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Påsken 2018

Kære Aktionærer
Vores nye købmand er kommet godt i gang
Siden Per Burkal overtog købmandsforretningen 
den 8. marts, har han og personalet arbejdet på at 
trimme vareudbuddet og opdatere butikken. De 
første resultater heraf er allerede synlige ved at 
frugt- og grøntrummet nu er langt mere indbyden-
de. Derudover er der indkøbt og opsat elektroniske 
hyldeforkanter overalt i butikken. Disse skal sikre at 
alle priser løbende bliver opdateret samt, at der er 
overensstemmelse mellem skiltningen af prisen ved 
varen og den pris, der betales. Dette er bare starten, 
der vil komme flere spændende tiltag hen ad vejen.

Støt VORES butik – køb lokalt i Vejrup
Siden Søren blev sygemeldt i december er omsæt-
ningen i butikken desværre langsomt dalet en del.
Vejrup Invest vil hermed opfordre borgere i Vejrup 
og omegn til igen at finde pionerånden frem, og 
støtte op om vores dejlige lokale købmandsbutik – 
ikke bare i tale men også i handling - og her er der 
kun én handling, der har effekt - det er at lægge 
mest muligt af jeres dagligvareindkøb lokalt i Vejrup.

Prøv at forestille jer Vejrup uden en købmandsbutik 
og at der skal køres til andre byer for at købe almin-
delige dagligvarer, hente håndkøbs- og apotekerva-
rer, modtage og sende pakker, ordne tips og lotto 
osv. Dertil kommer ikke mindst købmandsbutikkens 
uvurderlige betydning for fastholdelse af huspriser, 
øget bosætning og dermed fastholdelse af skolen 
m.v. - NEJ VEL - Vejrup skal i stedet udvikles i en 
positiv retning og det forudsætter at vi også i frem-
tiden, har en købmandsbutik i Vejrup. Det kan kun 
alle os nuværende borgere sikre ved, at der handles 
mest muligt lokalt.

Input, forslag og gode ideer til en endnu bedre køb-
mandsbutik er altid velkomne. Giv Per et praj hvis 
der savnes en bestemt type vare fremfor at køre et 
andet sted hen - husk - Rom blev ikke bygget på én 
dag.

Der er spændende åbningstilbud på vej
Per har stillet i udsigt, at der kommer gode åbnings-
tilbud i dagene 6.-7. og 8. april. Tilbuddene vil bl.a. 
blive annonceret på Facebook i dagene op til. Hold 
derfor øjnene åbne så I ikke går glip af de gode til-
bud.

Generalforsamling 2018
Vejrup Invest holder generalforsamling den 23. april 
kl. 19.00 i Vejrup-Endrup Fritidscenter. Invitation og 
dagsorden udsendes senere.

I konsekvens af Per Burkals tiltræden som købmand 
er han den 8. marts fratrådt som direktør for Vejrup 
Invest.
Vejrup Invest siger hermed en stor tak til Per for det 
store arbejde han har lagt undervejs, ikke mindst 
under opførelsen af købmandsbutikken.

Klaus Ising Hansen som samtidig er bestyrelses-
medlem i Vejrup Invest er i stedet udnævnt som ny 
direktør for Vejrup Invest.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vejrup Invest A/S
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
I skydekælderen er sæsonen så småt ved at gå på 
hæld. Det har været en sæson med flotte resultater 
fra vores skytter, nye medlemmer og en god deltagel-
se i årets Skole DM i Skydning, der er foregået i sam-
arbejde med Vejrup Skole. Den nye bestyrelse der blev 
sat sidste forår ved generalforsamling, fungerer godt 
og har et godt samarbejde omkring foreningsarbejdet. 
Sammen med alle firvillige hjælpere er foreningen 
inde i en rigtig god periode – tak for den gode hjælp.

Danmarksmesterskaberne
Gørding-Vejrup Skyttekreds er i år atter repræsen-
terede ved Danmarksmesterskaberne der afholdes 
slut marts/start april. Hos juniorerne har foreningen 
2 skytter, der skal afsted – Esben Damkjær Sørensen 
og Sofus Løbner. Esben Damkjær Sørensen er også 
udtaget til landsdelsholdet, der skal skyde for DGI 
Sydvest Skydning.

Hos de voksne har foreningen et foreningshold på 
cal.22, der har kvalificeret sig til at deltage i for-

eningsholdskonkurrencen til DM, holdet består i 
år af Ulla Mortensen, Jørgen Baltzer, Villy Fogh og 
Ida Søby Fogh. Udover de 4 tager Allan Toft, Emil 
Møller Sørensen, Mikael Møller Sørensen og Bent P. 
Nielsen afsted til DM for at repræsentere forenin-
gen. 

Sæson afslutning tirsdag d. 10/4 kl. 18.00 – 20.30
Efter påske holder foreningen sæsonafslutning, der 
på sædvanligvis bliver fuld af lagkage, præmier og 
hyggeligt samvær. Her vil det glæde foreningen at se 
alle medlemmer, forældre, hjælpere, mm, for at run-
de sæsonen godt af i hinandens selskab.

Vi er tilbage igen i starten af september – så hvis du 
har lyst til at begynde til skydning, skal du endelig 
kigge ned til os. Vi har trænere, der kan hjælpe dig 
godt i gang, vi har kaffe på kanden, og er altid klar 
til en god snak. 

Skydebanen er herefter lukket frem til tirsdag d. 4-9 
2018

Gørding-Vejrup Skyttekreds afholdt  
generalforsamling mandag d. 19-3 2018
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Vejrup Idrætsforening inviterer til:

Kom og lær, hvordan du bruger én af byens 3 hjertestartere – 
arrangementet er for alle interesserede i Vejrup

➢ Hvor: Tirsdag d. 24/4 i Det gamle Bibliotek/Hallen
➢ Hvornår: Kl. 17:00 – 18:00
➢ Hvem: For alle interesserede 
 OBS! Max 20 pladser

Tilmelding skal ske til Ida Søby Fogh pr. SMS eller opkald på 30 24 67 40

Giv Liv er et 3-årigt projekt, som Hjerteforeningen har søsat sammen med Dansk Råd for Genoplivning. Giv 
Liv projektet skal være med til at sikre, at langt fl ere danskere har basal viden om genoplivning og tør træde 
til i tilfælde af hjertestop.
Derfor tilbyder Hjerteforeningen nu 30 minutters Giv Liv kurser – introkurser i basal genoplivning. Alle kan 
deltage og kurset er gratis.
Målsætningen er, alt i alt 30.000 danskere skal have deltaget i et Giv Liv kursus gennem de næste 3 år.

• Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i ulykkessituation med hjertestop
• Indersøger en bevidstløs person
• Ring 1-1-2
• Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt 30 tryk og 2 pust
• Bruger en hjertestarter (AED)

De 30 minutters Giv Liv kurser gør det nemt og tilgængeligt for dig at blive klædt på til at yde genoplivning. 
Kurserne kan passe ind i fl ere forskellige situationer, f.eks. i en frokostpause på arbejdet, til en familiefødsels-
dag, i den lokale klub eller noget helt fjerde.

Bestyrelsen er herefter: Formand: Verner Fogh - Jør-
gen Baltzer
Genvalgt - Vibeke Rønde Genvalgt – Ida Søby Fogh  
Genvalgt

Derudover er følgende i bestyrelsen – Karsten Grøn-
ning – Frank Løbner – Rene Svendsen

Æresmedlem
Ved generalforsamlingen blev Hans Clausen Fogh 
udnævnt til æresmedlem.
Hans Clausen Fogh var i bestyrelsen under opstar-

ten på banen i Vejrup fra 1977 – 1982
Hans har skudt fl ittigt i foreningen gennem mange 
år og skyder i dag som en af de bedste seniorskytter 
i foreningen og i DGI Sydvest, hvilket også har giver 
mange præmier gennem tiderne. Igennem mange år 
var Hans også en fl ittig hjælper på banen. Derudover 
er Hans revisor for foreningen i dag.

Tillykke til Hans

Gørding-Vejrup Skyttekreds
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VIF Gymnastik
”Vejrup Idrætsforening afholdt gymnastikopvisning 
lørdag d. 10. marts 2018.
Det var en festlig eftermiddag hvor foreningens 
egne børnehold viste nogle fl otte, underholdende og 
kreative opvisninger og hvor vi havde besøg af Mi-
nimix fra Tjæreborg IF og elevholdet fra Bramming 
Gymnastik og Idrætsefterskole. 

Tusind tak til alle der var med til at gøre eftermidda-
gen til noget særligt!”

