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Information til aktionærer i Vejrup Invest A/S
De som ikke modtager invitationen via mail:

Vejrup Invest A/S afholder GENERALFORSAMLING
mandag d. 8. maj 2017, kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Evt.

På generalforsamlingen giver hver kapitaldel på kr. 1000,00 én stemme. 
Ifølge vedtægterne, så skal forslag fra kapitalejere for at komme til behandling på den ordinære generalfor-
samling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Vejrup Invest A/S er vært ved øl/vand og en sandwich.  
Bindende tilbagemelding om deltagelse:  

Til formand Sannie Regel tlf. 6112 1239, senest fredag d. 28. april
– der tilmeldes med aktionærens navn.  

Vær opmærksom på at kun aktionærer kan deltage i generalforsamlingen.

Forårsrengøring af Endrup og bålhytten
Lørdag d. 1. april 2017 mødte nogle få, men trofaste Endrup borgere op i klubhuset i Grimstrup. Vi fik 
rundstykker og vi fik udleveret et bundt af DN’s affaldssække.
Derefter tilbage til Endrup, hvor vejgrøften langs Hovedvejen, Brorsensvej og Vibækvej blev tømt for 
affald. Der var skræmmende meget. Det eneste positive var de næsten sommerlige temperaturer.
Kl. 12 havde de arbejdende pensionister kaldt til forårsrengøring i og omkring bålhytten og toiletbyg-
ningen. Som belønning serverede Hanne øl og grillpølser, så det både blev til arbejde men også hygge-
ligt samvær.

Tak til

Bodil, Ketty, Metha og Kurt, Kaj S, Niels, Linda og Anders, Ulla og Hanne

3

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 3



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

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

 
 

Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode  
til en hyggelig aften med en flaske vin. 

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

 vin til særdeles fordelagtige priser,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en 
hyggelig aften sammen med os. 

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuldt sorti ment fra slagter Theilgaard. 
Mangler du lækre udskæringer eller noget helt specielt kød ti l 
en speciel lejlighed så kan alt fra slagter Theilgaard besti lles her i 
buti kken og leveres fra dag ti l dag. 

Ambiente blomster. 
Vi får også friske og fl ott e bukett er fra Ambiente blomster i Bramming.
De er alti d af høj kvalitet og er alti d sæson aktuelle med de fl ott este 
blomster. 
Der kan ligeledes besti lles her i buti kken og leveres fra dag ti l dag. 
Så husk os når vi nærmer os mors dag og konfi rmati oner. 

Fra den lille bager i Bramming. 
Den lille bager i Bramming levere dagligt friskbagt brød, rundstykker 
og kager af højeste kvalitet. Vores udvalg er stort hver dag og har i 
specielle ønsker ti l fødselsdag eller lignende kan det besti lles her i 
buti kken og leveres fra dag ti l dag.

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615
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Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 1 - 2017 præmie

 199 Susanne Envevoldsen 200
 256 Leif Hermansen 150
 198 Dianna Jensen 150
 376 Gerda Hansen 100
 130 Anne Grethe Risager 100
 111 Mette Enevoldsen 100
 443 Johnny Tidemand 50
 389 Åge Jensen 50
 2 Hans Callesen 50
 167 Stinne Poulsen 50
 244 Åse Sillasen 50
 507 Henry Madsen 50
 17 Lisbeth Pedersen 50
 276 Helle Burkal 50
 156 Lone Frøsig 50
 195 Lone Thusen 50
 21 Tommy Hunderup 50
 404 Orla Jørgensen 50
 58 Søren Andersen 50
 337 Camilla Nørskovv 50
 537 Steffan Bertelsen 50
 465 Susanne Søby 50
 303 Frederikke Madsen 50
 490 Kim Gomes 50
 86 Bjarne Jensen 50
 233 Kirsten Ibsen 50

 Vif Præmiespil 2 - 2017 præmie

 290 Heinrich Grøndal 200
 550 Aase Madsen 150
 538 Inge Mikkelsen 150
 483 Ruth Poulsen 100
 473 Glen Nielsen 100
 150 Tina Schultz 100
 176 Tina Mortensen 50
 85 Thorkild Nielsen 50
 445 Svend Nielsen 50
 484 Jens Jensen 50
 432 Sven Iversen 50
 157 Kirsten Christensen 50
 419 Laura Frederiksen 50
 323 David Pedersen 50
 30 Michael Sørensen 50
 125 Mads Andersen 50
 124 Jesper Rønde 50
 377 Helge Hansen 50
 333 Jacob Brun 50
 164 Tove Hermansen 50
 284 Inger Henriksen 50
 250 Tatjana Møller 50
 330 Inger Andersen 50
 332 Chr. Fogh 50
 264 Anne Grethe Steffensen 50
 482 Niels Hjerrild 50

VIF Gymnastikopvisning 2017
D. 25. marts afholdt Vejrup IF gymnastikopvisning. 
Foreningens egne børnehold viste hvad de har øvet 
på i sæsonens løb og der blev leveret 4 meget kre-
ative og idérige opvisninger. Tak til gymnaster og 
trænere på forældre og barn holdet, puslingeholdet, 
minispring og spring for de gode opvisninger.

Der var også besøg fra hold udefra. Juniormix fra 
Gørding Lourup IF, Ungdomsmix fra Ribe GF og 
balletpiger fra Kulturskolen i Esbjerg. I løbet af da-
gen var der gymnaster på gulvet i alderen 1-25 år og 
det gav en meget varieret opvisning. 

Efter opvisningen valgt små 50 børn og voksne at 
blive til fællesspisning. I det hele taget en utrolig vel-
lykket dag med masser af god gymnastik, engageret 
publikum der bakkede holdene op og en rigtig god 
stemning.

En gymnastiksæson og en vellykket opvisning kan 
ikke lade sig gøre uden en masse trænere, hjælpe-
trænere og andre frivillige. Det er dejligt at der er 
så mange, der har lyst til at være trænere i Vejrup 
Idrætsforening og er klar til at give en hjælpende 
hånd. 

Det kan både være på et af holdene, til fredags fjol-
leri, med gode input til møderne eller noget af alt 
det andet vi spørger om jeres hjælp til. Det er dejligt 
at opleve jeres gejst og engagement gennem hele sæ-
sonen og jeres glæde ved at give gymnasterne nogle 
gode oplevelser til træning.

VIF Gymnastik formand Tina Steenberg Schultz.

Se billeder på næste side.
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Forældre - Barn holdet på vej til 
deres første opvisning

Forældre barn igang med lidt svære 
øvelser....

Gymnastik indmarch

Gymnastik puslinge

Mini spring er klar med deres rekvicitter her må der 
godt regne ind i dag..

Puslinge er bare klar til at gå på 
gulvet

Puslinge holdet viser vinterens anstrengelser

Spring holdet efter en fl ot præstation,-  udmarch
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Resultater fra badminton træfstævnet 
i Hejnsvig d. 4 marts
I stævnet deltog 102 spillere heraf 14 fra Vejrup

Emil Holm vinder i gr. 00 slutspil 2.
I midten Mik Bergenhagen nr. 2 i 

gr. 00 slutspil1.
Th. Silke Sørensen vinder i gr. 00 slutspil 1.

Mads Clausen vinder 
af gr. 7

Oliver Bramming vinder 
af gr. 4 slutspil 1

Mathias Søndergaard vinder 
af gr. 1 slutspil 2

Jeppe B. Andersen vinder 
gr. 5 slutspil 2

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Håndbold
Indløb i Dokken
Mandag d. 20.03.17 mødtes i alt 44 håndbold-glade 
mennesker ved hallen i Vejrup og kørte i samlet 
trop på tur til Dokken, Esbjerg. Her skulle 17 u.10- 
og u.12-spillere samt en enkelt u.8-spiller løbe ind 
sammen med Ribe-Esbjerg’s herrespillere. Efter 
det flotte indløb under lysshow og højt musik, stod 
den på håndboldhygge på tilskuerpladserne. Afte-

nen bød på en god gyser af en håndboldkamp, som 
REHH vandt over SønderjyskE med et enkelt mål i 
sidste sekund og sikrede sig derved en plads i slut-
spillet. Tak for en dejlig aften til alle 44 tilmeldte. 

På vegne af håndboldudvalget Gitte L.

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Generalforsamling 2017 - Mandag d. 20. marts 
afholdtes den årlige generalforsamling. Til årets 
generalforsamling var der en del udskiftning i be-
styrelsen, der ellers har haft de samme medlemmer 
i løbet af en årrække. Henrik Olesen, Mads Peter 
Pedersen og Frode Hansen gik af efter mange års 
godt samarbejde, foreningen siger en stor tak til 
de tre afgående bestyrelsesmedlemmer for godt 
samarbejde og alle de kræfter de har lagt i forenin-
gen. Efter valg er Frank Løbner, Rene Svendsen og 
Karsten Grønning indtrådt i bestyrelsen i stedet, 
som de resterende bestyrelsesmedlemmer ser frem 
til et godt og energisk samarbejde med. På gene-
ralforsamlingen blev Frode Hansen og Mads Peter 
Pedersen udnævnt til æresmedlemmer. Det er en 

titel der kan opnås igennem at have gjort et stort 
stykke arbejde for foreningen og dens medlemmer. 
Tillykke med titlerne. 

