glad fra altret ud i verden og
forsøge at gøre det bedre.
Matthæusevangeleit kap. 25:
”For jeg var var sulten, og I gav mig
noget at spise,
jeg var tørstig og I gav mig noget at
drikke,
jeg var fremmed og I tog imod mig,
jeg var nøgen, og I gav mig tøj,
jeg var syg, og I tog jer af mig,
jeg var i fængsel, og I besøgte mig.”
Det er troens gerninger. Det er den
levede tro.
Asger Ehmsen

Onsdag den 29. april:
Soldatervennestævne i konfirmandstuen kl. 19.30
Taler: Esther Kofoed

Konfirmation i Vester
Nykirke søndag den
26. april kl. 10.00:
Jesper Bo Viktor Andersen, Gummesmarkvej 26, Gummesmark

SALMEMARATON I RIBE DOMPROVSTI
KOM OG SYNG MED
Lige uger kl. 17-18 med indlagt kaffepause
PROGRAM
uge 16 Gredstedbro kirke –
onsdag d. 15.4.
uge 18 Hviding kirke –
torsdag d. 30.4.
uge 20 Bramming, Skt. Ansgar – tirsdag d. 12.5.
uge 22 Kalvslund kirke –
onsdag d. 27.5.
uge 24 Hjortlund kirke –
tirsdag d. 9.6.

- DDS 511-520
- DDS 521-530
- DDS 531-540
- DDS 541-550
- DDS 551-560

DDS: den danske salmebog.
Der er tale om et samarbejde mellem domprovstiets præster og organister.
Man mødes på skift i provstiets forskellige kirker kl. 17.00 til 18.00.
Formålet er mangesidigt:
At genskabe et syngende folk.
At opleve de fine kirkerum og forskellige orgler.
At forny bekendtskabet med de gamle salmer og opnå fortrolighed med
nye.
At synge af karsken bælg i max 3 kvarter.
At få hilst på hinanden over en op kaffe.
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Rasmus Bonde Bertelsen, Hovedvej
A1 13, Endrup
Jonas Elof Hasselkvist, Møllegårdsvej 6, Endrup

Konfirmation i Vejrup
kirke, søndag den
3. maj kl. 10.00:
Susan Frøsig Grønning, Elmevej 2,
Vejrup
Camilla Paamand Jensen, Vejrup
Storegade 82, Vejrup
Sarah Gaardsholt Jensen, Vibevej 4,
Vejrup
Karoline Frisgaard Madsen, Nørregade 101, Gørding
Nanna Sofie Utoft Nielsen, Tjørne
Alle 12, Vejrup

Andreas Malthe Hansen, Stationsvej
7, Vejrup
Noah Christian Birch Mathiesen,
Kærvej 9, Vejrup
Casper Kryger Rand, Størsbølvej 16,
Størsbøl

Forårs- og befrielsesgudstjeneste i
Vester Nykirke,
søndag den 10. maj
kl. 10.30
Det er også en gudstjeneste med en
lægmand som prædikant og i år har
Johs. Schmidt indvilget i at sige noget
om temaet med udblik til søndagens
tekst.

Kalender
Onsdag d. 29. apr.

Soldatervennestævne i Konfirmandstuen .................................................... kl. 19.30

Onsdag d. 20. maj

Foredrag i Gørding med Mads Rykind-Eriksen .......................................... kl. 19.30

Anden pinsedag d. 25. maj Gudstjeneste i Bækmark ............................................................................. kl. 14.00
Søndag

d. 28. juni

Torsdag d. 20. aug.

Friluftsgudstjeneste i Vøgaslund ................................................................. kl. 14.00
Sogneudflugt

www.endrupby.dk
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Foredrag med
højskoleforstander
på Rødding Højskole
Mads Rykind-Eriksen
ONSDAG 20. MAJ kl. 19.30 i Gørding præstegårds konfirmandstue.
Således skriver Mads Rykind-Eriksen
om foredraget, der afholdes i samarbejde med Gørding Menighedsråd:
Opbrudskultur. Et signalement af
Danmark under hastig forandring
Foredraget handler om de kolossale
forandringer Danmark har gennemgået de sidste 200 år, baggrunden
herfor, og hvad det betyder for vores hverdag. Traditioner, normer og
værdier er ikke længere de samme.
Unge har i dag flere valgmuligheder
end nogensinde tidligere og sammenhængskraften i vores samfund
er kommet under pres. Vores opfattelse af nationalstaten er under forandring og familiestrukturen ændres radikalt. Det er kun nogle af
konsekvenserne af opbrudskulturen.
Foredraget forsøger at trække de
lange linjer, så udviklingen og dens
konsekvenser bliver lettere at se.
Foredraget lægger op til debat, hvor
det er nærliggende både at komme
ind på, hvilken rolle højskolerne
kan spille i forhold til det kulturelle

Mads Rykind-Eriksen, Højskoleforstander på Rødding Højskole og
cand. mag. i historie og filosofi.
opbrud, men også at inddrage tilhørernes egne erfaringer omkring den
opbrudskultur, som vi alle er påvirket
af.
Gratis adgang.