Venlig hilsen Tina Steenberg Schultz 
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VIF Håndbold 
– Indløb i Dokken
Endnu engang var de seje håndboldbørn fra Vejrup med til at løbe 
på banen med REHH onsdag d. 21.03.18, da mændene skulle møde 
Sønderjyske. D enne gang var 16 børn med på banen og i alt var vi 
36 personer af sted 
til en hyggelig aften i 
Dokken, som endte 
helt perfekt med en 
velfortjent sejr til 
 Ribe Esbjerg Hånd-
bold Herre. 
Tak for en dejlig 
aften. 

VIF Håndbold 
– Indløb i Dokken
Endnu engang var de seje håndboldbørn fra Vejrup med til at løbe 
på banen med REHH onsdag d. 21.03.18, da mændene skulle møde 
Sønderjyske. D enne gang var 16 børn med på banen og i alt var vi 
36 personer af sted 
til en hyggelig aften i 
Dokken, som endte 
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Vejrup skole - Studieuge i 4.-5.klasse
I uge 5 havde vi studieuge på Vejrup 
Skole, og alle klasser skulle arbejde med 
eventyr på den ene eller den anden 
måde. Vi har skrevet en lille tekst om, 
hvad 4. og 5. klasse har lavet ugen igen-
nem. 
Mandag morgen rykkede 4. klasse deres 
borde og stole ind i 5.klasses lokale, og 
så var vi en samlet klasse resten af ugen. 
Derefter lærte vi om eventyrgenren. Vi 
lavede bl.a. en quiz-og-byt-leg, og vi 
skulle også læse 2 forskellige eventyr. 
Så skulle vi fi nde ud af om eventyrene 
var folke- eller kunsteventyr ved i fæl-
lesskab at fi nde alle genretræk. Til slut 
på morgenmodulet lavede vi en ”Ka-
hoot”-quiz om eventyr. Efter pausen læste 
vi om H.C. Andersen, og så skulle vi lave foldebøger 
om forfatteren.  

Tirsdag startede vi med at lære en af H.C Andersens 
sange. Den hed ”I Danmark er jeg født”. Derefter gik 
vi ned i kælderen og lavede silhuetter. Vi skulle også 
bygge H.C Andersen og en model af træet fra ”Fyr-
tøjet”. De to modeller blev lavet af hønsetråd, aviser 
og tapet klister. Vi hang til slut vores silhuetter op på 
gangen, hvor de nu hænger og pynter.

Onsdag morgen skulle vi lære en ny sang. Denne 
gang var det ”Jylland mellem tvende have”, for det er 
også en af de sange, som H.C. Andersen har skrevet 
teksten til. Derefter skulle vi inddeles i små grupper, 

og så skulle vi læse et eventyr, som vi skulle genfor-
tælle for de andre. Vi skulle også fi nde et lille tekst-
stykke, som vi ville læse højt. Det blev alt sammen 
fi lmet, og til slut så vi alle gruppers videoer og løste 
de opgaver, som vi også skulle lave til det eventyr, 
som gruppen havde fået. 
  
Torsdag skulle vi arbejde med H. C. Andersens san-
ge, og vi skulle lave en fl ot plakat med den sang, 
vi havde fået tildelt.Der var også nogle, som skulle 
male H.C. Andersen og træet. Resten af dagen gik 
med at gøre klar til skolefesten om aftenen. Vi skulle 
lave ”Kahoot”-quiz i 5. klasse, i N/T-lokalet havde 
vi boldkast og i 4. klasse skulle vi lave diskotek med 
lyskæder osv. 

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Januar 2018
 Nr. Navn Kr
 184 Kurt Callesen ................................200
 169 Jan Petersen ..................................100
 38 Conny Petersen ............................100
 150 Jens Søndergård ...........................100
 135 Irene Lambertsen ........................100
 49 Gunner Jepsen .............................100
 191 Birte og Anders Andersen ..........100
 40 Danny Højrup ..............................   50
 15 S P Knudsen ..................................   50
 291 Bent Kristensen ...........................   50
 290 Vita Zenner  ..................................   50
 148 Marie Jensen ................................   50
 27 Jonna Vedsted ..............................   50

Februar 2018
 Nr. Navn Kr.
 95 Hans Gjerlevsen ...........................200
 4 Rikke Christensen........................100
 237 Bent T. Pedersen ..........................100
 14 Mogens Præst ..............................100
 241 C K. Knudsen ...............................100
 13 Verner Berthelsen ........................100
 112 Erik Frandsen ...............................100
 149 Ole Christensen ...........................   50
 23 Helle Burkal ..................................   50
 34 Jørgen Dransfeldt ........................   50
 258 Kirsten Kristensen .......................   50
 143 Janni Højrup .................................   50
 12 Anja Pedersen ..............................   50

Marts 2018
 Nr. Navn Kr.
 196 Martin Pedersen ..........................200
 27 Jonna Vedsted ..............................100
 259 Anders Kirkegaard .......................100
 219 Erik Søkilde ..................................100
 51 Theodor Schmidt .........................100
 189 Ghita Laumand ............................100
 298 Marianne Thomsen .....................100
 161 Frans Wijbenga ............................   50
 193 Peter Thorup ................................   50
 30 Coony Århus .................................   50
 292 Jan Pedersen .................................   50
 279 John Gustavsen ............................   50
 222 Kate Pedersen ...............................   50
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Om aftenen kom der rigtig mange til skolefesten, og 
vi havde en supergod aften. 
Fredag startede vi nede i madkundskabslokalet, hvor 
vi skulle lave mad fra H.C. Andersens tid - 1800-tal-
let. Vi lavede gammeldags æggekage med fl æsk og 
gammeldags æblekage med fl ødeskum og marmela-
de. Det smagte vildt godt! 

Bagefter skulle vi rydde op i klasserne. Nogle skulle 
bære H.C. Andersen ned i biblioteket, mens andre 
skulle rydde op i 4. og 5. klasse og naturteknologi.

Alt i alt har vi haft en fantastisk uge, og vi har lært 
en masse om H.C. Andersen. Det har også været fedt 
at lave så mange forskellige aktiviteter, og vi har også 
lært hinanden bedre at kende, når vi har været én 
stor klasse hele ugen. 
 
Skrevet af: 
Tobias Hollænder Olsen, Nicklas Haubuff Clausen 
og Matilde Kruchov Hvilshøj, 4. og 5.kl.og Matilde Kruchov Hvilshøj, 4. og 5.kl.

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 9



Vejrup IF Generalforsamling den 13/3 2018
Valg af ordstyrer Preben Lind er valgt. 

Valg af referent Ida Søby Fogh er valgt som referent.  

Formandens beretning v. Otto Pedersen 
Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode indsats 
i 2017. Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke holde 
gang i så stor en forening, som VIF. 

År 2017 har budt på både gamle og nye aktiviteter – og 
2017 har været et år med mange positive ting. Først og 
fremmest har de enkelte udvalg haft styr på deres akti-
vitet, og jeg har glædet mig til at skulle aflægge beret-
ningen. Der er meget, der tyder på, at der er mange der 
gerne vil bidrage med noget - eksempelvis er der blev 
startet yoga og Et sundere Vejrup op, begge tiltag med 
mange deltagere. Rent økonomisk er det blevet et år med 
et lille overskud, og et år hvor vi for første og sidste gang 
har et lager af spiritus.

Jeg vil gerne i forbindelsen med regnskabet sige tak til 
Bibi, både for hun fører vores regnskab så godt, at vi igen 
i år har fået nedsættelse for det honorar, vi skal betale til 
vores revisor. Og så vil jeg sige tak for, at du blev i Vejrup 
og fortsatte som kasserer tak. Coventus har fungeret, 
men da nogle ikke vil betale på den måde, er der stadig-
væk en del til kassereren, og nogle ting kan ikke lade sig 
gøre på andre måde.

Vi er forsat med Ungdomsidræt, hvor vi har haft arran-
gementer om fredagen. Der har været en stor tilslutning 
til det, der har faktisk været en del aftner 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, 
kommer et udvalg mere, som kan tage over, når de andre 
ikke kan. Der er 751 aktive medlemmer i VIF.

Søren Callesen har igen i år haft gang i krolfen - tak til 
dig Søren. Kirstine Sørensen (Seniorklubben) angående 
”Idræt om dagen.” Hun har sørget for at finde 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/Peter angående kaffe 
og rundstykker. Der er ca.50+deltagere.

Og her til sidst vil jeg sig en stor tak til alle de, der år 
efter år lavet 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 udbetalt 20.350 kr. for 2017. 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 sponsor-

udvalget. Uden dem havde vi ikke tøj på kroppen, de har 
gjort en fornem indsats - tak for dette. En stor tak til de 
afgående. medlemmer for deres indsats. Beretningen er 
enstemmigt godkendt. Spørgsmål/kommentarer: Til-
skud fra kommunen er nu på 87% - var det max i 2017 
eller var det fordi, der var for mange voksne med? Nej, 
det var fordi, det var max beløb på tilskud. 