Ungdoms DM - I weekenden d. 17. – 19. marts 
blev der afholdt Ungdoms DM i Vingsted, her var 
4 af foreningens børneskytter udtaget til deltage i 
foreningsholdkonkurrencen. Holdet bestod af So-
fie Rose Svendsen, Sofus Løbner, Simon Jæger og 
Magnus Kristensen, juniorskytten Esben Damkjær 
Sørensen deltog også ved årets DM. Med det sam-
lede holdresultat på 794 point ud af 800 mulige, 
placerede holdet sig på en 12. plads ud af 27. Det 
gav ingen medaljer, men skytterne er – nogenlunde 
– tilfredse med deres resultater.

VIF Håndbold
Så blev det sidste træningsdag for sæson 
2016/2017-  u. 10 håndbold. Det har været en 
sæson med 11 aktive og glade spillere.  Vi har i 
denne sæson deltaget i mange stævner, både Max 
total-  og Total håndbold.  Sidste stævne var af-
slutningsstævnet i Billum, hvor der var medaljer til 
alle, som bevis for en god sæson. 

Jeg vil sige tak til alle jer spillere, for en masse gode 
og hyggelige trænings timer.  TAK til alle forældre, 

bedsteforældre og søskende, for den store opbak-
ning til alle stævnerne. Og tak til Signe og Amalie 
for jeres store hjælp til træningen. 

Mange af jer skal næste sæson spille på U 12 hol-
det,  hvor der venter jer nye og spændende udfordrin-
ger. Jeg håber i allesammen er klar til endnu en sæson 
efter sommerferien, både på u10 og u12 holdet. 

- Carina
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Hygge på tilskuerrækkerneLidt nervøse – men drøn-klar til indløb

Årets afslutning med præmieoverrækkelse og 
lagkage bliver afholdt d. 4. april i opholdslo-
kalet. Vi håber på at se mange medlemmer, 
forældre og hjælpere til denne hyggelige af-
ten, hvor vi siger på gensyn til næste sæson. 
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VIF Generalforsamling 2017
 Dagsorden, blev gennemgået og generalforsamlingen 
gik i gang med valg af ordstyrer Hans Jørgen Madsen. 
Konstaterede at vedtægterne var overholdte det var 
annonceret 14 dage før mødet skulle afholdes, - Valg 
af referent Ida Søby Fogh. og stemmetæller Charles 
Madsen og Peter Thomsen. 

Formandens beretning: Otto Pedersen
Først skal der lyde en stor tak til alle 

for den gode indsats i 2016 - Uden alle de 
frivillige kræfter kan man ikke holde 
gang i så stor en forening, som VIF.

År 2016 har budt på både gamle og nye aktiviteter. 
2016 har været år med mange positive Ting
Men en af de ting man altid glædes over fi k vi går: 
Det er altid en stor glæde når man indstiller folk til de 
forskellige priser, og når man for den . Stort tillykke 
til Janni Nielsen med unglederprisen fra Lions her i 
marts måned - det er rart, når andre også kan se det 
store stykke arbejde, de frivillige ligger i foreningen, 
og tak til Helle for at have indstillet og skrevet indstil-
lingen. Det er nemlig også meget vigtigt, at ved kom-
mende der skriver indstillingen, får det ud på en sådan 
måde, at det vi andre ved og det engagement vi kan se, 
der lægges i foreningen, bliver beskrevet for andre, så 
de også kan se det. 

Fog fremmest har de enkelte udvalg haft styr på deres 
aktivitet, og jeg har glædet mig til at skulle afl ægge be-
retningen. Der er meget, der tyder på, at der er man-
ge, der gerne vil bidrage med noget, en af de ting der 
måske bliver prøvet af i 2017, er en aktiv dag /aften, 
hvor der vil være forskellige aktivitet bla. Cykling mtb /
racer / alm cykler, løb, raske traveture, styrketræning, 
osv. Der vil blive afholdt en ekstremweekend for unge 
mennesker imellem 14 -17 år. Så er der blevet spurgt 
ind til noget om cykling, og vi prøver at fi nde nogle 
tovholder til det

Økonomi: Vi vil i 2017 kun modtage 87% i tilskud, det 
vil betyde, at vi skal ud og fi nde 40000 kr et sted, og 
da vi kommer ud med et underskud i år på 24000 kr, 
skal vi gøre noget for at have dækket denne ubalance. 

Coventus har fungeret, men da nogle ikke vil betale på 
den måde, er der stadigvæk en del til kasseren, og nog-
le ting kan ikke lade sig gøre på andre måde.

Vi havde besøg fra DGI om foreningsudvikling. Det 
blev en workshop, der mundede ud i alle udvalg skulle 
lave opgavebeskrivelser til de opgaver, der må være. 
Når opgaverne beskrives på papir, er de nemmere at 

fi nde frivillige til. Alle er (næsten) færdige med deres 
opgaver, vi skal have en opfølgning i foråret, så må vi 
se, om det kommer til at fungere. 

Vi har fortsat med Ungdomsidræt fredag aften, hvor 
vi har haft arrangementer om fredagen. Der har været 
en stor tilslutning til det, der har faktisk været en del 
aftener med over 60 børn, det har været sådan, at de 
enkelte udvalg har haft en aften, det vil de også have 
i fremtiden, men der er kommet en udvalg mere, som 
kan tage over, når de andre ikke kan, og så er vi nogle, 
der har snakket om, om vi skal tilbyde de voksne en 
eller fl ere aktiviteter den aften, og måske en løbetur 
tirsdag aften, når de alligevel afl everer deres børn til 
gymnastik.

Søren Callesen har igen i år haft gang i krolfen -  tak 
til dig Søren. Kirstine Sørensen fra Seniorklubben, an-
gående ”Idræt om dagen”. Hun har sørget for at fi nde 
ledere – igen Preben Lind og Søren Callesen. Karen 
Olsen har kørt spinning de tirsdage, hvor det har været 
muligt, og Kirstine har lavet en aftale med Per angåen-
de kaffe og rundstykker. Der er ca.50+deltager
Og Her til sidst vil jeg sig en stor tak til alle de, der år 
efter år lave det store frivillige arbejde, og her tænkes 
der især på banko medhjælperne, hvoraf der er en del 
der har været med fra starten Der vil fra OK blive ud-
betalt 14.465 kr. for 2016. 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 samarbej-
de, - Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden 
dem havde vi ikke tøj på kroppen. De har gjort en for-
nem indsats, tak for dette. En stor tak til de afgående 
medlemmer for deres indsats.

Spørgsmål: OK penge, hvad når man begynder at be-
tale via mobilepay? Det vil Otto undersøge.
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Sponsor: Lars Utoft Nielsen, - Fra sponsor afd. er der 
at berette, at der i 2016 er fundet sponsor til rekla-
mer på stadion, nye galger til skilte og til spilletrøje til 
håndbold og der arbejdes på sponsorer til de nye klub-
dragter, Sponsor udvalget består af Dianna Jensen, Per 
Tobiasen, Jan Bergenhagen og Lars Nielsen. 

Badminton: Udvalget: Thomas Regel
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige bestyrelsen i 
idrætsforeningen og bestyrelsen i badminton udvalget 
tak for godt samarbejde i det forløbene år. Den samme 
tak skal naturligvis lyde til trænere og hjælpetrænere, 
som også i år har gjort et kæmpe stykke arbejde. Der 
skal også lyde en stor tak til Helle og Per Burkal for det 
gode samarbejde.

Badmintonudvalget består i skrivende stund af Pre-
ben Lind, Bent Truelsen, Per Søndergaard Tobiasen og 
Thomas Regel. Vores suppleant er Niels Peder Regel. 
Bent Truelsen og Thomas Regel er begge på valg.
Vi har igen i år haft besøg af Steffen fra DGI, som har 
afholdt ”Skolebadminton” En hel dag hvor alle skolens 
børn på skift har modtaget træning i form af leg og 
spil. En god dag i badmintonens navn, hvor interessen 
for sporten gerne skulle give nye medlemmer. Vi har 
desværre haft en smule nedgang på ungdomsholdene, 
men kan glæde os over at de spillere vi har, brænder 
for sporten.

På motionist-siden har vi haft endnu et godt år, dog 
har der været få ledige baner. Fra bestyrelsens side vil 
vi gerne takke for forståelsen for, at der igen i år har 
været enkelte afl ysninger, da hallen har været brugt til 
andre aktiviteter. Sæsonen forlænges selvfølgelig med 
det antal gange badminton har været afl yst.