Fælles Udendørs
Gudstjeneste 2.
pinsedag den 25. maj
kl. 14.00 i Bækmark
Anden Pinsedag holder vi gudstjeneste i det fri! Stedet er Bækmarkvej 8,

Kirkelige handlinger
1/1-6/4 2015

Viede:
Døbte:
Vejrup kirke

Regitze Kjærgaard Madsen
(Annemette Stricker
Frederiksen og Kenneth
Kjærgaard Madsen)
Eleonore Spangsberg Hejn
(Camilla Spangsberg Vedsted
og Johan Kristoffer Hejn)
William Storm Knudsen
(Louise Storm Knudsen og
Stefan Storm Knudsen)
Vester Nykirke

Celina Spaanheden Johansen
(Marianne Spaanheden og
Jesper Madsen Johansen)
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Vejrup kirke:

Elisa Maria Andersen og
Jesper Lynggaard
Sabrina Jensen og
Rune Rechnagel Bjerre Hermansen

Begravede:
Vejrup kirkegård

Gunnar Thomsen
Sigfred Mikkelsen
Annalise Petersen
Hanne Rigmor Nørgaard
Else Margrethe Moratz Kjærsig
Vester Nykirke kirkegård:

Hans Anton Høj

www.vejrup.dk

der ligger i et skønt område med en
sø og høj himmel. Det er for enden
af Bækmarkvej ind ad markvej mod
Sibirien ved Karen og Chr. Anker
Sørensens sø. Medbring madkurv og
kaffe og nyd den på plænen. Tag også
en klapstol og et tæppe med. Husk
passende påklædning. I tilfælde af
dårligt vejr, afholdes gudstjenesten i
Vejrup kirke.
Der arrangeres et børnehjørne på
plænen, hvor børnene kan lege under opsyn af en voksen. Kontakt
din præst, hvis du ønsker kørsel til
Bækmark. Det er pastoraterne Jernved-Hjortlund, Vilslev-Hunderup og
Vejrup-Vester Nykirke, der står bag.
Kom i god tid! Fra Gørding henvises
der til gudstjenesten.

Konfirmationsdatoer
(3.søn.e.påske i Vester Nykirke og
4. søn e. påske i Vejrup
Vester Nykirke Vejrup
2015 26. april
3. maj
2016
17. april
24. april
2017
7. maj
14. maj
Konfirmandaltergang.
Søndag den 12. april kl 10.30 i Vester Nykirke og den 19. april kl.
10.30 i Vejrup kirke. I gamle dage
kunne konfirmander først gå til alters efter konfirmationen. Sådan er
det heldigvis ikke mere. Nu er det for
hele familien. Både store og små. Altergangen forstås i dag mere som et
fællesskabsmåltid.
Men det er også festlig ting at samles, konfirmander og familie til fælles altergang. Det indbydes der til 2
uger før konfirmationen.

Gudstjeneste i
Vøgaslund
Igen i år er der gudstjeneste i Vøgaslund, Lykkesgårdsvej. Det er en yndig åben plet midt i skoven, hvor vi
under Guds frie himmel fejrer gudstjeneste med fuglesang som akkompagnement.
Tag madkurven med og få en kop
kaffe i fælleskab med andre i Guds
frie natur søndag den 28.juni. juli kl.
14.00. I tilfælde af kraftig regn søger
vi ind i kirken.

Vejrup Endrup Nyt

VIF Badminton - Vejrup/Endrup Mesterskab 2015

En hjælpende hånd,
når livet rinder ud
Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:

Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
Holger Svenning Bil 29 26 56 51

VEJRUPKLUB

havde scoret flest, sammenlagte point efter de 11
kampe, blev kåret som VEM 2015. De dygtige vindere af stævnet blev Anders Regel og Bent Truelsen
– tillykke med titlen og håneretten. - Der skal lyde
en stor tak til opbakningen omkring VEM 2015, og
vi kunne fornemme at stemningen blandt deltagerne
var god – så måske gentager vi konceptet næste år.
Badmintonudvalget.

UNGDOMS

I år havde vi lavet et nyt koncept hvor folk kom til at
spille med en uvant makker – dette for at se om vi
kunne lokke folk til at deltage i VEM. Om det var det
var dette koncept eller om det var de efterfølgende
snitter med øl/vand, er uvist, men det resulterede i
at der var 22 deltagere, så det var dejligt. Kampene
var sat til en varighed af 10 min, og så talte alle de
point som man havde fået i hver kamp. Det hold der