Udvalgenes beretninger
Håndbold v. Heidi Sørensen på vegne af Karina Tobiasen
Endnu en rigtig god håndboldsæson i Vejrup lakker mod 
enden. Sæsonen blev skudt i gang med et trænermøde, 
hvor bestyrelsen gerne ville høre trænernes tanker og 
ideer om den forstående sæson. De tilstedeværende 
var: Signe, Gitte, Amalie, Carsten, Ejvind, Carina, Signe, 
Balbina, Ea, Mette, Sandie, Charlotte, Karina. Der blev 
ivrigt snakket bordet rundt og bestyrelsen fik et godt 
indtryk af hvilke ønsker og ideer der rørte sig i starten 
af sæsonen – samt hvilke trænere og hjælpetrænere, der 
havde mod på at tage endnu en tørn. Alt lige fra ”Hånd-
bold-karavanen”, trænerkurser og indkøbsønsker til 
team-fællesskab med Gørding blev drøftet.   
I maj måned kunne vi i bestyrelsen sige ”Velkommen” 
til Helle Hedevang Hansen som nyt medlem i hånd-
boldbestyrelsen. Herefter gik planlægningen for alvor i 
gang med årets sysler. Vi var på dette tidspunkt så småt 
begyndt på ”knæk kurven”-projektet og brugte tid på 
at lave opgavekort og strukturere og fordele opgaver 
medlemmerne imellem. Arrangering af byfestboden, nyt 
budget / regnskabs program, håndboldkaravanen, træ-
ner-kursus i samarbejde med Gørding, fordeling af hal-
tider samt indkøring af vores nye fællesmail var i fokus i 
disse måneder.   

I august måned stod traditionen tro i byfestens navn. 
Vi var så privilegerede i år at få lov til at nominere en af 
vores egne trænere til ”Årets træner / leder pris”. Ejvind 
Christensen fik et velfortjent skulderklap efter mange års 
frivillig arbejde for VIF. Det er en stor glæde, at få lov til 
at vise taknemmelighed til de ildsjæle som får forenin-
gens-livet til at bestå. 

Håndboldkaravanen løb af stablen d. 6 september og var 
igen i år en succes! Vores feedback fra børnene var dog, 
at flere af udfordringerne var gentagelser fra året forin-
den og vi tog feedbacken videre til arrangørerne. Vi har 
besluttet fremover kun at afholde arrangementet hvert 
andet år. Håndboldkaravanen har været super godt i for-
hold til at skabe interesse for sporten og vi kunne tyde-
ligt mærke tilløb til klubben efter denne dag. 

Trænings-sæsonen gik i gang og de helt små U8 kunne 
samle 7-8 spillere. De har været til julestævne i Holsted 
og stævne i marts. Ellers har de brugt tiden på at træne 
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boldkontrol, samspil,  motorik og kamp da næsten alle 
spillerne er helt nye til håndbold.

U10’s 8 faste spillere var til 6 stævner gennem deres sæ-
son, de har klaret stævnerne rigtig godt.  
I starten så det sort ud for et U12-hold, men takket være 
interesse og træneres ildhu endte holdet med 12 spillere! 
7 piger og 5 drenge. De møder op til alle træninger og 
trods udelukkende nederlag elsker de at spille bold. De 
har forbedret sig helt enormt og har mødt megen mod-
stand i den drengerække de spilder i.  

Seniordamerne endte også med et overbevisende hold 
på 12 deltagere. Igen i år er der tilkommet spillere fra 
Bramming, hvilket har godt det muligt atter at melde et 
hold til i serie 2. Der har været nederlag og sejre, men de 
holder deres plads i serie 2 ved sæsonens afslutning.  

I efteråret fik håndboldudvalget tildelt et sponsorat fra 
Syd Energi på 7.658kr, til indkøb af nye redskaber. Penge-
ne er blevet brugt til en ”fart-måler” og to boldtrampo-
liner, som skal være til glæde for hele idrætsforeningen. 
Ydermere sponsorerede Skjern Bank Bramming også 
flotte sportstasker og drikkedunke til seniordamerne.  
Tirsdag d. 14.11.17 var Vejrups håndboldforening tradi-
tionen tro i Blue Water Dokken, for at løbe ind sammen 
med vores venskabsklub Ribe-Esbjerg HH. 23 friske 
håndboldbørn fra U8, U10 og U12 mødtes ved Vejrup 
hallen og kørte i flok med forældre, søskende og trænere 
til Dokken og vi havde en rigtig hyggelig aften sammen.  

Afslutningsvis på projektet ”Knæk Kurven” havde hånd-
boldudvalget lagt op til et klubmøde med alle interesse-
rede lige fra børn, spillere, søskende, voksne og trænere. 
Desværre var opbakningen ikke hertil og det blev aflyst. 
Måske forsøger vi igen i næste sæson.  Håndboldudvalget 

vil atter sige tak for en god sæson til alle spillere, foræl-
dre, trænere og øvrige frivillige.  

Fodbold v. Anders Ebener
2017 har generelt været et travlt år, hvor der er sket en 
masse spændende ting i Vejrup IF Fodbold! 
Faciliteter: Der er blevet bygget en ny mini-bane med 
bander på 10x20m (officiel dbu størrelse til 3 mod 3 spil 
). Det er blevet en meget populær bane blandt børnene, 
som bruger den flittigt både til træning og i fritiden. Stor 
tak til de frivillige, som gav en hjælpende hånd under 
opførelsen. 
Derudover er bænkene/reklamestanderne på stadion 
blevet renoveret, så man nu igen kan sidde sikkert og 
nyde en god fodboldkamp med de lokale stjerner. Tak til 
Esbjerg Kommunes landsbypedeller og de øvrige frivillige 
for hjælp med gennemførelse af denne del.
Sidst men ikke mindst gav fodboldafdelingen en hjælpen-
de hånd i forbindelse med at bygge byen nye ”jule-bod”. 
Det er tanken, at boden også skal kunne laves om til en 
”fodbold-bod” og bruges i forbindelse med udvalgte 
kampe, hvor vi ønsker at skabe lidt ekstra liv på stadion.

Ungdom: På børne- og ungdomssiden er der oplevet en 
stor medlemsfremgang, så der i 2017 var i alt ca. 35-45 
aktive fodboldbørn. Der var Små Fødder (3-5 år), 6-8 
år samt et U11 hold (samarbejde med Gørding). Den 
store tilslutning kom lidt som en overraskelse, men det 
lykkedes heldigvis at finde nogle dygtige hjælpere. Stor 
tak til trænerne og hjælperne for at give børnene en god 
varieret fodboldtræning! Der blev deltaget i en masse 
turneringer og stævner bl.a. Jyske 3-Bold storstævne 
i Skovlund, Rasmus Klump Pandekage Cup i Holsted, 
og så vores eget ”Mini-Star stævne” i forbindelse med 
Vejrup Byfest. Der deltog ca. 40 fodboldbørn, hvoraf de 
20 var fra Vejrup!

Fortsættes på side 13.

11

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 11



VIF Badminton
Billederne er fra Træfstævnet i Vejrup d. 3 marts  
– der var mange stolte vindere.