Badminton Ungdom: Preben Lind
Året 15/16 badminton børn og unge. Badminton havde 
i januar spillere og trænere ialt 10 med til det store 
internationale stævne i Tønder. Hvor de også overnat-
tede Cecilie Christensen vandt bronze i single i U 11år 
i D rækken Nicolai Mortensen vandt bronze i single 
i U 13 år B rækken. Patrick Christensen og Tobias 
Søby vandt guld i double i U 13 år i C rækken. Ved 
Landsmesterskaberne i Hedensted 5/6 marts. Vandt 
Signe U. Nielsen bronze i single i U 11 år i C rækken. 
Her var Camilla og Janni Landsledere i D G I Sydvest. 

Ved landsmesterskaberne i i Strib d. 19/20 marts. 
Vandt Emma Sofi e bronze i U 17 år i B rækken i dame 
Double. Janni vandt bronze i U 19 år i B rækken i 
dame Double. Turnerings holdene er udfordret af at D 
G I er sammensmeltet med D B F gør at modstanden 
er større.

U 11 år i D rækken blev nr. 2
U 13 år i D rækken blev nr. 4
U 13 år i B rækken blev nr. 4
U 15 år i C rækken blev nr. 3
Foråret 15 er i store træk gået udmærket en stor tak til 
trænerne Jonas,Camilla,Janni og Emma
Også en tak til forældrene for kørsel og opbakning.

Ved opstarten i august måned,var Trænerne camil-
la,Janni;Emma Sofi e klar igen.
Sune og Nicolai som hjælpetrænere. Vi tog afsked med 
Jonas da han har begyndt læreplads. Vi har atter 3 
Turneringshold. med i turnering. U 15 år i C rækken - 
U 13 år i B rækken - U 13 år i D rækken. Desuden del-
tager vi i Træfstævnerne som er mere social og en god 
begynder stævne. Her blandes piger og drenge i grup-
per efter styrke og ikke efter alder. Her vinder børnene 
mange pokaler. Men i badminton gælder det ikke kun 
om at vinde. Vi spørger først børnene om de har spillet 
godt eller der er plads til forbedringer.
Man kan jo godt spille en god kamp, men tabe til en 
bedre modstander. 

Det er ikke bare stævner vi taget til,vi har også af-
holdt Natminton. Alle vore spillere blev inviteret op 
til overnatning  her i hallen,med en masse badminton. 
Vi havde sat knæklys på vores baner og efterfølgende 
spillede med fjerbolde der var lys i Der var 25 glade 
spillere som deltog i arrangementet, som trænerne selv 
arrangerede.

Festudvalget: Janni Jørgensen
Byfesten i 2016 gik godt. Vi var udfordret m.h.p. vejret 
fredag og lørdag. Fredag blev det løst med at gæsterne 
til fyraftensarrangement samt krof- og fodboldspiller-
ne fi k serveret mad i det storetelt, og børnedisko blev 
fl yttet over i cafeteltet. Det var ikke den bedste løsning 
for børnene, men det var den eneste løsning i situa-
tionen, så det må vi rette op på i ’17. Lørdag fortsatte 
regnen, og torvedag blev afholdt inde i teltet. Der blev 
afholdt en Bumperz turnering i regnen, hvor der trods 
alt var en del tilskuere. Vi er stadig udfordret lørdag 
aften, hvor salget af billetter er stødt faldende. Måske 
vi bare skal erkende at fredag er blevet den store dag, 
hvor vi har den største omsætning. Søndag havde vi i 
2016 en masse veteranbiler med i optoget, for at øge 
deltagelsen i optoget, hvilket har været en succes, der 
var mange tilmeldte. Byfesten gav i 2016 et mindre 
overskud end de foregående år. Vi endte med et over-
skud på 36.940,74 kr.

Julefrokost d. 03.12.2016 - 131 solgte billetter, så der 
var udsolgt. Vi vil gerne blive ved at være inde i multi-
salen, grundet den mere hyggelige atmosfære, så der-

Fortsættes på side 13.
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XTREM WEEKEND
OBS. BEGRÆNSEDE PLADSER

 Er du mellem 14 og 17 år? Kunne du tænke dig at få en mega fed weekend, 
 hvor dine grænser bliver skubbet, og du aldrig vil glemme? 

 Så er DU inviteret til Vejrup Idrætsforenings EXTREM WEEKEND!

 Hvad: En mega fed, uforglemmelig, grænseoverskridende, sjov, nice,
  mindeværdig, vanvittig, vild, extrem weekend. Se Facebook-begivenheden
  Extremweekend 2017 – Vejrup IF for mere info. 

 Hvorfor: Du skal tage med, fordi du får en weekend, du aldrig glemmer,
  du bliver udfordret på dit eget niveau, og du kommer så meget
  til at fortryde, hvis du bliver hjemme! 

 Hvem: For alle 14 – 17 årige i Vejrup og omegn, både medlemmer og 
  ikke-medlemmer af Vejrup IF. 

 Hvornår: Lørdag d. 26. august fra kl. 08:00 til søndag d. 27. august omkring 
  kl. 12:00. 

 Hvor:   Vi mødes i Vejrup lørdag, derefter fortsætter vi til et hemmeligt
  sted. 

 Pris: 200 kr. for medlemmer af Idrætsforeningen, 250 kr. for ikke-medlemmer.
  Inkluderet er alle aktiviteter samt al forplejning. 

 Ambassadører:  Kunne du tænke dig at hjælpe os med at udbrede budskabet og få så 
  mange som muligt med? Så kontakt Tina Grønning Sørensen, du 
  belønnes selvfølgelig med en lille gave som tak for hjælpen. 

Spørgsmål og tilmelding: Tilmelding skal ske til Ida Søby Fogh 
senest d. 15. juni på telefon 30246740. 

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du også kontakte Ida. 

Ved tilmelding skal der betales. Info om betaling og praktisk info 
fås af Ida ved tilmelding.

Vejrup Endrup Nyt
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for måtte vi også sige nej til efterspørgsel på nogle bil-
letter. Julefrokosten gav et overskud på: 18.208,96 kr.

Fastelavn - Der er lige blevet afholdt fastelavn, hvor der 
var 98 betalende gæster. Vi havde nogle fra Leo klub 
ude at underholde i de 2 timer, så der hele tiden skete 
noget for børnene. 
Fastelavn giver et underskud på 1.081 kr. 

Men vi ender ud med et overskud på 55.149,7 kr., mi-
nus det underskud som fastelavn vil have. 
Til slut vil jeg gerne sige rigtig mange tak til alle de 
samarbejder vi har haft, til alle sponsorer, til alle fri-
villige, hvis det ikke var for jer, ville der ikke være en 
Vejrup Sportsfest. Og ikke mindst tak til resten af ud-
valget, som altid er klar til at tage en tørn og arbejde 
ud på de sene timer.

Efter festudvalgets beretning er der en samtale om by-
festen, hvordan kan man få fl ere lørdag? Hvordan går 

Håndbold: Karina Tobiasen
Det har været en rigtig god sæson for håndbolden 
i Vejrup, som startede med håndbold karavanen i 
august måned, - Det er et projekt, lavet af Dansk 
Håndbold Forbund i samarbejde med håndbold-
klubber og skoler i Danmark. - Projektet består af 2 
instruktører fra DHF, som kører rundt til klubber og 
skoler, medbringende forskellige rekvisitter til brug i 
hallen. Der er f.eks. forhindringsbane, boldtrampoli-
ner, skuddug med Niclas Landin, skudhastighedsmåler, 
mm.VIF Håndbold stillede med 4 hjælpere (Sandie, 
Peter, Ejvind og Carsten).
Alle børnene hoppede og spillede bold efter bedste 
evne. De var rigtig gode og sveden kom også frem hos 
de fl este, inden de tog tilbage på skolen, med en forhå-
bentlig god oplevelse.

Små hænder har denne i sæson været 5 aktive børn. 
Vi hygger med boldspil og andre aktiviteter, og håber 
at fl ere børn har lyst til at prøve dette næste sæson. 
U 8 piger/ drenge – startede sæson med 16 børn til de 
første træninger, nu går der 12-14 børn på holdet. De 
har deltaget i 5 stævner i løbet af sæsonen, med to 
hold. Tak for hjælpen til Mette, Heidi, Ea og Balbine. 
U-10 Piger/Drenge: Sæsonen startede med i alt 11 spil-
lere piger/drenge. Deltog med to hold i 7 total & max 
totalhåndboldstævner i løbet af sæsonen. Tak for hjæl-
pen til Carina, Sandie, Birgitte, Amalie og Signe. U12 
piger: der har hele sæsonen været 12 piger, som træner 
tirsdag og torsdag, de blev tilmeldt 7 mands turnering 
på den stor bane, som spiller kamp hver weekend. Tak 
for hjælpen til Carsten og Ejvind. - I skrivende stund 
ligger U 12 pigerne på en 3 plads.