vejru

FR
vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

www.endrupby.dk
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Generalforsamling Vejrup Idrætsforening
d. 9. marts 2015 kl. 19.30
Formand Otto Petersen byder velkommen til de årlige
Generalforsamling i Idrætsforeningen og starter ud
med at vælge en ordstyre Hans Jørgen Madsen, han
takkede ja til valget denne aften - Tina Schultz, blev
Referent og Stemmetæller blev, Peder Thomsen og
Charles Madsen
Formanden aflægger beretning
Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode indsats i 2014. Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke
holde gang i så stor en forening som VIF. År 2014 har
budt på både gamle og nye aktiviteter. 2014 har været
år med mange positive tiltag som har virket.
Først en stor tak til Bibi som sagde ja til at bliver kasserer, det har du fåret godt styr på, og jeg mener at
kunne sige at vi har fået søgt om og til det vi skal. Vi
har 2 kasserer til byfesten, det skulle have været gjort
for mange år siden. Tak til Ketty og Knud Erik.
Det blev også året hvor vi kun havde 5 møde hvor jeg
var med.
Vi skal have fundet en ny formand/inde inden
næste år og gerne en der kan være med
fra sommeren så vi kan kører parløb.
Der har i 2014 ikke været så mange nye aktiviteter sat i
gang. Jeg mener at alle udvalg har gjort en stor stykke
arbejde, men ikke alle er blevet belønnet for det. Der
har været snakket med Gørding om samarbejde inden
for fodbold, det komme Pia nærmer ind på.
Conventus har fungeret godt, men da nogle ikke vil betale på denne måde og nogle ting kan ikke lade sig gøre
via Conventus er der stadigvæk en del til kassereren.
Vi har forsat med at arrangere Ungdomsidræt fredag
aften. Der har været en stor tilslutning og der har
faktisk været en del aftner med over 50 børn. Hvad
man end gør i fremtiden har vi ikke råd til at undvære
denne aften.
Søren Callesen har igen i år haft gang i Krolfen. Tak til
dig Søren. Angående ”Idræt om dagen” så har Kirstine
Sørensen fra Seniorklubben sørget for at finde ledere.
Det er Preben Lind og Søren Callesen. Karen Olsen har
kørt spinning de tirsdage hvor det har været mulig og
Kirstine har lavet en aftale med Per angående kaffe og
rundstykker. Der er ca. 50 deltagere.
Her til sidst vil jeg sig en stor tak til alle de der år efter
år laver et store stykke frivilligt arbejde. Her tænkes
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der især på banko medhjælper hvoraf der er en del, der
har været med fra starten.
Der vil fra OK Benzin blive udbetalt 18.020 for året
2014. Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i det
forgangne år. Tak til alle udvalg, og på gensyn i det nye
år. Tak til Banko, Præmiewhist, 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. Tak for det. - En stor tak til de afgående medlemmer for deres indsats.
Beretningen godkendes.
1. Udvalgsformændene aflægger beretning
Fodbold:
Den forgangne sæson har været, en meget svær sæson.
Vi måtte ophøre samarbejdet med Niels-Ole Jensen,
dette var et ønske både fra hans side, samt spillernes.
I løbet af sommerferien, var der en meget dårlig debat
på Facebook, hvilket resulterede i, at vi havde en del
spillere, som meddelte, at de stoppede. Udvalget samt
holdledere, indkaldte derfor til et spillermøde, her kom
spillerne, med deres meninger og holdninger. Dette
resulterede i, at der var spillere nok, der ønskede, at
spille fodbold i Vejrup. Udvalget lavede med samtykke
fra spillerne en aftale med Chris Gjerlevsen om træner
jobbet og med Ib Gjerlevsen om, at være holdleder.
Træningen startede i uge 31, men der kom 2 – 3 spillere, det kan man ikke bygge et hold på, så vi valgte, at
melde holdet fra.
Vi har dog fået rigtig godt gang i børnefodbold, der
er 21 små fødder og 8-9 drenge fra 8 – 13 år. De små
deltog i pandekage cup i Holsted, det var en rigtig god
dag. De lidt større drenge har trofast trænet en gang
om ugen, i alt slags vejr. Vi håber at de holder ved og
at de kan komme til, at deltage i nogle stævner. Udvalget har sammen med trænerne til små fødder planer
om, at etablerer en lille fodboldbane med lave bander.
Vi ønsker, at den skal være imellem multibanen og legepladsen.
Vi har haft et møde med fodboldudvalget i Gørding
med henblik på et evt. samarbejde, resultatet af det
møde, er at Gørding gerne vil samarbejde, men alt
skal foregå i Gørding. Dette er ikke en god løsning for
Vejrup, så vi vil ind i kampen igen og prøver nu selv, at

www.vejrup.dk

Fortsættes på side 22.
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VIF Håndbold - Team Esbjerg og Team Tvis Holstebro
Karsten Mølgaard og håndboldudvalget havde
arrangeret en aften i håndboldens tegn.
Alle Vejrups børn, U8 og U10 spillere
drog mod Esbjerg for at se Team Esbjergs
kvinder spille mod Team Tvis/ Holstebro.
Det var en god kamp, og en stor oplevelse for børnene – det var en rigtig
spændende kamp, der sluttede uafgjort
30-30 - Per Burkal havde sponsoreret 2
slikkepinde til hvert barn.
Julie Christensen vandt et klubflag med
autografer på.
Tusind tak for den flotte opbakning, vi
håber at kunne lave et tilsvarende arrangement igen.
På håndboldudvalgets vegne
Karina Tobiasen

VIF Håndbold U8 & U10
I Weekenden uge 11 var alle vores håndboldspillere til afslutningsstævne.
Alle hold klarede sig rigtigt fint, og det set i lyset af at mange af vores
spillere er nybegyndere.
Alle spillere kom hjem med
fine medaljer. Udvalget vil
sige en stor tak til vores to
frivillige, og meget dygtige
trænere – Carina Nielsen
og Carsten Møllgaard for
denne sæson, håber de er
klar til en ny sæson
Håndboldudvalget

VIF Dame håndbold serie 2- sæsonen 2014/2015
I år havde Vejrups serie 3 damer fået hyret en dygtig
træner, nemlig Asger Ravn fra Gørding. Det skulle
vise sig at være et godt valg – da de endte i toppen af
serie 3, og rykkede efter ombrydning i december op
i serie 2. Her blev til en 4 plads – godt gået piger, og
godt gået af Asger.
Vi vil samtidig og sige stor tak til VEJRUP SUPPORT
– det er superfedt at I gider at, bruge jeres tid på at
heppe på os. Det giver lige lidt ekstra energi, og mon
ikke vores modstandere ”frygter” Lille Balkan en
smule….
På håndboldudvalgets vegneKarina Søndergaard Tobiasen

www.endrupby.dk
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Fortsat fra side 20.