Preben Lind

Jeppe B. Andersen 
til venstre der vandt  
Guld i Gr.  6 og  
Oliver Bramming der 
vandt Sølv i Gr. 6

Her er Sofie W. 
Nielsen vandt 
Sølv i  gr. 2. DS  
Slutspil 2

Nicolai M. 
Mortensen  
vandt Sølv i 
gr. 7 - Patrick 
Christen-
sen   Vandt  
Guld  i gr. 7

Cecilie Søndergaard Vandt Guld i gr. 3  Slutspil 1 - 
Mathias Søndergaard Vandt sølv i gr. 4 Slutspil 2

Mathias Fogh  Vandt sølv i gr. 00
Silke Sørensen  Vandt sølv i gr. 0 DS  Slutspil 2

Et par glade Bronze medaljer vindere ved 
Landsmesterskaberne i Fredericia d. 17/18 
marts Signe W. Nielsen til venstre og Victoria 
L. Birkelund fra Brørup 
Pigerne spiller i U. 13 år i B rækken

Vejrup Endrup Nyt
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Senior: På trods af nedrykning fra serie 4 til serie 5 har 
det været et godt år for senior fodbolden i Vejrup IF, med 
god tilslutning til træning og kamp. Holdet var med i 
toppen af rækken i efteråret, og havde mulighed for at 
rykke tilbage i serie 4, helt til sidst. Desværre glippede 
det, så den står fortsat på serie 5 i næste sæson. Humø-
ret var dog alligevel højt, da hele 20 spillere, trænere og 
ledere ud af 22 deltog i afslutningsfesten Fåborg Kro ef-
ter den sidste kamp i efteråret!
Der skal til slut lyde en stor tak til de øvrige udvalgsmed-
lemmer, de frivillige hjælpere i forbindelse med børne/
ungdomstræningen, vores kampfordeler, opkridter, 
holdledere, sponsorere, forældre osv. - Vi glæder os me-
get til den kommende sæson, hvor der arbejdes på flere 
spændende tiltag bl.a. klubrådgivning fra DBU, endnu 
et ”mini-stars stævne” til byfest og måske afvikling af et 
stort DBU 3-bolds stævne med deltagelse af op mod 200 
hold i efteråret. Mest af alt håber vi på en ny sæson med 
endnu flere aktive fodboldbørn og voksne! 
Spørgsmål/kommentarer: Spørgsmål til DBU 3-bolds-
stævne, hvad skal værtsforeningen stille med? Anders 
forklarer, hvilke poster der skal besættes, i og med DBU 
også hjælper er det overkommeligt. 

Badminton v. Thomas Regel og Preben Lind
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige bestyrelsen i 
idrætsforeningen og bestyrelsen i badmintonudvalget 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. 

Det er en fornøjelse at se hvor engagerede vores træne-
re er både i den daglige træning, men også til kamp og 
stævner i weekenderne. Der skal lyde en stor tak til Helle 
og Per Burkal for det gode samarbejde igennem alle år. 
Fra badmintonudvalgets side vil vi gerne byde Peter Sø-
rensen velkommen, og vi ser frem til godt samarbejde. 

Badmintonudvalget består i skrivende stund af Preben 
Lind, Bent Truelsen, Per Søndergaard Tobiasen, Camilla 
Nielsen og Thomas Regel. Vores suppleant er Niels Peder 
Regel.   
Preben Lind og Per Søndergaard Tobiasen er begge på 
valg.  
 
Vi har igen i år haft besøg af Steffen Rupert 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 i år 
haft gode medlemstal på ungdomsholdene, og kan glæde 
os over at de spillere vi har, brænder for sporten. Dejligt 
at se både børn og forældre bakke op om de arrange-
menter vi laver.  På motionist-siden har vi haft endnu et 
godt år, dog har der været få ledige baner. 
Der vil være tilmelding til sæson 2018/19 mandag d 20/8 

2018. På vegne af badmintonudvalget Thomas T. Regel. 
VIF Badminton Ungdom året 2016/17 – Preben Lind.

Vi havde atter badminton ungdomsspillere med til det 
store Internationale stævne i Tønder og Løgumkloster 
lørdag/søndag d. 7/8 januar.  Her vandt Mads Clausen 
U 17 år i C rækken single, double og mix i alt 3 guldme-
daljer. Nichlas Kokholm i U 13 C rækken vandt bronze 
medalje i single. 
Ved udtagelsesstævnet til Landsmesterskaber i Ribe d. 28 
januar Vandt Mads Clausen guld pokal. Nichlas Kokholm 
vandt 2 pokaler og Jeppe B. Andersen en sølvpokal. Ved 
landsmesterskaberne i Fredericia Vandt Signe U. Nielsen 
u. 13 år b rækken med Johanna K. Sørensen guld i double.  
Turnerings holdene:  - U. 15 år i C rækken blev nr. 3 -   U. 
13 år i B rækken  blev nr. 6  -  U. 13 år i D rækken blev 
nr. 3 - En stor tak til Trænerne Camilla U. Nielsen, Janni 
U. Nielsen og Emma Sofie Regel, samt hjælpetrænerne 
Signe U. Nielsen og Nicolai Mortensen. Også en tak til 
forældrene for kørsel og opbakning.

Og en stor tak til Helle og Per Burkal for godt samarbej-
de gennem årene. 
Ved opstarten i august måned var trænerne Camilla, 
Janni og Emma Sofie atter klar.  Blev senere suppleret 
af Jonas T. Petersen. Og hjælpetrænere Signe U. Nielsen 
og Cecilie Søndergaard. Vi har nogenlunde samme antal 
spillere, som sidste år og har tilmeldt hold i U. 15 år i C 
rækken, U.  13 år i C rækken og U. 11 år i D rækken. Vi 
har spillere, der gerne vil spille turneringskampe. Spillere 
der kommer for motion og andre vil gerne med til de 
populære Træfstævner hvor vore spillere høster mange 
pokaler. Tovholder Preben Lind. 

Gymnastik v. Tina Schultz
Vi startede som sædvanligt i uge 37. - Forældre og børn 
har 22 børn hvilket er rigtig mange. 24 børn på pus-
lingeholdet (3-6 år), 22 på minispring (0.-3. kl.) og 7 på 
springholdet (4.-8. kl.). På herreholdet er der 16 mænd 
tilmeldt og til Allround træningen er der 10 tilmeld-
te. Sjov træning, der er en videre førelse af Et sundere 
Vejrup, startede i uge 47 med 16 deltagere. I uge 1 star-
tede yoga. Der er 28 betalende. 
 
I gymnastikudvalget går vi meget op i at alle instruktører 
og hjælpere tager på kursus for at være rustet til den op-
gave de står foran eller for at få ny inspiration. I år har vi 
haft hjælpeinstruktører afsted på hjælpekursus 1 og 2 og 
flere af instruktørerne har været afsted på korte inspira-
tionskurser.  
Igen i år var der stor interesse for at komme på pige- og 
drengelejer i januar 2018. 

I år var der 8 drenge og 10 piger afsted til hhv. Helle Hal-
len og Vejen Idrætscenter. Det er bare en super lejre som 
vi er meget glade for at tilbyde gymnasterne. Vi har lige 

Fortsættes på side 22.

Fortsat fra side 11.
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

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

... 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
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Indsættelse af Vejrup og Vester Nykirkes nye præst 
Uffe Vestergaard d. 8. april kl. 14 i Vejrup kirke

Søndag d. 8. april er der indsæt-
tes-gudstjeneste i kirkerne af vo-
res nye præst Uffe Vestergaard ved 
domprovst Jens Torkild Bak, kl. 
14.00 i Vejrup Kirke og kl. 16.00 i 
Vester Nykirke. Efter gudstjenesten 

i Vejrup, byder menighedsrådet på 
champagne og petit fours, mens efter 
gudstjenesten i Vester Nykirke, bydes 
der på portvin og kransekage.

 Vi håber, at mange af sognets bor-
gere, har lyst til at deltage i denne 

festlige begivenhed, som giver mu-
lighed for at få sagt velkommen til 
vores nye præst.  

Menighedsrådene

Hilsen fra præsten
Det er sådan set, gennem de seneste 
udgaver af kirkebladet, blevet til fl ere 
hilsener, siden undertegnede pr. 1/8 
2017 tiltrådte som vikarierende sog-
nepræst i Vejrup og Vester Nykirke. 
Det er også blevet til en afskedshilsen 
i forbindelse med, at mit vikariat var 
ved at være til ende.

Men det viste sig imidlertid at være 
lidt forhastet med denne afskeds-
hilsen. For jeg fandt ud af, i løbet 
af vikarperioden, at med så skøn-
ne mennesker, som jeg havde mødt 
i sognene, beboere, menighedsråd 
og kirkebetjening, at det var jo slet 
ikke til at undvære igen. Så det endte 
med, at jeg ikke kunne andet, end at 
lægge billet ind på det ledige embe-
de som sognepræst, denne gang som 
den faste, fremtidige sognepræst. Og 
det endte med, som nogle bekendt, at 
det blev mig, som menighedsrådene 
pegede på. Tak for det, tak for jeres 
tillid!

Kirkebladet
Nr. 2 • 2018
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Så derfor denne hilsen - ikke længe-
re til afsked - men derimod som en 
tiltrædelses-hilsen - med stor glæde i 
hjertet, at jeg ser frem til at blive je-
res ny sognepræst, en stor både glæde 
og ære. Faktisk er jeg allerede tiltrådt 
embedet. Det gjorde jeg pr. 1/3 2018, 
om end den offi cielle indsættelse i 
kirkerne først fi nder sted d. 10/4 2018.

Vi er i skrivende stund - Lotte og jeg 
- endnu ikke fl yttet helt ind i Præste-
gården, men alligevel godt på vej, ef-
tersom vi allerede har kørt adskillige 
læs. Der skal noget til at fylde huset op.