Lørdag d. 7. januar 2017 blev der afholdt DGI max-to-
tal stævne i hallen og vi fi k endelig rigtig mulighed for 
at afprøve den nye max-total bane, som er tegnet op 
med sort på gulvet.
Stævnet startede kl. 10 og under kyndig vejledning 
dømte stævneleder Maarten Wolkers og de seje frivil-
lige Ea, Balbina og Amalie U8 og U10 holdene. Der var 
kærlig fi ght og kampånd mellem blandt andet Varde, 
Gørding/Lourup, Billund, Team Helle, Blåbjerg og 
Vejrup. Især Vejrup klarede sig strålende i turneringen.
Lørdag d. 14. januar 2017 var det DGI’s tur til at afhol-
de total-stævne. Også her forløb arrangementet plan-
mæssigt, båret af de frivillige. Tak for forældre, træne-
re, frivillige og selvfølgelig håndboldspillerne for et par 
gode stævner og dejlige lørdage i Fritidscenteret.

Samarbejdet med Gørding/Lourup på U-12 siden har i 
denne sæson kun været 1 pige fra GLIF som spiller i 
VIF og 1 drenge fra VIF som spiller i GLIF. Samarbejdet 
har fungeret godt (Team Gørding/Vejrup).
Vi har afholdt et ” mini kursus ” for alle trænere og 
hjælpetræner i Team Gørding/ Vejrup – det var Asger 
Larsen fra Gørding der stod for dette, alle deltagerne 
fi k mange gode fi f, som de kan bruge i den daglige 
træning. - I forbindelse med at vi er samarbejdsklub 
med Ribe/ Esbjerg HK, skal vi en tur til Dokken og se 
Ribe/Esbjerg herre spille mod Sønderjyske mandag d. 
20/3-17 Senior damer har haft en fi n sæson, desværre 
plaget af lidt skader, men slutter nok sæsonen midt i 
deres pulje.

Håndboldudvalget valgte i slutningen af 2016, at takke 
ja til deltagelse i projektet ”KNÆK KURVEN”. Projek-
tet opstod da man i DIF ønsker at vende det statistiske 
fald i medlemstal, som har været tendensen de seneste 
år. Der er nemlig fl ere og fl ere børn og unge, som ikke 
dyrker motion og holdsport. For at lave en indsats som 
skulle vende denne tendens og fastholde de unge, som 
stadig er aktive i sportsforeningerne, udløste dette en 
donation ved Dansk Håndbold Forbund som oprettede 
projekt ”KNÆK KURVEN”. Projektet omhandler fi re 
indsatsområder, hvor der var relevant for Vejrup at 
kigge nærmere på området KLUB-BUILDING. Vi fi k 
tilknyttet Bettina, som vores kontaktperson og har al-
lerede haft to møder med hende - og er kommet godt i 
gang. Klub-building’en består af følgende tre trin:
Trin 1: Styr på driften, Trin 2: Klubbens frivilligestrate-
gi og trin 3: Udvikling af håndboldproduktet.
Altså går det ud på, at vi får inspiration til at holde 
håndboldspilleren i centrum - og dermed erhvervelse 
og fastholdelse af børn og unge såvel som frivillige. Vi 
får systematiseret opgaverne i foreningen, får masser 
af inspiration til stævner, tiltag, klub-events og værk-
tøjer. Projektet er fuldstændig gratis og en super god 

Fortsættes på side 22.
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www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt 
udskiftning af termoglas
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 ▲
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30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

 Vejrup
  Caravan
   Transport VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

VVS - Blikarbejde
Olie- og gasservice
Jordvarme
Luft/vand varmepumper
Olie- og gaskedler

Niels Lambertsens Vej  6  • 6705 Esbjerg Ø
Tlf .  76 109 110 • Fax 76 109 111 • www.gte.dk • info@gte.dk

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk
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Udmeldelser
For tiden er der en del udmeldelser 
fra folkekirken, også i vore sogne og 
man kan spekulere over hvorfor. De 
fl este nok fordi de ikke vil låses fast 
i en bestemt opfattelse, men stå frit 
til at forme deres egen livsopfattelse. 
Det kan også være af økonomiske 
grunde. Men det er nok ikke så tit.

Kandidat i religionssociologi Chri-
stina Øager har ifølge Kristeligt Dag-
blad lavet en undersøgelse og inter-
viewet 115 personer om, hvorfor de 
meldte sig ud.

Det er en beslutning, der modnes 
over fl ere år og en bestemt årsag udlø-
ser ønsket om udmeldelse, f. eks Atei-
stisk Selskabs kampagne sidste år. 

Men et gennemgående træk er, at de 
ikke kan få det naturvidenskabelige 
billede til at gå i spænd med kirkens 
verdensbillede og egentlig ikke tror 
på Gud.

Men nu svarer naturvidenskaben jo 
egentlig slet ikke på spørgsmålet om, 
hvorfor vi er her på jorden og hvorfor 
der overhovedet er noget til og ikke 
ingenting til. 

Videnskaben svarer på, hvordan tin-
gene udvikler sig, men ikke hvorfor.

Så kan man spørge, om det nu også 
er så vigtigt. Hovedsagen er dog at 
planeten er her og at man lever. 

Men det kan man alligevel ikke lade 

være med at undre sig over. Især når 
nogen af ens nærmeste dør og man 
derved konfronteres med sin egen til-
intetgørelse på et tidspunkt. 

Nu skal jeg ikke forsøge at overbevi-
se nogen om Guds eksistens. Det vil 
være en fornærmelse mod Gud, men-
te Søren Kierkegaard. Det vil svare 
til at stå ved siden af en person og 
forsøge at bevise vedkommendes ek-
sistens. Det vil være en fornærmelse. 

Men man kan jo heller ikke bevise, 
at nogen eksisterer. Det kan jo altid 
være drøm og i virkeligheden ligger 
man hjemme i sengen og sover, men 
drømmer, at man kniber sig i armen 
for sikre sig, at man er fysisk til ste-
de. Men i det mindste er der dog en, 
der drømmer. 

Dertil kommer, at et naturvidenska-
beligt faktum den ene dag kan ændre 
sig til en anden opfattelse den næste 
dag. 

Og videnskaben kan ikke bevise 
sine egen forudsætninger, men må 
bygge på tro og antagelser. Men så 
kan man efterprøve det og se om det 
holder. Men tilværelsen som helhed 
kan vi ikke efterprøve. Vi kan ikke 
gentage jorden som et eksperiment 
selv på en fjern planet. Tilværelsen 
som sådan har eengangskarakter og 
bliver ikke genudsendt. Det åbner op 
for at nyt kan ske. At det hele ikke er 
fastlåst, men at tilværelsen er båret af 

noget personligt, for om det personli-
ge gælder, at alt ikke kan forudsiges. 
I en ganske almindelig samtale kan 
der ske ting og sager, man slet ikke 
havde regnet med både positivt og 
negativt. 

Gud er personlig. Guds står frem. 
Gud sker, Gud fi nder sted. Gud ek-si-
sterer. Gud fi ndes ikke som en sta-

Kirkebladet
Nr. 2 • 2017

Kirkelige handlinger
1/1-6/4  2017

Døbte:
Vejrup kirke
Ella Enevoldsen

(Mette Enevoldsen og
Allan Enevoldsen)

Thor Lillebæk Truelsen
(Susanne Lillebæk Truelsen og
Tue Lillebæk Truelsen)

Begravede:
Vejrup kirkegård
Nora Nielsen 
Lissi Nielsen
Rikardt Bjerre Hermansen 
Ingeborg Madsen
Cecilia Nørgaard Jørgensen

Vester Nykirke kirkegård:
Johnny Langmach (Sct. Ansgar 
kirkegård)
Rita Jepsen
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tisk størrelse, men bliver virkelighed 
langs af sted. I det gamle testamente 
hedder det om Gud, at hans væren er 
at være til, Jahve betyder væren, den, 
som er. Det kommer fra udsagnsordet 
at være, men det betyder ikke noget 
statisk. Gud er den væren, som bry-
der frem og får ting til at ske. Det var 
det, som Moses fi k at vide ved torne-
busken og som satte ham i gang med 
at lede folket til befrielsen fra slaveri-
et i Ægypten.

Det sætter os i gang i dag. Vi kan 

ikke se Gud. Gud er ikke synlig i 
den forstand, men han virker i vores 
samvittighed, når vi har diskussioner 
med os selv om, hvad der er etisk rig-
tigt. Det kan vi forsøge at komme fri 
af, men det er ikke tilrådeligt.

AE

Afskedsgudstjeneste 
i Vester Nykirke
Da vi skal tage afsked med vor graver 
Mona, som har valgt at gå på efterløn 
pr 1-7-2017 med sidste arbejdsdag 25-
5-2017, vil vi gøre det Søndag 7-5-17  
kl. 10,30 med gudstjeneste og lidt at 
spise i kirken. 
Alle er velkommen.  
Menighedsrådet ved Vester Nykirke.