starte et senior hold op igen. - Jeg vil gerne sige tak til
trænere og ledere for deres store arbejde. Tak til udvalgs - medlemmerne for samarbejdet. Da de alle, på
nær en enkelt er på valg, har de valgt, at træde ud af
udvalget. Så pt. ser det ikke for godt ud.
Pia Gjerlevsen
Håndbold:
Sæsonen er forløbet rigtig godt for os i år. Vi har den
største ungdomsafdeling vi har haft i mange år, 17
spillere på 2 hold. De har deltaget i forskellige stævner
på ude- og hjemme bane. Der har været Trille Trolle
arrangement for de mindste, dette bliver gentaget til
efteråret. På den måde håber vi at kunne trække flere
til, da mange af de alleryngste skal rykke op til U10,
og så mangler vi spillere nok til at stille hold med de
mindste. Sidst har de været i Esbjerg for at se topkampen Team Esbjerg mod Team Tvis Holstebro. Dette er
kommet i stand via et godt tilbud som Karsten Mølgård har fået.
Senior damer:
JHF holdet spillede sig via nogle sikre sejre i serie 3 op
i serie 2 inden jul, og det ser ud til at lykkes for dem at
blive deroppe, selvom modstanderne er blevet bedre.
De har undervejs fået hjælp fra DGI holdet, som de
omvendt også har måtte hjælpe med at stille hold. DGI
holdet har været så hårdt ramt at de har været nødt til
at låne spillere i Gørding for at kunne stille hold til enkelte stævner, så de går i tænkeboks mht. næste sæson,
om det hedder kæmpe videre eller pensionering. Disse
vigtige beslutninger må dog lige vente lidt, da holdet
skal til kredsmesterskab i morgen (tirsdag d. 10/32015) i Ribe. Det kunne jo være flot at slutte karrieren
med et Mesterskab!
Svømning:
Vi har kæmpet med at få økonomien til at hænge sammen i forbindelse med den dyre bustransport til Helle
Hallen pga. få deltagere at dele udgiften ud over. Efter
grundige overvejelser og undersøgelser vedr. forældre
kørsel, har vi i dette forår prøvet at startet et hold op.
Vi har ca. det samme antal børn, som da vi kørte med
bussen, der er en utrolig god opbakning blandt de forældre, der har valgt at lade deres børn gå til svømning,
så det vil helt sikkert blive gentaget. Vi forsøger til efteråret at få deltager antallet endnu højere op, i stedet
for 2 hold før og efter jul bliver der kun et, som kommer til at løbe fra september til marts.
Jeg vil gerne slutte min tid i håndboldudvalget af med
at takke alle som har hjulpet gennem tiderne. - Spe-
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cielt vil jeg sige tak til dem som har arbejdet i udvalget
det seneste år og de trænere der har gjort det muligt
igen at starte en ungdomsafdeling op med håndbold i
Vejrup.
Brian Milwertz
Badminton:
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. - Der skal også lyde en stor tak
til Per Burkal for det gode samarbejde.
Badmintonudvalget består i skrivende stund af Preben Lind, Bent Truelsen, Per Søndergaard Tobiasen og
Thomas Regel. Vores suppleant er Niels Peder Regel.
Bent Truelsen, Niels Peder Regel og Thomas Regel er
alle på valg.
I 2014 var vi desværre nødsaget til at aflyse vores årlige
Vejrup/Endrup mesterskab p.g.a for få tilmeldinger. I
år har vi valgt at ændre arrangementet, så der kommer lidt mere socialt på programmet. Vejrup/Endrup
mesterskabet vil i år blive afviklet mandag d.16. 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.
Ungdomsafdelingen: Badminton afd. har haft et godt
år i 2014 2 af vore unge trænere Camilla U. Nielsen og
Jonas T. Petersen modtog Lions ungdomslederpris, for
deres trænergerning i Vejrup I F gennem 6 år. I turneringen gik det godt for børnene. U. 11 år C rækken,
vandt først D G I Sydvest puljen. Kunne derfor deltage
i Landsmesterskaberne spillet i Vejen, hvor det vandt
det hele og blev Landsmestre, som gav guldmedaljer til
de 5 drenge. U. 13 år D rækken vandt også puljen i D G
I Sydvest. Deltog ved Landsmesterskaberne i D G i huset i Vejle. Efter flere tætte kampe vandt de sølvmedaljerne. 1 pige og 4 drenge. - Ved opstarten i august
måned var Camilla, Emma Sofie og Jonas atter klar,
suppleret af undertegnede. Vi er atter med i de 3 rækker U 11 --13--15 år.
U. 11 år er ved årsskiftet på 1. pladsen. U. 13 - 2. pl.
U. 15 - 5. pl. Trænerne har også gjort det godt ved
stævnerne.
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Jonas T. Petersen vandt guld ved landsmesterskaberne
i single U 19 år B
Camilla U. Nielsen vandt sølv ved landsmesterskaberne i double U 19 år B
Janni U. Nielsen vandt bronze ved landsmesterskaberne i double U 17 år B

spring, svømning, skydning og meget mere. 21 piger
og 5 instruktører tog til Vejen Idrætscenter til 24 timer
med gymnastik, kampsport, svømning, diskotek og
meget mere. Fælles for alle var at søvn blev der ikke
meget af. Det er en super god oplevelse for gymnaster
og trænere.

Ved Landsdel mesterskaberne i Ribe d. 11. oktober
vandt Janni U. Nielsen guld i single og bronze i mixed
double. Kasper Kristensen vandt sølv i U. 11 år. Tobias
Søby vandt bronze i samme række.
Ved træfstævnerne har vi også haft mange pokal vindere. - Andre ønsker kun at træne 1 gang om ugen,
det er jo op til forældre og spillerne hvad de ønsker, vi
giver mulighederne.
Preben Lind

På de voksne hold har Sonja 16 damer i gang hver
mandag og Søren har 27 mænd på holdet.
Til All Around træning knokler Peter trofast på to
gange om ugen, også i ferierne. Der blev lagt stille ud
med ca. 7 deltagere, men tilslutningen er støt stigende
og der er nu 13 betalende.