Men som sagt, jeg glæder mig til at 
blive jeres præst - og til at blive en 
del af hverdagen i Vejrup og Vester 
Nykirke, til at lære jer at kende, og til 
at give mit bidrag til både folke- og 
kirkeliv i sognene.

I har jeres skikke og traditioner. Dem 
glæder jeg mig også til at lære at 
kende, til at blive en levende del af. 
Jeg har mine tanker og idéer, som I 
måske kan bruge til noget. Og på den 
måde kan vi måske i fællesskab fi nde 
på nye, konstruktive tiltag – til glæde 
for alle. Det håber jeg. Men vi tager 
det lidt hen ad vejen.

Udgangspunktet for mit virke, det er 
selvfølgelig kirkerne i hhv. Vejrup 
og Vester Nykirke. Sådan er det med 
præsten, at han eller hun arbejder ved 
kirken. Men derefter kan man så hel-
digvis brede sig ud i alle de sammen-
hænge, man har lyst til. Og jeg kan 
godt li’ den slags. Så I skal nok kom-

me til at se noget til mig i forskellige 
sammenhænge. 

Men det kunne da også være hyggeligt 
at se lidt til jer, når der om søndagen 
og på andre tidspunkter holdes guds-
tjeneste i kirken. - Nu er jeg imidlertid 
ikke af den opfattelse, at folk partout 
bare skal gå i kirke, eller at man skal 
banke dem i hovedet med en kæp, el-
ler hvad nogen nu ellers kunne fi nde 
på. Det er heldigvis fuldstændig fri-
villigt at gå i kirke. Og sådan skal det 
være, at man kommer, hvis eller når 
man har brug for det - eller har lyst til 
det. Og så kan man desuden gøre det 
på helt sin egen måde – for at lytte til 
prædikenen og ordene, måske bare for 
at nyde salmerne, måske bruge kirken 
som et rum til eftertanke, et fristed 
midt i ugens jag og larm, et rum til 
spirituel fordybelse. Der er i virkelig-
heden mange muligheder, herunder at 
det måske også kunne gå hen og være 
ganske hyggeligt. - Jeg vil gøre mit til 
det hele som mulighed, også til, at en 
gudstjeneste ikke behøver at være ’ke-
delig’. Jeg kan sagtens fi nde på at være 
både fl abet og provokerende i mine 
prædikener, foruden brug af humor og 
glimt i øjet. For mig gør det ikke no-

Konfi rmation 2018 – Vejrup Kirke
Der afholdes konfi rmation i Vejrup Kirke, søndag den 29/4, kl. 10.00

Årets konfi rmander er:
Nadja Borg, Vibevej 1, Vejrup 
Line Jensen, Hegnet 4, Vejrup 
Charlotte Graversgaard Nielsen, Svalevej 7, Vejrup 
Julie Haulrik Nielsen, Fasanvej 5, Vejrup 
Jullielilje Dee Pedersen, Engvej 3, Vejrup 
Balbina Sillesen, Kirkediget 13, Vejrup 
Ea Hølledig Kock Sørensen, Hegnet 11, Vejrup 
Nichlas Hedelund Kokholm, Vestergade 8 st., Gørding 
Kasper Blikdorf Kristensen, Vibevej 8, Vejrup 
Nicolai Møller Mortensen, Hovedvej A1, Vejrup 

Aktiviteter
8/4  – Præsteindsættelse, kl. 14 i Vejrup Kirke, kl. 16 i Vester Nykirke
8/5  – Soldatermissionen, møde i konfi rmandstuen, kl. 19.30
17/5 – Sangeftermiddag, konfi rmandstuen, kl. 14
17/6  – Sognemøde, V. Nykirke, i forlængelse af gudstjenesten, kl. 10.30

Adresseliste:
Konst. Sognepræst 
Uffe Vestergaard
Drost Pedersvej 10
6760 Ribe
Tlf. 20 33 26 65
Mail: Uffe.vest@outlook.dk

• Ingen faste træffetider. Man 
er velkommen til at kontakte 
præsten, når der er brug for det.

Hjemmeside:
www.vejrupkirke.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 Mette Demuth
Borgergade 101, Glejbjerg
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
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get at bryde nogle af de konventionelle 
former. Men i hvert fald skal enhver 
være hjertelig velkommen, når der er 
gudstjeneste i kirkerne – eller til ar-
rangementer i det hele taget.

Jeg vil slutte af med en tak til jer alle, 
for tilliden. Jeg glæder mig.

Uffe Vestergaard

Soldater-stævne 
i Vejrup
Soldater-missionen indbyder til solda-
ter-stævne i Vejrup – i konfi rmandstu-
en ved Præstegården i Vejrup, Engdra-
get 5, den 8/5, kl. 19.30. Bjarke Friis, 
Esbjerg, taler og fortæller om arbejdet.
Alle skal være hjertelig velkomne.

Soldatermissionen 

S angeftermiddag i 
konfi rmandstuen – 
Vejrup Præstegård
Den 17/5, kl. 14.00 afholdes der sangef-
termiddag i konfi rmandstuen ved Præ-
stegården i Vejrup – ved Ingrid Sand 
Simonsen og Uffe Vestergaard, som 
præsenterer en række sange, højskole-
sange og salmer, desuden med mulig-
hed for forslag fra deltagernes side. 
Kaffe og kage – alle skal være hjerte-
lig velkomne.

Ingrid og Uffe

Sognemøde – 
Vester Nykirke
I forlængelse af gudstjenesten i Ve-
ster Nykirke, d. 17/6, kl. 10.30, afhol-
der menighedsrådet det årlige sogne-
møde, forordnet af Kirkeministeriet. 
Der vil blive redegjort for menig-
hedsrådets arbejde og økonomi. Des-
uden bydes der på en kop kaffe med 
tilbehør.

Personalia
Døbt i Vejrup Kirke,
Storm Stenager Jørgensen

Bisat, Vester Nykirke,
Marie Dorthea Therkildsen

Begravet, Vejrup Kirke,
Olga Gjerlevsen
Aage Vagn Jensen

Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup V. Nykirke

25/3 Palmesøndag 10.30 9.00

29/3 Skærtorsdag ingen 19.30

30/3 Langfredag 9.00 10.30

1/4 Påskedag 9.00 10.30

2/4 2. påskedag Henvisning til Bramming

8/4 1. s. e. påske 14.00 (*) 16.00 (*)

15/4 2. s. e. påske 10.30 9.00

22/4 3. s. e. påske 19.00 (PT) ingen

27/4 Bededag ingen 19.00 (**)

29/4 4. s. e. påske 10.00 (***) ingen

6/5 5. s. e. påske ingen 9.00 (PT)

10/5 Kr.himmelfart 10.00 (****) ingen

13/5 6. s. e. påske 9.00 10.30

20/5 Pinsedag 10.30 9.00

21/5 2. pinsedag Henvisning til Bramming

27/5 Trinitatis 10.30 (PT) ingen

3/6 1. s. e. trinitatis 9.15 10.30

10/6 2. s. e. trinitatis ingen 9.15

17/6 3. s. e. trinitatis 9.15 10.30

24/6 4. s. e. trinitatis 14.00 ingen

1/7 5. s. e. trinitatis ingen 9.15 (PT)

8/7 6. s. e. trinitatis 10.30 (PT) ingen

15/7 7. s. e. trinitatis 9.15 10.30

22/7 8. s. e. trinitatis ingen 9.15

29/7 9. s. e. trinitatis 10.30 ingen

(*) - Offi  ciel indsættelse af den ny sognepræst, Uff e Vestergaard. Ind-
sættelse i kirkerne ved domprovst Jens Torkild Bak.
(**) - Aft ensang i Vester Nykirke: sang, foredrag, fortælling omkring 
Store Bededag, eft erfølgende: varme hveder mv.
(***) - Konfi rmation i Vejrup Kirke
(****) - Alternativ gudstjeneste i Vejrup - mere følger senere.

Uff e Vestergaard holder fri 3.-8. maj + 23.-27. maj. Der henvises da til 
præsten i Gørding
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Pastoratet der blev valgt til

I sommeren 2017 startede Uffe Ve-
stergaard i et vikariat i Vester Nykir-
ke sogn og i Vejrup sogn.
Der var indsættelse d. 1. august 2017, 
hvor Domprovst Torkild Bak og sog-
nepræst Pernille Troldborg deltog.  