Besøg fra Cambodia
Konfi rmanderne fi k besøg fra Cam-
bodia. Chengly og danske Kathrine 
Sigaard fra det nordlige Jylland som 

oversætter. Chengly fortalte leven-
de på engelsk om de forhold, der er 
i Cambodia. Hendes forældre gik 
fra hinanden, da hun var lille pige. 
Det betød mange vanskeligheder for 
hende og hendes søskende. Heldigvis 
fi k hun kontakt med nogle kristne i 
forbindelse med engelskundervis-
ning og de fortalte hende om Jesus 
Kristus. Det gav nyt håb.  Hun blev 
kristen og underviser nu på den skole, 
hvor hun i sin tid fi k hjælp. Undervejs 
blev konfi rmanderne udfordret til en 
vurderingsøvelse. Hvad er vigtigst?  
Føde eller rent vand, eller mobil eller  
andre ting bl.a. bøn, kærlighed, hvad 
er vigtigst? konfi rmanderne blev delt 
i to grupper, der skulle give deres bud 
på, hvad der var vigtigst og lægge kor-
tene på gulvet efter hvad der havde 
topprioritet og Chengly skulle også 
selv lægge kortene. Konfi rmanderne 
lagde bøn og kristendom i midtvejs, 
men Chengly satte det allerførst. 

Adresseliste:
Sognepræst 
Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 75 19 00 51 

Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Kontakt E-mail:
eae@km.dk
Sognets offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen 
Øster Vejrupvej 14 
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28 
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mona Truelsen
Nykirkevej 2
Tlf. 75 19 13 11
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
13. apr. (Skærtorsdag) 10.30 19.30
14. apr. (Langfredag) 09.00 10.30
16. apr. (Påskedag) 10.30 09.00
17. apr. (Anden påskedag) 10.30 ingen
23. apr (1.søn. e. påske) ingen 09.00
30. apr. (2.søn.e.påske) 10.30 09.00
07. maj (3.søn.e.påske) 09.00 10.30
12. maj (Bededag) 10.30 09.00
14. maj (4.søn.e.påske 10.00 ingen
  (konfi rmation i Vejrup)

21. maj (5.s.e.påske) 10.30 09.00
25. maj (Kristi Himmelfartsdag) ingen ingen
  (Der henvises til friluftsgudstjeneste, gadekæret i Hunderup
  kl. 14.00) 
28. maj (6.s.e.påske) ingen 19.00PT
04. juni (pinsedag)  09.00PT ingen
05. juni (Anden pinsedag) ingen  ingen
  (Der henvises til Sct Ansgar, Bramming kl. 11.00)
11. juni (Trinitatissøndag)  ingen 11.00JH
18. juni (1.søn.e.trin.) 10.30PT ingen
25. juni (2.søn.e.trin.) ingen 09.00JH
02. juli (3.s.e.trin) 11.00 OM ingen 

PT:Pernille Troldborg
OM: Ole Madsen
JH: Jørgen Hanssen
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Alle var enige om at make up var 
det mindst vigtige.

Det kan man så tænke lidt over. 
Men Chengli har jo ret. Det vigtig-

ste afhænger af Gud og forbindelsen 
til ham. Jesus blev fristet til at lave 
sten til brød, men Jesus  sagde: Men-
nesket lever ikke af brød alene men af 

hvert ord, der udgår fra Guds mund. 
Vores tilværelse afhænger af Gud fra 
først til sidst, både brød, helbred og 
velbefi ndende i det hele taget.

Den Jyske Sinfonietta
Desværre havde en af hovedkræfter-
ne fået forfald, så koncerten i Vejrup 
kirke med Sinfoniettaen 11. marts 
måtte afl yses i denne omgang med 
sent varsel. 

Men til gengæld fi k de, der mødte 
op en koncert med Peer Munkgård, 
der spillede på bratsch og to andre  
violiner han havde medbragt.   

Vi fi k smagsprøver på de forskellige 
århundreders yndlingsmusik , så det 
blev en fi n lørdag eftermiddag, hvad 
musik angår med  kommentarer til de 
forskellige indslag og en kop kaffe til 
sidst. 

Afsked med organist 
Peer Munkgaard
Vores organist i Vejrup, Peer Munk-
gaard, har fået nyt arbejde i Langå og 
derfor søger vi en ny. 

Konstituering i Vejrup 
Formand: Else Holberg Truelsen
Næstformand og kasserer: Niels Peder Regel
Kontaktperson: Niels Peder Regel
Kirkeværge: Lone Wenzel henriksen
Regnskabsfører: Bente Gram Eriksen
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Grethe Johannesen
Præstegårdsudvalg: alle medlemmer undtagen præsten.
Aktivitetsudvalg: Grethe, Inger, Anne-Grethe, Asger.
Hjemmeside: Else Truelsen
Sekretær: Asger Ehmsen
Bladudvalg: Asger Ehmsen, Else Truelsen.
Repræsentant til hallen: Lone Wenzel og Inge Havgaard 
Underskriftsberettigede: Formand og kasserer.
Menighedsrådsmøder begynder fremover fra kl. 16.00

Menighedsrådet i Vester Nykirke 
Formand: Henrik Christensen
Næstformand: Hardy Lauridsen
Kasserer: Tøger Reenberg Flagstad
Kirkeværge: Ulla Christensen
Kirkegårdsværge: Tove Pultz Lauridsen
Præstegårdsudvalg: Henrik Christensen og Hardy Lauridsen
Aktivitets- og udfl ugtsudvalg: Ulla Christensen, Tove Pultz Lauridsen 
og Tøger Reenberg Flagstad
Bladudvalg: Henrik Christensen
Valgbestyrelse: Hardy Lauridsen, Tøger Reenberg Flagstad og Tove 
Pultz Lauridsen
Medlem af lokalrådet: Henrik Christensen
Kontaktperson: Hardy Lauridsen
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Det har været fi nt med Peer som or-
ganist. Jeg vil savne det overraskende 
præ- og postludium. 

Og ikke mindst violin-  og bratsch-
spil. Det har været dejligt at lytte til.

Stillingen i Vejrup er ikke tilstræk-
kelig til at opretholde livet. Der er for 
få timer. Man skal have noget ved si-
den af og det er ikke så ligetil at få.  

Der er lidt fl ere muligheder i Langå. 
Vi håber Peer må få en god tid der. 

  
Skærtorsdag aften i 
Vester Nykirke den 
13. april kl. 19.30
I forbindelse med aftengudstjenesten 
Skærtorsdag aften i Vester Nykirke, 
er der et traktement i anledning af 
påsken. Det er for at markere Jesu 
fælles påskemåltid med disciplene 
den sidste aften. 

Onsdag den 26. april
Soldatervennestævne i konfi rmand-
stuen kl. 19.30
Taler:  Finn B. Jørgensen, Fredericia.

Konfi rmandaltergang 
Søndag den 30. april kl 10.30 i  
Vejrup kirke. I gamle dage kunne 
konfi rmander først gå til alters efter 
konfi rmationen. Sådan er det hel-
digvis ikke mere. Nu er det for hele 
familien. Både store og små. Alter-
gangen er et fællesskabsmåltid. Her 
aktualiseres det, vi blev døbt til.

Det er også festligt at samles, kon-
fi rmander og familie til fælles alter-
gang. Det indbydes der til 2 uger før 
konfi rmationen.

Gudstjeneste i 
Vøgaslund
Ingen gudstjeneste i Vøgaslund i år. 

Til eftertanke
Fra Luthers bordtaler:
Hvor der er et melankolsk hoved, der 
er der tilberedt et bad for djævelen.

Astrologien er som en fordrukken au 
pairpige, der vugger barnet og ikke 
spørger om noget.
Falder barnet ud af vuggen, så falder 
det.

Kalender

Torsdag d. 13. apr. Påskemåltid i Vester Nykirke .................... kl. 19.30

Onsdag d. 26. apr.  Soldatervennestævne i Konfi rmandstuen . kl. 19.30

Torsdag d. 24. aug.  Sogneudfl ugt

Afskedsreception for 
sognepræst Asger Ehmsen

Søndag d. 21. maj 2017 vil der være afskedsreception for 
sognepræst Asger Ehmsen.

Afskedsreceptionen fi nder sted på Endrup kro fra kl. 12.
Forinden er der gudstjeneste i Vester Nykirke kl. 9.00 

og i Vejrup kirke kl. 10.30.
Af hensyn til traktementet på Endrup kro ønsker vi tilmelding 

senest d. 15. maj 2017. Gerne på SMS eller mail til 
Henrik Christensen 40191013 mail: henrik.omme@yahoo.dk eller 

Else Truelsen 29437392 mail: elsetruelsen@hotmail.com 
Vi håber mange møder op for, at tage afsked 

med vores præstepar.
Med venlig hilsen

Menighedsrådene ved Vester Nykirke og Vejrup kirke.