Gymnastik:
I gymnastikudvalget er vi i gang med en rokade. Helle
har gerne villet overdrage formandsposten. Den er jeg
lige så stille ved at overtage, det er selvfølge lidt af en
mundfuld at overtage efter en med så meget erfaring
som Helle. Vi begyndte så småt sidste sæson og Helle
har lovet at hun ikke forlader gymnastikken endnu så vi
stadig må trække på hende og hendes viden i udvalget.
Vi startede op i uge 37 med 6 børnehold og 3 voksenhold. Som det også var tilfældet sidste år var det lidt
af en kabale at få til at gå op ift. Trænere og hjælpere.
En kabale der strakte sig lidt ind i sæsonen, da en af
trænerne ikke kunne få træning og familie til at gå op.
Heldigvis er der stor fleksibilitet blandt trænerne og
hjælperne og der blev fundet en løsning. I år var der
en ekstra ubekendt i den nye skolereform og hvordan
den ville påvirke vores unge hjælpetræneres mulighed
for at når til træning. Det viste sig ikke at være det
store problem. Som altid gik kabalen op.
Forældre/barn holdet med hele 24 børn og deres forældre tonser, som altid, afsted i multisalen. Det er flere
børn end sidste sæson. Så er der Puslingeholdet, også
med 24 børn, pigeholder med 12 piger og springholdet
med 22 unge. Det er nogenlunde som det plejer. På
balletholdet er aldersgrænsen flyttet, så pigerne er lidt
ældre end tidligere, så i år er der 13 piger fra 7 år og
op.
Vores lille solstrålehistorie hos børneholdene er Tarzandrengene. Vi startede holdet op for 3 år siden og
var noget i tvivl om det skulle fortsætte da der ikke
var mange deltagere. I år er der 16 drenge tilmeldt
og der er fuld knald på. - Mange af vores gymnaster
valgte igen i år at deltage på DGIs Drenge- og Pigelejr
i januar 2015. 18 drenge og 4 instruktører tog til Helle
Hallen og havde 24 timer med traktortræk, mudder,

I gymnastikudvalget går vi meget op i at alle instruktører og hjælpere tager på kursus for at være rustet til
den opgave de står foran eller for at få ny inspiration.
I år har vi haft hjælpeinstruktører afsted på hjælpekursus 1 og 2, der har været 2 instruktører afsted på
kursus 1 og flere af instruktørerne har været afsted på
korte inspirationskurser her i blandt fanebærerkurset.
Til opvisning i år får vi besøg af DGIs Ynglinge Piger
og Bramming Efterskole som vil supplere vores børnehold. På tredje år slutter vi opvisningen af med fællesspisning og redskabsbane. Det er en god måde at slutte
en dejlig dag.
Stor TAK til alle, der gør en indsats i gymnastikafdelingen. Tak for jeres vilje og fleksibilitet og ikke mindst
jeres store engagement gennem hele sæsonen. Både til
den ugentlige træning, hvor der er stor villighed til at
hjælpe holdene imellem, til fredagsarrangementerne,
møderne og opvisningen.
Sidst men ikke mindst stort tak til gymnastikudvalgets
medlemmer for engagement og overblik!
Tina Schultz
Festudvalget:
Byfesten i år gik godt ud over alle forventninger.
Vejrups borgere støttede igen i år godt op omkring
cykelturen torsdag, så godt at deltager tallet blev fordoblet. Efter cykelturen var der kondifrokost, hvor folk
rakte godt til fadet, mens Anja spillede stille og rolig
hyggemusik. Fredag startede vi med fyraftensarrangement med 125 gæster, som løftede teltdugene sammen med ”den skrigende skinke”. Efter arrangementet
sluttede, rykkede festen over i café teltet, hvor godt og
vel 200 mennesker slog sig til festen, heriblandt alle
vores fodboldspillere som lige havde spillet turnering
på opvisningsbanen, og spist godt til af resterne fra
ta’ selv bordet ved fyraftens-arrangementet. - Senere
bød fredagen på børnediskotek & leg på plænen med
redskaber, som nogle gode ”unge knægte” tilbød at stå
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for i år. Fredag aften var teltet velbesøgt, mere end de
forgående år af friske unge mennesker.
Lørdag var der rigtig dårlig vejr til torvedag, så vi rykkede i stedet ind i teltet, hvor Guitar Finn spillede
hyggemusik. Det blev en rigtig hyggelig formiddag,
som senere bød på endnu dårligere vejr, hvilket gjorde
at alle lørdagens aktiviteter måtte flyttes til søndag.
Lørdag aften var der fest i teltet. Det var Skinken & ko,
som spillede op til dans. Vi havde fået Ingrid Jensen
til at skrive en lille sang i anledningen af byfestens 60
års fødselsdag i år. Den blev taget godt imod, så den

forventer vi, bliver fast inventar efter Vejrupsangen.
Musikerne havde nogle rigtig gode højtalere med,
som gjorde at lydniveauet ikke var så højt, men at man
stadig kunne høre musikken oppe ved baren. Generelt
var lørdagen en vellykket fest, hvor gæsterne ikke var
i tvivl om hvad baren var der for. Vi har regnet lidt på
det, og der blev lagt væsentligt flere penge pr. snude i
baren, end de sidste år.
Søndag var vejret blevet bedre, og alle aktiviteter fra
lørdag blev gennemført. Der var både optog anført af
Fortsættes på side 25.

VIF Fastelavn
Vi vil gerne sige rigtig mange tak for en hyggelig
eftermiddag i hallen i Vejrup, da vi holdte fastelavn d. 15. februar ´15. Vi var rigtig mange i år og
måtte sætte ekstra borde og stole op, da der var
hele 133 betalende voksne, og omkring 60-80
børn.
Eftermiddagen startede med at tryllekunstneren
Lasse var at underholde alle. Da han var færdig
blev der slået katten af tønden, hvor der blev

fundet kattedronninger og -konger. Da tønderne
var slået ned, var Lasse i gang med at lave ballon
figurer til alle børn.
Vi vil også gerne sige mange tak til alle de frivillige, som lige gav en hånd med, både ved tønderne
og med oprydningen.
Vi glæder os til at se jer alle igen til næste år! På festudvalgets vegne Janni Jørgensen.”

Forårsfest på Endrup Dambrugs Arial
Lørdag den 30. maj 2015 kl. 18.00 arrangerer
Borgerforeningen Grill aften, ved de 3 nye Shelters.
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, måske støvlekast
Arrangør: Endrup Borgerforening
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Fortsat fra side 24.