På daværende tidspunkt afl øste Uffe 
forskellige steder og synes tilsynela-
dende at det var helt fi nt, at arbejde 
på den måde. 
Desuden bor Uffe i Ribe sammen 
med Lotte. Parret havde ingen planer 
om, at fl ytte fra Ribe.
Uffe kommer med en stor erfaring 
som præst, fra V. Vedsted og Mandø 
hvor han var præst i ca. 20 år.
Uffe går straks i gang med arbejdet 
og også med samarbejdet med Sog-
nepræst Pernille Troldborg i Gørding.

Uffe bliver taget godt imod de for-
skellige steder og har mange idéer til 
aktiviteter i sognene.
Idéerne er ikke kun på tegnebrættet, 
de bliver også ført ud i livet. Bl.a. er 
der en hyggelig fortælleaften i grill-
hytten i Endrup, hvor der også serve-
res ost og rødvin.

En anden hyggelig aften er i V. Ny-
kirke hvor Uffe fortæller om Mandø. 
Meget spændende at høre om det og 
der var også mange tilhørere til det.

Vi får i menighedsrådet fl ere fore-
spørgsler på, om dog ikke Uffe bare 
kan blive, men vi kan ikke ændre 
på det faktum, at der er bopælspligt 

for den præst der søger dette pasto-
rat. Præsteboligen har desuden været 
igennem en omfattende renovation, 
så derfor har vi også en stor interesse 
i, at præsteboligen bliver beboet.  

Til tider kan det gå sådan at folk 
skifter mening. Det sker så heldigvis 
også for Uffe.
Uffe var af Vejrup skole, bestilt til 
at fortælle en julehistorie i starten af 
december. Her var byens borger også 
inviteret til morgensang.

I denne store forsamling fortæl-
ler Uffe julehistorie og der må have 
været magi i luften, i mere end én 
forstand, for det er her Uffe skifter 
mening. Uffe beslutter sig for at søge 
stillingen som præst i Vester Nykirke 
og Vejrup.

Da nyheden om Uffe Vestergårds an-
sættelse blev offentliggjort, kom der 
på de sociale medier, rigtig mange 
positive tilkendegivelser fra lokale, 
der ønskede at byde Uffe og Lotte 
velkommen. 

Set ud fra sognenes perspektiv er det 
et fi nt forløb, for vi  blev valgt til og 
ikke fra.
Således opløftet er vi i menighedsrå-
det klar til et positivt samarbejde og 
håber på, at vi kan fi nde en fornuftig 
balance imellem det vi plejer at gøre 
og skal gøre, men samtidig giver 
plads til fornyelse.
Alt sammen med den klare målsæt-
ning, at fl est muligt har glæde af den 
lokale folkekirke.

Else Holberg Truelsen
Vejrup menighedsråd.
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Vejrup Senior Club
Torsdag d. 22 Februar havde Senior clubben be-
søg af Carla Osborn fra Ribe. Hun fortalte og viste 
billeder om sit liv som landevejsridder, som hun 
gennemlevede I ni måneder, som led I sin uddan-
nelse som socialpædagog. Det var en spændende 
,og grænseoverskridende, meget barsk oplevelse, at 
komme så tæt på livets og samfundets bund. Her 
mødte hun folk fra alle sam-
fundets lag.

Der er ca. 150 farende folk af 
begge køn der går på lande-
vejen. Fælles for den alle var 
,at livet havde fået en drej-
ning, som havde slået dem 
omkuld, opgivet alt 
kontakt med familie 
og pårørende. Deres 
hjem var nu en gam-
mel barnevogn, samt 
en hund til beskyt-
telse og selskab.
Der hersker en helt 
specielt æres og om-
gangs kultur mellem 
disse mennesker. 
Deres eneste bekym-
ring, når de vågner, 
er, hvor får vi penge 
til den næste rus, og 
mad til hunden.

Ingen brugte sin rigtige navn, alle havde en øgenavn, 
som man er kendt på I miljøet. Hun fortalte mange 
historier om hvad hun havde oplevet sammen ,og 
med vagabonderne, og deres egne oplevelser igen-
nem deres tid på landevejen, det var ikke lige kønt, 
hvad de havde bedrevet.

Det var en tankevækkende beretning om hvad der 
kan ske, når tilværelsen krakelerer for mennesker og 
tilværelsen bliver uudholdelig, at leve I det alminde-
lig Samfund.
Der var mødt ca. 40 tilhører op til denne fine efter-
middag.

Åge Henriksen

Vejrup præmiespil
  Januar 2018 Præmie
 274 Henning Frederiksen 200
 332 Gerda Fogh 150
 173 Kent Jensen 150
 538 Inge Mikkelsen 100
 377 Helge Hansen 100
 335 Line Clausena 100
 25 Carsten Mølgård 50
 8 Ester Thomsen 50
 252 Henning Frederiksen 50
 519 Allan Gade 50
 430 Kenneth Møller 50
 181 Susanne Rose 50
 200 Anders Peter Larsen 50
 292 Per Skamsø 50
 298 Chris Kjærsig 50
 547 Lena Hansen 50
 64 Emil Sørensen 50
 550 Aase Madsen 50

 227 Anne Madsen 50
 37 Mike Pedersen 50
 184 Rene Toft 50
 50 Otto Pedersen 50
 183 Anita Toft 50
 412 Børge Nielsen 50
 253 Klaus Wodarka 50
 283 Benjamin Lauritzen 50

  Februar 2018 Præmie
 371 Lars Laumann Petersen 200
 100 Inger Mortensen 150
 426 Børge Voss 150
 306 Grethe Johannesen 100
 15 Kim Kristensen 100
 278 Hanne Holden 100
 25 Carsten Mølgård 50
 263 Erik Thue Thomsen 50

 92 Morten Andersen 50
 341 Mogens Madsen 50
 215 Robert Jørgensen 50
 379 Anders Ebner 50
 186 Ivan Jensen 50
 453 Jan Sillasen 50
 33 Henning Pedersen 50
 395 E.M.Dalby 50
 141 Iben Sørensen 50
 49 Søren Callesen 50
 191 Pelle 50
 413 Bent Christensen 50
 430 Kenneth Møller 50
 541 Kent Henriksen 50
 390 Sannie Vedsted 50
 542 Tove Regel 50
 257 Leif Hermansen 50
 277 Poul Bjarne Holst 50
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VIF Fastelavnsfest
Den  11. februar 2018

Så er årets fastelavn blevet 
afholdt. Der var i år rigtig 
mange udklædte børn, 
som havde taget deres for-
ældre og bedsteforældre 
med op i hallen. Der blev 
slået katten af tønden, kå-
ret årets 2 bedst udklædte 

og så var der en masse 
forskellige lege, som gym-
nastik udvalget stod for. Vi 
vil gerne sige rigtig mange 
tak til alle der kom, til alle 
der gav en hånd med, og 
til gymnastik som leverede 
underholdningen!
 
På festudvalgets vegne, 
Janni Jørgensen

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE 2
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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

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

Tanjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming

Din garanti for dansk kvalitet 

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

og så var der en masse 

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 21



haft opvisning d. 10. marts. Vores egne børnehold; foræl-
dre og barn, puslinge, minispring og spring viste os nogle 
meget kreative og flotte opvisninger. Vi havde også besøg 
af Bramming Gymnastik og Idrætsefterskoles 115 elever, 
der lavede en fantastisk opvisning, og et Minimix hold 
fra Tjæreborg IF med 44 gymnaster fra 3.-6. kl. der også 
lavede en rigtig flot opvisning.

For at slutte sæsonen af, evaluere og se frem til næste 
sæson holder vi trænerafslutning med bowling, møde, 
aftensmad og hygge. Sæsonen slutter dog ikke helt da 
både allround og sjov træning fortsætter og har planer 
om at rykke træningen udenfor når vejret tillader det.

Til slut: Stor TAK til alle, der gør en indsats i gymna-
stikafdelingen. 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 fredagsarrangementer-
ne, møderne, opvisningen og alt det andet vi beder om 
hjælp til. Sidst men ikke mindst stort tak til gymnastik-
udvalgets medlemmer for engagement, overblik, sam-
menhold og masser af kaffe gennem sæsonen 2017-2018! 

Festudvalg v. Janni Jørgensen
Vi startede året ud med fastelavn, med en masse ud-
klædte børn og deres familier. Fastelavn plejer at give et 
lille underskud, det gør den også i år på ca. 1.500 kr. 

I sportsfesten i uge 32 havde fodbold i år fået arrange-
ret nogle børneturneringer torsdag eftermiddag, hvor 
pladsen allerede blev fyldt med spillere og tilskuere.  Vi 
havde i år rekord mange med til fyraftensarrangementet 
fredag, med 137 solgte billetter. Det var blevet besluttet 
at holde teltet åben fra 13.30-02.00, hvilket gav anled-
ning til travlhed bag baren. Grundet dette var der gen-
nem hele ugen arrangeret et børnetelt, som blev kaldt 
”børnehulen”. Denne var åben det meste af ugen, hvor 
børnene kunne hygge sig, og hvor der også var disko og 
underholdning. Fredag aften havde vi bestilt en forholds-
vis kendt dj, dette resulterede dog desværre ikke i flere 
gæster, og der med ikke øget omsætning. 