Konfi rmation i Vejrup kirke, 
søndag den 14. maj kl. 10.00
11 Konfi rmander i Vejrup Kirke søndag den 14. maj kl. 10.00:
Else Kathrine Frost Christiansen, Sneppevej 6
Signe Fogh, Stationsvej 2
Isabella Marie Birch Mathiesen, Nørregade 61, Gørding
Lærke Holm Poulsen, Tjørne Allé 10
Natali Maria Rusuberg, Tjørne Allé 5
Sofi e Wen Rose Svendsen, Dyrlægeparken 7
Amalie Slot Søndergaard, Vejrup Storegade 61
Lykke Ri Chen Pannerup Sørensen, Hovedvej A1 33, Grisbæk
Rasmus Lund Andersen, Bygaden 40, Endrup  
Magnus Egert Sundorf Kristensen, Vejrup Storegade 77
Christoffer Stage, Vejrupvej 16, Sdr. Vejrup
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Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

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/snedker-

arbejde
✓	 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

ÅBEN:
Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Vøgas Lund ApS 
informerer!

Vøgas Lund har 3 stk. anparter  
til salg.

Tilbud sendes skriftlig eller 
afleveres i lukket kuvert mærket 
” Tilbud på Vøgas Lund anpart”

Til Orla Jørgensen, Lykkesgårdsvej 
2, Vejrup, 6740 Bramming

Tilbud skal være modtaget  
senest d. 1. juni  2017.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til 
at forkaste enkelte eller  

samtlige tilbud.

Tanjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming

Din garanti for dansk kvalitet 
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VIF Fredags Aktivitet 
En super afslutning…… den sidste fredags fjolleri, foregik med rulle skøjter og løbehjul, - der var man-
ge der kom med det de ruller med til daglig – godt rengjort og uden bremser, men samtidig havde an-
dre  forskellige aktiviteter i gang, der blev skudt mod mål hvor andre havde rullebrætter, skumredska-
ber, Airtrack blev der hoppet på osv. det er en super aften for alle de børn der bare har lyst til at prøve 
de aktiviteter de ikke er så dus med eller de mestre godt – det er en vellykket aften med Cafeteriet fyldt 
med forældre der af og til må med deres børn ind i hallen for at prøve forskellige Aktiviteter.

TAK for en endnu en dejlig sæsonmed fredags FJOLLERIER

- TAK til alle udvalgene og deres forældres hjælp, vi starter op efter sommerferien.

Dagplejens forældrearrangement
Torsdag d 23/3 var alle forældre til børn i den kommunale dagpleje i Vejrup inviteret til en hyggelig for-
middag i multisalen i Vejrup. 

Her blev de budt velkommen af byens dagplejere og gruppens dagplejepædagog. Herefter sang vi er par 
sange, der blev leget på diverse redskaber, der kunne udfordre børnenes motorik og der blev vist bille-
der af vinterens legestueaktiviteter. 

Herefter var dagplejerne vært med lidt frokost til både børn og voksne, inden der blev ryddet op. Og så 
var det tid til at komme hjem og få en god middagslur ovenpå en lang formiddag. 
Vi håber at alle, både børn og voksne havde en ligeså god formiddag, dom vi dagplejere havde. 

Tak til alle jer forældre m.fl. der valgte at bruge en formiddag sammen med os. 

Konfirmation i Vejrup - Søndag den 14 maj 2017
Igen i år har borgerforeningen opstillet sparebøsser til hver konfirmand, 
hos Min købmand, -  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. Sidste frist for indsamlingen er den 13. maj 2017 

- Flagstænger vil blive opstillet på konfirmationsdagen.

Byens borgere kan nu leje flag af borgerforeningen.

Flagstang inkl. flag 35 kr. -Flagstang m/ spyd og flag 50 kr. 
Holder til 3 flagstænger inkl. Flag 150 kr.

Disse kan opsættes ved hvilken som helst anledning såsom bryllup, runde fødselsdage osv. 
Er man interesseret i at leje flag alléen eller et antal spyd eller holdere, kontakt formanden. 

Vejrup Borgerforening Formand - Jan Jensen – salg@jensenbiler.dk – mobil – 30 34 64 61 
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Daniel Arnesen er 
en rigtig forgangs 
mand når der en 
aften med rulle-
skøjter og diskolys, 
- der får børnene 
kamp til stregen.
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hjælp til en lille klub som Vejrups – og vi glæder os alle 
til at arbejde videre med det.

U12 pigerne har fået nyt spillertøj og klubdragter som 
er sponsoreret af SE Holding. Håndboldafdelingen 
siger tusind tak for dette. Projekt klubdragt blev en 
realitet i slutning af februar, vi håber mange vil benyt-
te sig af dette tilbud. Vi søger stadig efter trænere og 
hjælpetrænere, hvis du har lyst til at hjælpe, så tøv ikke 
med at tage fat i håndboldudvalget.
Tusind tak til alle trænere, hjælpetræner og hånd-
boldudvalget. 

Gymnastik: Tina Schultz
Vi startede som sædvanligt i uge 37 med 12 børn og 
deres forældre på forældre og barn holdet, 24 børn 
på puslingeholdet, 18 piger på pigeholdet og 13 på 
springholdet. Desværre mødte der kun 3 drenge op til 
tarzanholdet og 4 piger på balletholdet og de hold er 
derfor lukket. 

Drengene fi k mulighed for at fortsætte på pigeholdet 
og det var der 5 der valgte. Holdet blev herefter om-
døbt til Mini Spring.

På herreholdet er der 15 mænd tilmeldt og til Allround 
træningen er der 17 tilmeldte. I uge 1 startede yoga. 
Pia Boysen, der er instruktør, er i gang med DGI’s yo-
gainstruktør uddannelse og aftalen var at hun skulle 
have et lille hold at øve sig på. Det var en overvælden-
de succes og der mødte over 30 op de første gange. Der 
blev derfor sat et max på 15 deltagere.

I gymnastikudvalget går vi meget op i at alle instruk-
tører 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 hjælpekur-
sus 1 og 2 og fl ere af instruktørerne har været afsted 
på korte inspirationskurser. Herudover var vi 7 in-
struktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer 
afsted til DGI Inspiration i Herning Messecenter. Det 
var en weekend med masser inspiration til det videre 
arbejde på holdene og i udvalget. 

Det var her vi fi k inspirationen til at oprette en Insta-
gramprofi l til Gymnastik ”Vejrup IF gymnastik”. Alle i 
gymnastik kan logge på profi len og det er derfor ikke 
kun udvalget der har mulighed for at fortæller hvad vi 
går rundt og laver, men det kan instruktører og hjæl-
peinstruktører også.

Igen i år var der stor interesse for at komme på pige- 
og drengelejer i januar 2017. I år var der 5 drenge og 20 

piger afsted til hhv. Helle Hallen og Vejen Idrætscen-
ter. De fi k 24 timer med masser af gymnastik, spring, 
svømning, tons og tummel – men ikke for meget søvn.

Vi har opvisning d. 25. marts. Her skal alle vores børn-
hold vise hvad de kan. Herudover kommer et gæste-
hold fra Ribe. Vi fortsætter med at have fællesspisning 
efter opvisning, det er en dejlig måde at runde dagen 
af på.  Efter opvisning er der stadig mulighed for at gå 
til gymnastik for dem, der ikke kan få nok. Igen i år 
er der sommerspring for førskole børnene og op efter. 
Sidste år var der 27 børn fordelt på de to hold. De slut-
ter af med en tur til Ribe Fritidscenter.  

Stor TAK til alle, der gør en indsats i gymnastikafde-
lingen. Tak for jeres vilje og fl eksibilitet 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, opvisningen og alt det andet. Sidst men ikke 
mindst stort tak til gymnastikudvalgets medlemmer 
for engagement og overblik gennem sæsonen 2016- 17! 

Fodbold: Pia Gjerlevsen
I fodbold afdelingen har det forgangne år, været stille. 
Vi har haft et hold små fødder, hvor de leger med en 
fodbold hver uge og på den måde bliver dus med bol-
den.

Vi havde 2 herre senior hold, i indendørs fodbold. Her-
re senior C og mesterrække. Der ud over er der startet 
et herre senior i serie 4. Vi har fortsat samarbejdet 
Flemming Dreyer som træner, han har været i klubben 
med stor succes, både når det gælder resultater og so-
cialt.

Vi har holdt et inspirationsmøde, som gik ud på at få 
ideer til et fodbold mekka, i den forbindelse søgte vi 
syd energi fonden om midler til, at udføre ideerne. Vi 

Fortsat fra side 13.
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fi k desværre afslag, men nogle af ideerne er i en øko-
nomisk størrelse orden, der gør at foreningen, selv kan 
dække udgiften.

Jeg vil gerne opfordre til, at der er nogen som melder 
sig til, at være med i fodbold udvalget. Ideer opstår 
gennem dialog. Da det ikke er lykkedes at fi nde nogen 
til fodboldudvalget, har jeg besluttet at stoppe, i håb 
om at der er nogle personer, som ønsker at starte et 
udvalg op sammen.