Vardegarden, og god opbakning fra byens borgere, som
vi håber, gentager sig til næste år. Efterfølgende blev
der holdt bordfodboldturnering, grisevæddeløb, samt
flagsætning.
Byfesten lukkede og slukkede med helstegt pattegris &
Kandis, hvilket var en kanon afslutning.
Vi har lige holdt fastelavn, hvor vi havde Lasse ude og
underholde børnene. Der var stor tilslutning, vi havde
133 betalende voksne inde. Vi havde sat borde og stole
op til 200, men der måtte sættes flere op.
Afsluttende vis skal der lyde et af hjertet stort tak, til
alle som har hjulpet på den ene eller anden måde, med
stort som småt. Uden jer kunne byfest og fastelavn
ikke gennemføres! - Også et kæmpe stort tak til alle jer
som har sponsoreret både stort og småt til byfesten.
Enhver lille håndsrækning har stor betydning i sådan
en lille by som Vejrup. 1000 tak til alle som bakkede
op om byfesten 2014, samt fastelavn, vi håber at se jer
alle igen næste år!
Janni Jørgensen
Erik Stenager nævner at der ikke var strøm nok til musikken og at det bør tænkes med i 2015.
Sponsor:
Sponsorudvalget har i det forgangne år solgt 33 stk.
bander reklameskilte ved boldbanen. Der er faldet
nogle gamle annoncører fra, heldigvis kommet nogle
nye til. Mht. bandereklamer i 2015 så er vi ikke i år
gået i gang med salget, da vi ikke ved om der bliver
aktivitet på banen. Vi arbejder på alternative løsninger.
Vi har fået tøj til vores mindste børn sponsoreret af
Esbjerg lufthavn og Jensen biler. Der er ikke blevet
skrevet sportsgren på trøjerne, så de kan bruges af
flere. Vi kunne godt ønske os, at de forskellige forældre
og trænere fik lidt mere styr på spillertøjet generelt,
men vi ved at Per B arbejder på et rum til opbevaring.
Vi har været involveret i anskaffelse af div. udstyr til
håndbold, trøjer til personalet ved Vejrup byfest og
så har vi som vanen tro afholdt arrangement for vore
sponsorer ved byfesten. Der var rigtig god tilslutning
og en hyggelig stemning, maden var sponsoreret af
Sandwich fra Bramming.
Frivillige fra VIF, sponsorudvalget og nogle fra Striben
Esbjerg tilbragte d 30/8 en dag i regnvejr på Esbjerg
lufthavn, hvor vi var parkerings vagter ved et arrangement til fordel for de hjemløse i Esbjerg kommune.
Vi var med til at samle ca. kr. 125.000 ind. Mange,
mange tak til alle jer som var mødt op. - Som tak for

hjælpen fik VIF tildelt et antal billetter til helikopter
flyvning og Ferrari kørsel. Billetterne blev dels givet
som gevinst til lodtrækning mellem sponsorerne ved
byfesten og dels som gevinst ved lotteri som vi solgte
om lørdagen på festpladsen. Det gav et overskud på
kr. 3000,- som vi har i kassen til noget spændende til
årets byfest. Så samlet set tjente VIF kr. 6000,- ved arrangementet på lufthavnen.
Vi blev meget våde, men vi forlod pladsen med fyldte
maver og nogle af os med en oplevelse rigere: 300
km/t i en Ferrari. Og med en god gerning gjort for de
hjemløse.
Lars U. Nielsen
Forslag om at der er en person der tager sig at kommunikation til medlemmerne og Vejrup by på mail, aviser eller
evt. Facebook.
2. Kassereren fremlægger regnskabet
Kasserer: Gennemgang af regnskabet. - Banko: Der er
foretaget nødvendige regulering, for at sikre et fremtidigt overskud. - Der kommer forskellige forslag til hvad
der kan gøres for at bidrage til en mere positiv stemning og måske flere spillere.
3. Valg af formand eller kasserer og næstformand
Sekretær: Ida Fogh overtager efter Sabrina Hansen Kasserer: Bibi Holm genvælges
4. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisorer - Sædding Revision genvælges.
6. Indkomne forslag - Der er ikke noget ønske fra de
fremmødte om at afstemning skal finde sted skriftligt.
Afstemning finder derfor sted ved håndsoprækning.
Forslag om at MK 79 låner 500.000 kr. til Vejrup Invest
under nogle vilkår der ikke er helt på plads endnu,
men følgende er fremlagt. -Banken skal stille garanti
for at beløbet kan tilbagebetales til en hver tid hvis
MK 79 ønsker dette. Tilbagebetalt inden 1/9-2022, her
udløber husleje garantien fra Super Gross. - Renten på
lånet er ikke fastsat endnu.
Evt. kan indskrives en klausul om hvor hurtigt beløbet
skal tilbagebetales fra MK 79 anmoder om dette. Forslag vedtages.
Forslag om at Hallen efter anmodning eftergives renter på lån 1 for 2015. - Forslaget vedtages.
7. Evt. - Forslag til hvordan der kan komme senior
fodbold i Vejrup igen.

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..

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

7519 1240

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING
Ring 4031 5119
Fax 7519 0245

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

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN
Tv-inspektion

Ring 4038 0253

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

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

Tlf. 75 19 07 77

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
Mandag
- Fredag
Vejrup
Døgnkiosk
Fra kl. 6.30-21.00
Åben
alle ugens
dage
Lørdag
- Søndag
Fra kl.
kl. 7.00-21.00
6.30-21.30
Fra
Telefon75
75 19
19 03
Telefon
03 53
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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VIF Krolf
Så er Krolf opstarten i fuld gang, en aktivitet der
starter tidlig, og bliver ved hele sommeren.
– Krolf spillerne er tidlig ude og de nyder når banen
er i orden, og det har Søren Callesen fuld styr på,
her vil Søren gerne opfordrer ALLE HUNDE EJERE
til at holde banen fri for HUNDE LORTE………..
De gør intet godt for banen…. med det gør at spillerne skal bruge tiden på at rydde bane for…… inden de kan komme til at spille. På forhånd TAK
Helle B.