Torvedag, blev grundet vejret, afholdt inde i teltet, men 
det lod ikke til at genere det helt store, og folk havde en 
hyggelig formiddag. Der var arrangeret rundboldturne-
ring og stødfodboldturnering over middag. Vejret viste 
sig ikke fra sin gode side, men der var heldigvis nogle der 
trodsede regnen.  
Lørdag aften var der vanen tro fællesspisning i teltet, 
hvor Den Skrigende Skinke & Co. Spillede op til dans. 
Der var hele 281 personer med, og den sidste billet blev 
solgt 18.55 lørdag aften.  

Søndag blev vi overvældet over de mange der havde 
valgt at støtte vores optog, som har haltet de sidste par 

år. Folk havde gået i tænkeboksen og kommet på nogle 
rigtig gode ideer, både gader, venner og skolekammerater 
var at finde.  

Til grisen søndag var der over 200 personer med til at 
slutte festugen af, hvilket var rigtig hyggeligt. Og de sid-
ste gav en hjælpende hånd med at rydde teltet. Det var vi 
særligt taknemmelige for.   
Byfesten gav i år et (for) lille overskud på 18.500 kr.  

Julefrokosten blev holdt første lørdag i dec. Der var ca 20 
mindre gæster end sidste år, men det lod til at gæsterne 
havde en hyggelig aften.  Julefrokost gav et overskud på 
knap 15.000.  

Grundet mindre varelager mellem sportsfesten og jule-
frokost, kan tallene ikke helt differentieres, med vi ender 
med et resultat på knap 35.000 kr. over alle arrangemen-
ter. 

Vi vil rigtig gerne takke alle der har været med til at hjæl-
pe og støtte årets Sportsfest 2017. Det kan kun lade sig 
gøre fordi vi har gode sponsorer og at vi har så mange 
der gerne siger ja til at give en hjælpende hånd. Uden 
al den hjælp, var der ingen Sportsfest. Så her skal lyde 
en kæmpe tak. Derudover vil vi gerne takke alle samar-
bejdspartnere vi har haft, som har været hjælpsomme og 
fleksible. Til sidst vil jeg gerne takke de andre i festudval-
get for deres mange timer de ligger i det, og for god ro og 
orden.  

Svømning v. Brian Milwertz
Det er et lille svømmehold i år, med bare 12 tilmeldte, 
men de kører på og bliver bedre og bedre til forskellige 
øvelser. Blandt andet har de i år været ude og rulle sig i 
sneen inden der var forkælelse i spaen.

Vi slutter af i vanlig stil d. 23/2, hvor vi først har inviteret 
forældre, søskende og venner med i bassinet for derefter 
at slutte af med spisning hjemme i cadeteriaet. Jeg vil så 
benytte lejligheden der er til at reklamere for næste års 
hold, der gerne skulle blive større igen.

Forældre opbakningen er stadig helt eventyrlig. Jeg ople-
ver fredag efter fredag, at forældre selv har byttet kørsel 
indbyrdes, 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 og 
Bundgaard, samt Annis mand Mads.  
Håber, vi ses igen til efteråret, hvor vi starter d. 14/9, og 
der er plads til flere.  

Sponsor v. Lars Utoft
Sponsorudvalget blev i 2017 reduceret til kun at bestå af 
1 person. Så i skrivende stund består sponsorudvalget af. 

Fortsat fra side 13.
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Lars Utoft Nielsen. Resten af medlemmerne besluttede 
at udmelde sig, da der skulle findes en ny formand. Salg 
af bandereklamer er faldet lidt pga. firmaer som ikke 
længere eksisterer og et par stykker som ikke længere 
ønsker at benytte sig af bandereklamer.
Der har i sammenarbejde med håndbold afd. været hek-
tisk aktivitet med at gennemføre projektet med spille-
dragter.  Ca. 140 stk. blev solgt i to omgange.
Arrangementet til byfesten blev gennemført ved hjælp af 
frivillige som ydede en flot indsats. Stor tak til dem. Mht. 
bandereklamer, så har vi jo været udsat for hærværk, 
hvor der er blevet ødelagt 15 skilte til en værdi af ca. kr. 
24 000 + moms. Der arbejdes i øjeblikket på tøj til, bad-
minton, fodbold og håndbold. HJÆLP ØNSKES

Vejrup-Endrup Nyt v. Helle Burkal
Det har igen i år været et godt år for bladet, det vil sige 
at alle de trofaste annoncører har holdt ved, en annoncør 
har endog været så god afsig, - selvom han havde stoppet 
firmaet, taget endnu et år med en annonce i bladet, der 
er kommet et par nye men har så også været et par der er 
stoppet. Det blev til et lille underskud på 1081,00 i år. 

Har i et emne til en ny annonce til bladet er i meget vel-
kommen til at kontakte mig eller sende en mail – hjælp 
modtages gerne og TAK til jer der gør en forskel. Bladet 
kommer ud til tiden, de mange uddelere gør det rigtig 
godt, og hvis den ene ikke kan, ringer jeg til en på listen 
og de siger næsten aldrig nej, Tusinde TAK

Spørgsmål/kommentarer: Hvad koster det at trykke bla-
det? Godt 74.800 kr. for 6 numre. Kan man halvere tryk-
ke udgiften ved at lave noget digitalt? Ikke umiddelbart, 
det der koster mest er nok at få det sat op. Bladet ligger 
allerede på nettet. Der bliver spurgt til, hvor mange ek-
semplarer der bliver trykt? Omkring 1.100 stk. pr. nr.  

1. VIF regnskab
Regnskab er vedlagt som bilag til referatet. Kommentarer 
og spørgsmål føres til referat. Årets resultat bliver 14.845 
kr. Passiver er 293.654 kr. Regnskabet er enstemmigt 
godkendt. Spørgsmål/kommentarer: Der er et enkelt 
spørgsmål til gebyr til Nets, det er til Dankort-termina-
len. Nogle korttyper er fjernet, så der kun kan bruges 
Dankort. Men foreningen skal have fat i en ny terminal, 
fordi den er blevet for gammel. På Conventus kan flere 
korttyper betales. 

2. Banko regnskab 
Regnskab er vedlagt som bilag til referatet. Kommentarer 
og spørgsmål føres til referat. Resultatet er 84.282 kr. 
Passiver er på 202.321 kr. 

3. Valg af formand, kasserer og sekretær
Formand Otto Pedersen – Kasserer Bibi Dyrby – Sekre-
tær Ida Søby Fogh 

4. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter
Fodboldudvalget består efter generalforsamlingen af:
Anders Ebener, Knud Fogh, Ronni Fyhn og Kristian Fre-
deriksen.
Håndboldudvalget består efter generalforsamlingen af:
Karina Tobiasen, Heidi Sørensen, Signe Ladefoged, Helle 
Hansen, Gitte Ladefoged, Charlotte Tobiasen og supple-
ant Brian Milwertz.
Badmintonudvalget består efter generalforsamlingen af:
Preben Lind, Per S. Tobiasen, Camilla U. Nielsen, Tho-
mas Regel Bent Truelsen og suppleant Niels Peder Regel.
Gymnastikudvalget består efter generalforsamlingen af:
Mette Opstrup, Robert Andersen, Tina Schultz, Mette 
Sørensen og suppleant Jens Kirkeby.
Festudvalget består efter generalforsamlingen af: 
Janni Jørgensen, Ronni Fyhn, Allan Enevoldsen, Sabrina 
Jensen og Bent Kristensen.
Sponsorudvalget består efter generalforsamlingen af: 
Lars Utoft Nielsen – kunne du tænke dig at være med? 
Så giv lyd! Sponsorudvalget mangler folk.

Conventus posten besættes efter generalforsamlingen af: 
Mette Sørensen.

5. Valg af revisor – Sædding Revision er valgt til revisor.  

6. Indkomne forslag – Der er ingen indkomne forslag. 

7. Eventuelt 
- Sponsor snak: I og med det kun er Lars, der sidder i 
sponsor-udvalget, kommer der et forslag om, han bruges 
som en slags koordinator, så det ikke er de samme, der 
bliver spurgt hver gang. Fra Lars lyder det, at hvis der er 
nogle, der har nogle, man kan spørge, vil det være rig-
tig fint – fordi den personlige relation er ofte stærkest. 
Hvis man i Idrætsforeningen skal bruge sponsorer, er det 
bedst, man lige vender det med Lars. 
 