Der skal lyde en stor tak til alle som støtter op om 
fodbolden i Vejrup og en stor tak for et godt samarbej-
de til bestyrelsen.

Svømning: Brian Milwertz
Svømmesæsonen har igen i år været en samlet sæson, 
som vi ”prøvekørte” i sidste sæson, det ser ud til at det 
fungerer fi nt. Der er i år tilmeldt 18 børn, det er en 
fremgang på 1 i forhold til sidste år. Forældre opbak-
ningen er stadig helt eventyrlig. Jeg oplever fredag ef-
ter fredag at forældre selv har byttet kørsel ind byrdes 
og vi mange gange kan sende forældre hjem, selvom 
det var deres tur, fordi andre forældre gerne lige ville 
med ud og se. TAK for det.

Jeg vil også gerne takke vores instruktører, Anni, som 
har været med i en årrække, og Bundgaard som er 
sprunget til igen, da vi havde problemer med at få Tess’ 
tid til at slå til. Også Ditte og Mads skal have en stor 
tak for deres hjælp i bassinerne.

Vi slutter igen i år sæsonen af med fælles spisning hos 
Per & Helle, i år bliver det fredag d. 24/3

Håber vi ses igen til efteråret, 
og der er stadig plads til fl ere.

VE – Nyt: Helle Burkal
Der har været jubilæum. Det har været et godt år. 
Godt materiale er blevet samlet ind i år. Der er lavet et 
ekstra jubilæumsblad i blad nummer 5, der blev lavet 
100 ekstra blade af det nummer, men der er omkring 
50 blade tilbage, så det var godt, de ikke bestilte fl ere. 
Der er kommet mange inputs fra forskellige foreninger 
og udvalg, det har givet meget godt stof, det kunne 
man måske benytte sig mere af. Her er det igen en 
trofast skare af uddeler der 6 gange om året uddeler 
bladet TUSINDE TAK skal der lyde fra en rigtig glad 
redaktør – det gør det hele meget nemmere……. Det 
skal i vide.
Økonomien i bladet jubilæumsår kunne ikke være bed-
re selvom vi måtte give mere for blad nr. 5. Annonce 
indtægterne kunne lige dække trykke og layout om-
kostningerne - årets regnskab gik i nul.  

Regnskab
Regnskabet er vedlagt som bilag. Spørgsmål: hvor-
dan kan man få for meget lokale tilskud? I Bramming 
Kommune skulle man søge sine timer, brugte man for 
mange timer, kunne man ikke få tilskud til dem. Så-
dan er det ikke i Esbjerg Kommune, der vil de hellere 
have man søger det man tror, så kan man få det mere. 
Svømning økonomi: I gamle dage blev der brugt bus, 
det gør der ikke længere. Fordi forældrene kører, kan 
der laves et overskud, ellers kunne der ikke. 5.000 kr 
til Dankort: Det er ikke kun til automaten, det er også 
inde i Conventus, det koster penge. Forslag: Kan man 
fi nde en anden forening at dele Dankort automat med? 
- Regnskabet er godkendt.

Bankoregnskab - Vedlagt som bilag

Eventuelt - Snak om foreningerne mangler folk, fra 
Bjarne kommer det (som nytilfl ytter) sker der noget for 
de nye? Får de en kurv, får de tilbud fra idrætsforenin-
gen, osv? Var det ikke en ide ellers? Der er blevet snak-
ket om det til Hallens repræsentantskabsmøde, det er 
bare aldrig blevet til noget. Der har været undersøgt 
noget om det, men det er en større opgave end som så, 
da det er svært at fi nde ud af, hvem der fl ytter ind og 
ud af byen, og hvem skal være ansvarlig for at fi nde ud 
af, hvem der gør det? 

Kommunen giver ikke så meget i tilskud længere. Men 
har Esbjerg Kommune ikke en pulje, hvor man kan 
søge til noget, og dem der aldrig har fået noget, står 
først i rækken? Det er vist mest med nye tiltag, pt. er 
der eksempelvis søgt til en mountainbike bane, hvis 
det ikke er nye tiltag, er der ikke store chancer for at 
få del i puljen. All around og gymnastik har snakket 
om, de godt kunne tænke sig en forhindringsbane, det 
kan gøres med det lille stykke jord, hvor der har været 
traktortræk til byfesten - søg ved kommunen, og få 
landsbypedellerne til at lave det. 

Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter – Fod-
bold: Ingen blev valg ind i afdelingen
Det er OK ifl g. vedtægterne, der kan dannes et fod-
boldudvalg udenom generalforsamlingen, så “præsen-
teres” de til næste års generalforsamling. Det er den 
eneste mulighed, der er. 
Otto havde forventet, der ville være nogle i aften, der 
kunne overtage fodbold. Efter generalforsamlingen 
henvender han sig til dem, hvis der ikke sker noget i 
det øjeblik, så er fodboldudvalget nedlagt med øjeblik-
kelig virkning.

Den endelige liste med diverse personer til de forskel-
lige udvalg bliver bragt i næste nr. af VEnyt.
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Til Lions Club Bramming Indstilling til 
Ungdomslederprisen 2016/17
Vi vil gerne fra Vejrup Idræts -forenings Badminton 
afdeling indstille et ungt menneske, der har gjort en 
forskel i vores lille forening siden hun bare var bare 
7 år. 

Janni U. Nielsen, er en årgang 1998 - Janni er uden 
tvivl et at de personer som udviser en arrangement 
og energier som få, - hendes vilje og ”jeg vil” attitu-
de har båret hende langt.
Hun er en travl pige, for som bare 12 årig, har hun 
været hjælpetræner, og med en lille smut på efter-
skole, gjorde hun klart at hun rigtig gerne ville kom-
me igen, når det var afsluttet.
Med sine 18 år går Jannie  på Gymnasiet i Esbjerg, 
har fritidsjob hos Sunset boulevard. 

Hun er vellidt og det kan nok ikke skjules at hun 
bruger listige kneb for at holde de mange piger og 
drenge i forening, hun er en habil spiller og giver 
børnene kamp til stregen, når hun øver med dem på 
trænings banen, de bliver godt rustede til de stævner 
og kampe de gerne vil deltage i. 

Janni er super god til de børn i alderen 6/15 å, hun 
arrangerer overnatning sammen med de andre træne-
re ”natminton” hjemme i klubben med 25 børn, med 
knæklys på banerne og fjerbolde med lys i, - hvor An-
ton udbrød…. ”Jeg ville ønske vi kunne gøre det her 
hver dag…. ” – for som Janni selv skrev i vores lokale 

blad lige efter. Det er ikke kun for medaljerne, - det 
styrker vores sammenhold til spillerne, når vi tager 
med dem til Tønder med overnatning og at vi ribber 
dem for medaljer det er bare en ekstra bonus. 

Selv har hun vundet Guld ved flere Landsmester-
skaber i DGI regi, - hun har deltaget i ISCA (Interna-
tional) stævne flere gange, vandt som u 13år spiller 
guld sammen med X makkeren fra Tjekkiet dame 
duble med deltagere fra 8 nationer. Har sammen 
med storesøster Camilla blevet brugt som Lands-
delsleder ved store stævner under DGI Sydvest, 
hvor den primære opgave er at indkvartere børnene 
på skoler/haller der spilles i, have det store overblik 
samt, at have et overskud i at være der efter kampe-
ne sammen med børnene.

Janni er en pålidelig hjælper, er altid er god til at 
huske og erindre ting, som er til gavn og glæde for 
alle, hun er god til at løse problemer på en god måde. 
Kurser har de været på i DGI regi, hvor leg og spil, 
opvarmningen foregår med smil og snilde så omgan-
gen med børnene foregår i en rolig og behagelig tone. 

Det er en fornøjelse og dejligt at foreningen, selv kan 
rekruttere vellidte og dygtige trænere.

På Vejrup Idrætsforenings vegne Badminton afd. 
Thomas Regel

Janni blev hyllet hjem-
me i Fritidscenteret 
efter overrækkelsen 
af prisen i Brammin-
ge fritidscenter, for 
som Henning Blok 
sagde indlednings 
vis, - så havde Janni 
kamp til stregen der 
havde været mange 
fine indstillinger til 
Ungdomslederprisen i 
år. Her sammen med 
VIFs̀ Formand Otto 
Pedersen.
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 

 

 

 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

   
Bestil tid til dine nye briller på: optimal-bramming.dk eller ring.
Medbring denne annonce og få 15% ved køb af komplet brille.

Eller 10% hvis kun nye glas.

www.optima-bramming.dk

For dine øjnes skyld

Optimal Optik
Storegade 7, 6740 Bramming

Telefon 75 17 33 11

DONSLUND SERVICE
- SERVICE MED ET SMIL!
• ANLÆGSARBEJDE
• HAVESERVICE
• GRÆSSLÅNING
• HÆKKLIPNING
   og meget mere ...

v/ BJARNE DONSLUND
Gl. Hovedvej 20, Vejrup
TLF. 29365335
Mail: b_donslund@hotmail.com
www.donslundservice.dk
FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK!