Nyt fra Vejrup Sognearkiv - www.arkiv.dk
Arkiv.dk skulle, efter sigende, være verdens største fotoalbum.
Der findes ca. 600 lokal- og stadsarkiver i Danmark. 550 af dem bidrager med materiale til arkiv.dk.
Vejrup Sognearkiv er blandt de 550 arkiver.
Ca. 60 af landets store professionelle lokal- og stadsarkiver bidrager med materiale.
Der skulle således være gode muligheder for at finde ting og sager fra, ikke bare Vejrup, men også mange andre lokaliteter i Danmark.

Hvis du søger en person, kan det godt betale sig at lave to søgninger: ”Jens Hansen” og ”Hansen, Jens”

www.endrupby.dk
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Vejrup Senior Club
Torsdag d. 26 Februar havde Senior Clubben besøg
af Folmer og Bassene fra Lintrup.
Det er fem friske seniorer der tager ud og underholder med sang, musik og gode historier.
Det var en rigtig dejlig eftermiddag, med godt humør, og gode grin for de af vore medlemmer der var
kommet.
Torsdag d. 12 Marts havde vi besøg af Manfred
Otto Riel fra Glejbjerg.
Han er født I Tjekkiet I 1937,og her levede han under anden verdenskrig. Men da krigen var slut, blev
hans familie udvist af landet, da familien oprindelig
var Østrigere. De blev forvist til Vesttyskland, hvor
de levede under meget spartanske forhold. Manfred
blev indkaldt som soldat I 1956 og det var han til
1962 I søværnet. Efter militæret besluttede han at
emigrere til Danmark, da han havde truffet en dansk
pige, som han blev gift med.
De flyttede til Kolding, hvor han fik arbejde på en
betonvarefabrik, siden uddannede han sig til handel
skolelærer, og det var han, til han blev pensioneret.
Han boede I Kolding fra 1962, og til 2000, hvor hans

kone døde. Og siden har han boet I Glejbjerg. Det
var en spændende fortælling om, hvordan skæbnen
kan ændre folks liv, på godt og ondt
Rejsekort
Vejrup Senior Club har I samarbejde med Syd trafik
arrangeret et møde om rejsekortet
Torsdag d. 7. maj kl. 14.00 i Fritidscentret.
Vi mener at det er vigtigt at vore medlemmer får et
rejsekort, da det er vigtig ,man har et, inden man
står og har brug for at rejse med bus eller tog. Så læs
den indlæg Syd trafik, har I Vejrup-Endrup nyt om
rejsekortet. Senior Clubben opfordre vore medlemmer til at se og høre om rejsekortet. Efterfølgende
er Senior Clubben vært med en kop kaffe.

Hotel Glejbjerg
Luxus brunch på hotellet

Mexikansk buffet

Marinerede sild m/karrysalat.
Røget laks m/rævedresseing.
1/2 æg m/rejer, mayonnaise & tomat.

Mexicanske pandekager m/kødfyld.
Tacoskaller m/marineret kylling.

Vi tilbyder

Røræg m/pølser & bacon.
Lun leverpostej m/bacon & champignon.
Oksespegepølse m/feta & oliven.
Sønderjysk spegepølse m/remoulade &
ristede løg.
Slagterens rullepølse m/sky & løg.
Pandekager m/ahornsirup.
Jordbær- & hindbærmarmelade.
Nutella.
3 slags ost m/frugtanretning & kiks.
Friskbagt kringle.
mail:
Friskbagt rugbrød, franskbrød &
lune boller.
Kaffe – the, æble- & appelsin juice.

Mad ud af huset
Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Kontakt os
info@hotel-glejbjerg.dk
Tlf. 75 19 84 64

Kryderet rosastegt okseﬁlet.
Chili con carne med creme fraiche.
BBQ hot wings.
Sprøde tortilla chips m/salsa,
guacamole og creme fraiche.
Mexicanske ris.
Timian ovnbagte kartoﬂer.
Husets salatbar m/syltede &
marinerede specialiteter.
2 slag dressing.
Friskbagt brød m/kryddersmør.
158,- kr. pr. couv.
Minimum 10 couv

210,- kr. pr. couv.
(børn under 12 år ½ pris)

Læs mere p
å:
w w w.hotelglejbjerg.dk
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Hør om rejsekort og bestil torsdag den 7. maj kl. 14.00 i Fritidscentret, Skolevænget 5

Hør om rejsekort og bestil!
Rejsekort er 43 pct. billigere end en enkeltbillet
Alle veje fører til Rom. Med rute 144 kan du komme til
Esbjerg Lufthavn, Billund Lufthavn og Legoland, eller
du kan tage en tur til Esbjerg og nyde en øl eller to på
strøget og ikke tænke på at skulle køre hjem. Bussen
kører også til de to sygehuse i Grindsted og Esbjerg.
Og det er billigt at køre i bus med rejsekort. Du sparer
43 procent i forhold til en enkeltbillet.
Sydtrafik hjælper med bestilling
Sydtrafik kommer til Vejrup og fortæller om rejsekort
torsdag den 7. maj. Vi tager computer og bestillingsskemaer med, så alle interesserede kan få hjælp til at
bestille et rejsekort. Du kan ikke få rejsekortet med
hjem samme dag, men vi sender det efterfølgende til
dig med posten.
Hvis du vil bestille et rejsekort, bedes du medbringe
følgende til mødet: Sundhedskort, ID med foto – altså
pas eller kørekort - og eventuelt elektronisk betalingskort.
På skema eller på nettet
Rejsekort kan enten bestilles på et skema eller direkte
på nettet. Vi hjælper med begge dele. Skal du have et
rejsekort pensionist, skal vi bruge et pasfoto. Vi kan
tage foto af dig på stedet.
Kontant eller dankort
Der skal lægges penge på rejsekortet, før det kan bruges. Det kan gøres på forskellige måder.
Man kan ENTEN lave en betalingsaftale, hvor der
automatisk overføres penge til kortet, når der ikke er
flere på det. ELLER man kan selv fylde penge på kortet
med kontanter eller med dankort/visakort.
En betalingsaftale kræver, at du har dankort/visakort.
Du skal også have en mailadresse, så vi kan oprette dig
i selvbetjening. Vi kan lave betalingsaftalen samtidig
med, at vi bestiller dit rejsekort. Så er kortet klar til
brug, første gang du checker ind med det.
Fordelen ved en betalingsaftale er, at du aldrig skal
tænke på, om der er penge på kortet. Du er altid klar
til at rejse.
Her kan du bruge rejsekort:
I tog overalt i landet. Derudover i bus i hele Sydog Sønderjylland, de fleste steder i Region Midtjylland (kommer i hele området i løbet af 2015), i
Nordjylland, på Sjælland, Lolland Falster og øerne
og på Fyn i løbet af 2016.

Du gør det selv
Hvis du hellere selv vil fylde penge på kortet, kan du
gøre det med et betalingskort eller med kontanter.
Hvis du bruger betalingskort, kan du gøre det på mange måder:
• På nettet www.rejsekort.dk under selvbetjening.
• I en rejsekortautomat på en station.
• På et salgssted.
Du skal have dit betalingskort med til mødet, så vi kan
lægge de første 100 kr. på kortet, når vi bestiller det.
Dermed er kortet klar til brug. Du skal også have en
mailadresse, så vi kan oprette dig i selvbetjening.
Kontanter
Hvis du vil bruge kontanter, lægger vi også 100 kr. på
kortet, så det er klar til brug. Men da vi ikke må modtage kontanter på mødet, sender vi efterfølgende en
faktura på 100 kr. til dig sammen med rejsekortet. Du
kan derefter selv lægge kontanter på kortet på de fleste
salgssteder i landet, f.eks. 7-Eleven på Esbjerg Station.
Bestil selv på rejsekort.dk:
Voksne over 18 år med dankort eller anden form
for betalingskort samt en mailadresse kan bestille
rejsekort på nettet.
1. Gå ind på rejsekort.dk
2. Klik på knappen ”køb rejsekort” på forsiden
3. Vælg kundetype
4. Vælg det rejsekort, du gerne vil bestille
5. Indtast dine person- og betalingskortoplysninger
og tryk ”bestil”. Upload evt. et elektronisk foto
af dig selv under bestillingen. Hvis du er ung eller pensionist er foto obligatorisk.
6. Efter få dage modtager du dit rejsekort med posten.

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

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

For dine øjnes skyld

www.optima-bramming.dk

Optimal Optik

Lis Højland Nielsen

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

Storegade 7, 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11

ørregade 16, 6740 Bramming
Bestil tid til dine nye briller på: Design:
optimal-bramming.dk
eller ring.
PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47
17
Medbring
denne annonce og få 15% ved køb af komplet
brille.
Eller 10% hvis kun nye glas.
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Arrangementer
April
Mandag D. 20.04 Vejrup Husholdningsforening Besøg på Endrup Mejeri. Kl 19.00
Torsdag D. 23.04 VIF Fodbold – ”opstart små fødder”

Maj
Torsdag D. 07.05 Vejrup Senior Club Syd trafik om rejsekortet Kl 14.00 I Fritidscentret.
Lørdag

D. 30.05 Endrup Borgerforening afholder Grill aften ved Shelters Kl. 18.00

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret
Hver Onsdag fra kl. 19.00
Fritidscentrets køkken har dermed ÅBEN fra kl. 17.00

Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for mennesker med
sclerose. Opgaverne er Forskning, patientstøtte og information om sclerose.
Scleroseforeningen blev inviteret til at deltage i Fanø Strikke Festival i 2014, vi enedes om at sælge
GRYDELAPPER på Festivalen. Vi spredte rygterne på Facebook og lokalforeninger, og i løbet af 2
måneder fik vi 250 par grydelapper, som alle blev solgt på Festivallen – alt var solgt på 2. dagen kl. 14
! - Pengene 10.000 kroner gik alle til forskning i Sclerose.
2015 går Festivalen i gang – den 18-20 september, og her er det så meningen at alle der vil hjælpe med
at strikke GRYDELAPPER i foreninger, bekendtskabskredse eller om der findes ”STRIKKERE”, som vil
hjælpe os med at sprede ”rygterne” og sende de bedste hilsner.
Grydelapperne skal sendes til adressen:
Vagn Friis Jensen – formand, lokalafdeling Esbjerg/Fanø
Seminaeievej 90F Ribe Mobil: 22361789 mail: 1947vfj@gmail.com

www.endrupby.dk
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afh. 2995,00

DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD

Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine

999,00

Åbningstider - Butik:
man - fre 8.00 - 16.00
eller efter aftale

Knud Jørgensen EL ApS

Aut. El-installatør

Vi er specialister
i varmepumper

a.

afh.

26.000
,-

101 liter kummefryser til kun

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

afh. 4695,00

tsum c

1 stk Brandt 8kg vaskemaskine

gevins

Spørg efter Bent
eller Henrik

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

Samlet

afh.

Henrik: 26 33 89 99

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

N
Y
T
S
Å
K
H
Ø
A
R
K
V
K
I
H
VID EN
E
VA ?
R
NE

7519 10 03
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
7517 8211
7510 1555
7519 0777
7519 1240
2061 2689
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
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7519 0353
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381
7517 3900

Bent: 26 32 89 99

Bramming

Telefon

Flemming: 21 72 54 71

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

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

By

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Allison
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
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
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 Optik
Pecani
Peter Bertelsen
Pigerne tøj & sko
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Spar v. Hans Johansen
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
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
XL Bramming Byggelager

afh. 2995,00

Firmanavn

1 stk Gorenje indb. ovn stål

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