Ærlig tilgang til et ærligt arbejde!

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 

2945 4615
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Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

 

 

 

 

 

 

MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Renovering

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri
Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

 Lykke Minimælk Lykke Letmælk Lykke Endrup Stærk Jyde Gammel Endrup
 20+ 30+ 45+ 45+ 45+
 Mellemlagret Mellemlagret Mellemlagret Ekstra laget i Ekstra laget i
 11,0% fedt 17,0% fedt 26,0% fedt 30 uger 52 uger
    26,0% fedt 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 an-
delshavere 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

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

Vejrup Endrup Nyt
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Fastelavn er mit navn..  
Vejrup idrætsforening havde Søndag d 26 februar 
igen Fastelavnsfest i Vejrup Endrup Fritidscenter 
 
Vi havde besøg af Leo Klub, som kom og underhold-
te børn – Der blev slået katten af tønder ikke mindre 
end 6 tønder var der sat op med slik og gode sager til 
de over 120 børn der var mødt op.  

Der var musik og dans, og der blev lavet tovtræk 
med børn og voksne. Danset bro bro brille, og man-
ge andre gode danse lege.  Der blev sluttet af med 
negerbolle ræs. Og stop dans.  
 
Børnene have også taget forældre bedsteforældre 
med op og der kom over 100 voksne – det var rigtig 
dejligt og se. 
 

Leo Klub var også udklædt både som pingviner 
brandmand og deres Leo maskot var med, de lavede 
ansigt maling på børnene – som var et kæmpe hit.  
 
Der var præmier til de tre bedste udklædte, vi havde 
Leo-klub til dommer i år.  
 
Der kunne købes fastelavnsboller, kaffe, pomfritter 
osv. i cafeteriet som hvis blev godt besøgt  
 
Flødebolle ræs..  og Løven Leo gav krammer til alle, 
- 1-2 og 3 præmierne til bedst udklædte.   
 
Tusind tak for dette års fastelavnsfest, tak til alle der 
mødte og en extra tak til dem der hjalp med også 
ved oprydningen. VIF Festudvalg – Fie Rosenberg.
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Vejrup Seniorclub

Torsdag d. 23. februar, havde Seniorclubben besøg af 
René Sigvardsen, der er ambulancechef I Ambulance 
Syd. - Han fortalte her, om sit og hans hustru Mai-
Brits nødhjælp til Bosnien. Det havde sit udspring 
fra hans udsendelse som soldat under Balkankrige-
ne. Han havde her set den nød og elendighed krigen 

havde påført enormt mange mennesker, der var ble-
vet rippet for alt, blevet hjemløse, og på flugt. - Han 
var blevet venner med nogle folk indenfor brand og 
ambulance tjenesten, som var det område han var 
kendt med.

Da han kom hjem og blev ansat hos Falck, organi-
serede han at få en brandbil og en ambulance, som 
han kunne donere til en landsby I Bosnien. Det blev 
en besværlig tur derned, og med mange oplevelsen, 
som de gerne havde været foruden. 

Den glæde og taknemmelighed denne gave udløste, 
gav en så stor inspiration til virkelig at optrappe 
nødhjælpen for René og Mai-Brit. - Det har udviklet 
sig til indsamling af tøj husholdningsting og madva-
rer der er, blev doneret af mennesker, der havde hørt 
om hjælpen til Bosnien. Denne totale mangel på alt, 
og den glæde og taknemmelighed I befolkningen, 
har gjort at ægteparret hav været I Bosnien over 60 
gange I løbet af de sidste år.

Det var en interessant og rørende fortælling om 
nødhjælp der virkelig kommer ud til folk I nød, og 
hvor det virkelig gør en forskel.

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Januar 2017
 Nr. Navn Kr
 177 Hans J. Høj ................................................................ 200
 121 Ruth Poulsen ............................................................ 100 
 70 Esben Bøgh ............................................................... 100
 222 Kate Pedersen ........................................................... 100
 50 Jens & Simon ............................................................ 100
 145 Sonja Nielsen............................................................ 100 
 78 Kjeld Hougård .......................................................... 100 
 189 Gita Lauman ............................................................   50
 74 Kennet Møller ..........................................................   50
 54 Charlotte & Michael ................................................   50
 197 John & Allan .............................................................   50
 146 Bertha Rasmussen ...................................................   50
 241 Karl Chr. Knudson ...................................................   50

Februar 2017
 Nr. Navn Kr.
 176 Sidse Mortensen ...................................................... 200
 221 Linda Kirkegård ....................................................... 100
 17 Henry Schultz........................................................... 100
 131 Anika & Steen ........................................................... 100
  203 Lars Callesen ............................................................ 100
 24 Johanne Petersen ..................................................... 100
 181 Jane Hansen .............................................................. 100
 102 Kennet Møller ..........................................................   50
 228 Sabrina Jensen..........................................................   50
 164 Elin Pedersen ............................................................   50
 271 Karen Olsen ..............................................................   50
 115 Jens E. Kjeldsen ........................................................   50
 38 Connie Petersen .......................................................   50

Husk møde med gruppen  ”Kun for sjov”   Torsdag d.20 april

Husk tilmelding til turen til Nordjylland - 28-29-30 juni 2017
Til Aage på Tlf.75 19 01 58 eller 20 45 11 58   

- Senest 1. Maj
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

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

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL
Såsæd, majsfrø, gødning, 
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Vejrup Endrup Nyt
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

 

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

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

SKØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Arrangementer 
Marts

Torsdag D. 30.03 Opstart sommerspring fra kl. 17.00 i Fritidscenteret

April

Torsdag D. 20.04 Vejrup Seniorclub – Kun for Sjov, - Musik og sang i Fritidscentret kl. 14,00

Maj

Mandag D. 08.05 Vejrup Invest A/S – Aktionærer møde  i Fritidscentret kl. 19,00

NY deadline er den TIRSDAG
den 23. maj og udkommer i uge 24

Resten af året bliver det som det plejer ……… 
sidste TORSDAG i ulige uger.

Hotel Glejbjerg

Læs mere på: www.hotel-glejbjerg.dk

Vi tilbyder
Mad ud af huset

Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Vælg selv menu (ud af huset)
Stege retter:
Gruppe 1:
Rosastegt amerikansk Balltip fra kødkvæg.
Rosastegt kalveculotte.
Braiseret okseyderlår.
Pulled pork.

Gruppe 2:
Græsk inspireret farsbrød.
Braiseret okseculotte.
Helstegt svinekam.
Bacon baderet kyllingebryst m/pikant.
Glaseret skinkesteg.

Saucer:
Sauce bordelaise.
Estragon sauce.
Skysauce.
Flæskestegssauce.

Kartofl er:
Kartoffel gratin.
Pommes rissolles.
Små krydre kartofl er.
Flødekartofl er.
Hasselbagte kartofl er m/krydre smør.
Bådekartofl er m/hvidløg & timian.

Kontakt os
mail: info@hotel-glejbjerg.dk

Tlf. 75 19 84 64

Salat anretninger:
Tomat salat m/mozzarella & rødløg.
Græsk tzatziki.
Coleslaw.
Broccoli salat m/bacon & ristede 
pinjekerner.
Rødkåls salat m/hasselnødder & appelsin.
Bønne salat m/hvidløg & hakket tomat.
Salat anretning m/hjemmelavet dressing.

Pris pr. couv. – kun ud af huset:

3 slags kød, (1 fra gruppe 1, 2 fra gruppe 
2), 1 slags sauce, 3 slags kartofl er, 3 slags 
salat, brød & smør.
165,- kr. pr. couv. 
(Tilbud ved minimum 20 couv.)
245,- kr. pr. couv. (ved 10-19 couv).
Stor portion +25 kr.

4 slags kød, (2 fra gruppe 1, 2 fra gruppe 
2), 2 slags sauce, 4 slags kartofl er, 4 slags 
salat, brød & smør.
175,- kr. pr. couv. (Minimum 30 couv.)
Stor portion +25 kr.

5 slags kød, (valgfri), 3 slags sauce, 5 slags 
kartofl er, 5 slags salat, brød & smør.
195,- kr. pr. couv. (Minimum 40 couv.)
Stor portion +25 kr.
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Donslund Service Vejrup 2936 5335
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet Møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal Optik Bramming 7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

hver onsdag kl. 19.00!
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
 200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

www.dengroennebutik.dk
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Fujitsu varm
epum

pe
Energiklasse A+ • 5 års 
garanti • Varm

eefffekt 5,2 Kw
M

ulighed for tilskud op til kr. 
3.400,-

Tilbuds pris 
kr. 8.999,-

3.999,-

salg / service  

hårde hvidevarer
Lars: 26 80 77 22  

B
ent: 26 32 89 99 

H
enrik: 26 33 89 99

P
risen er ekskl.  m

ontering
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