- Boder ved byfesten: Kan man ændre noget ved dem? 
Der er ikke forfærdelig meget aktivitet i det. En kom-
mentar hertil er, at det er her der sker noget for børnene, 
hvis der ikke er noget, de kan foretage sig, kan det blive 
svært at fastholde børnefamilier på pladsen. Kan man 
lave det sådan, hvor en af boderne er der skiftende akti-
vitet i? Eller kan man tage aktiviteten fra boden og flytte 
ud på pladsen? Ros til Festudvalget for at turde prøve 
noget nyt.

- Kommentar til byfestens overskud, der ikke er så højt, 
men der har været rekord mange til arrangementer-
ne. Dette kommer sig blandt andet af, at øl er steget i 
indkøb, men byfestpriserne er ikke steget, DJ’en fredag 
aften kostede noget mere i håb om, det kunne trække 
flere til, men det gik ikke, der er købt et stort lager ind af 
service.  - Snak om cafeteriaets åbningstider til stævner. 
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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.
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Endrup Lokalråd 
Årsmøde - Tirsdag d. 20. marts 2018, kl. 19.00 i klub-
huset
 
Under evt. vil jeg gerne, at vi får en god snak om:
Luftledninger - Cykelstiindvielse - Sommerfest 27-7- 
2018 - Familiedag? -Grillhyttens drift 
1. fredag i hver måned – pølser/hygge i grillhytten 
-Hjertestarter -Opbakning til Endrups fodboldhold 
Affaldsindsamling lørdag 21/4-18 kl. 9.30, starter 
med rundstykker i klubhuset i Endrup. 

Efter kaffen vil Anne Grethe Vikmann og  
Mads Mortensen fortælle om, 

hvordan de synes Endrup skal se ud om 5 år.
 
Årsmøde i uddrag:
År to efter indvielsen af grillhytten, holder de arbej-
dende pensionister, Hanne, Theodor, Ejner, Søren og 
Kaj m.fl. hytten og området omkring, næsten som 
var det deres egen have. Derfor indstillede lokalrådet 
dem til ildsjæle-prisen. Den fik de ikke, men jeg hå-
ber de forstår, at vi påskønner deres arbejde, selvom 
det er et arbejde, der bærer lønnen i sig selv. 

Vi har haft en dejlig sommerfest i hytten, og vi hå-
ber, at hytten må blive omdrejningspunktet for sam-
menholdet i vores by. F.eks. også for pensionisterne 
1. fredag i hver måned om formiddagen. 

Vi er udfordret af hjertestarteren ved mejeriet. Det 
kommer vi til, men mejeriet ser helst at den hænger 
et andet sted. Derimod betaler mejeriet for slåning 
af græs. Anders slår det, men lægger alligevel de fle-
ste af pengene i lokalrådskassen, tak for det! 

Vi glæder os til indvielsen af cykelstien, vi beder om 
gode ideer til arrangementet, som vi dog ikke kender 
datoen på endnu. 

Alt sammen meget positivt, men så i fredags sprang 
bomben. Energinet sendte brev ud om luftledninger, 
både mod nord og syd. Ud fra de snakke jeg havde 
i weekenden, ser det ud som om det kom som et 
chok. Lokalrådet stillede allerede sidste år spørgsmål 
til politikerne, og daværende borgmester Johnny 
Søtrup sendte et åbent brev til Energinet og bad om 
en holdbar løsning for Endrup, alt sammen refereret 
i JV. Lokalrådet har også sendt artikler ud på e-mail 
ringen fra JV om luftledningerne. Jeg bliver nødt til 
at sige, at selvom man ikke holder avis eller ikke er 

med i vores e-mailring, så står verden altså ikke stille 
uden for vores vinduer. Jeg må indrømme, at jeg så 
ikke er på Facebook, så pointen med det jeg siger, er, 
at vi på tværs af e-mailring, JV og Facebook må stå 
sammen om at orientere hinanden. Både når der er 
gode begivenheder og når der er udfordringer som 
lige nu, fordi sammen er vi bedst. 

Vi har haft seks ordinære møder i lokalrådet, dags-
ordenerne ligger på endrupby.dk. Vi har haft møde 
med Grimstrup Lokalråd, vi har været til lokalråds-
konference, vi har været til møde med Vej & Park, 
og to møder med politikerne. Derudover møder et 
ukendt antal vedr. blomstrende enge.
Tak for godt samarbejde og engagement i lokalrådet. 
 
De cirka 50 fremmødte hørte Mads fortælle om, 
hvor dejligt det bliver i Endrup om 5 år, når de 
blomstrende enge er etableret, og der er gangsti og 
fugletårne. Det vil give en kæmpe naturoplevelse. 
Og selvfølgelig er der cykelsti helt til Bramming og 
Grimstrup, masser af fodbold og gode relationer i 
byen. Det udløste stort bifald og det fik Anne Grethe 
også for sit indlæg:

Endrup set fra en tilflytters synspunkt
For lige præcis 2 år siden, var vi ude at se Vesterled 1 
for første gang. Vi gik en tur i byen og så den smuk-
ke naturpark og den fine gamle kro. Vi så også byg-
ninger som ikke lige var moderniseret og trængte til 
en kærlig hånd. Som for eksempel den gamle mølle, 
som ligger og skæmmer den smukke kro. 

Her i det tidlige forår er Bygaden på vej til at blive 
rigtig fin at se på. Alle de tidlige lomsterløg spirer og 
der er et smukt blomsterflor lige om lidt. Træerne 
langs gaden giver et smukt landsbymiljø og et flot 
kig op ad gaden, når man kommer ind fra hoved-
vejen. Det smukke syn holder bare ikke sommeren 
over, da kommunen ikke lever op til sine forpligtelser 
om at passe de offentlige arealer, og nogle lodsejere 
ikke helt får passet fortov og græsrabat selv. Det kan 
der jo være mange grunde til.

Jeg har et ønske om, at vi i byen hjælper hinanden 
med at passe disse arealer. Det kunne for eksempel 
foregå på en fælles arbejdsdag for byen midt på 
sommeren, hvor vi alle giver en hånd, og dagen kun-
ne afsluttes på hyggelig vis - måske i grillhytten. Det 

Fortsættes på side 27.
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Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.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

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 

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

Vi tilbyder Elysium 
Begravelsesopsparing 
som gør det muligt, 
selv at spare op til 
egen begravelse eller 
bisættelse.

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på

w
w

w
.sk

o
v
m

a
d
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n

.d
k

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

Byggefi rmaet 
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.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

Byg aden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61
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sociale fællesskab skal være omdrejningspunktet i 
vores lille by, hvis vi vil i mål med projekterne.

Måske kunne problemet også løses med en landsby-
pedel, eller en beboer som kunne have tid og lyst til 
at gøre det. Evt. for et mindre beløb fra lodsejerne. 
Jeg siger ikke dette for at ramme nogle personligt, 
men for at appellere til alle om hjælpe med det man 
kan. Vi har alle for skellige standarder for, hvordan 
tingene skal være, og det skal naturligvis accepteres 
fuldt ud.

Vi har også et ønske om, at denne by udvikler sig. Vi 
bor i det nyeste hus i byen, og det er 13 år gammelt. 
Hvorfor ikke udstykke og tiltrække nye naboer? Der 
er to grunde overfor vores hus, og de er byggemod-
net, og der er sikkert også andre steder i byen, der 
kunne være interes-sante. Trenden går i øjeblikket på 
at man flytter ud fra byerne, og unge mennesker vil 
gerne bygge selv. Vi skal have flere børn og mere liv 
til vores lille by.

Det bliver nemmere at tiltrække nye beboere, hvis 
byen ser flot og indbydende ud. Der er mange huse i 
byen som lejes ud, og det er rigtig ærgerligt, at disse 
huse ikke bliver passet i samme grad som ejerboli-
gerne. Lejere føler måske ikke helt det samme ejer-
skab, som ejere gør. Dette er så en bøn til udlejer om 
at hjælpe lejerne til et pænere resultat.

Foreningslivet lever i bedste velgående i Endrup, og 
de mange medlemmer gør et rigtigt stort stykke ar-
bejde på mange forskellige områder. Det bliver bare 
ikke altid kommunikeret ud, så byens borgere ved, 
hvad der sker. Det kan vi opnå ved at blive bedre til 
at bruge Endrup by gruppe på Facebook. Det er gra-

tis og informationerne er ude til alle med det sam-
me. Skal der reklameres i ugeavisen, koster det altså 
mange penge, og en lille notits drukner nemt.

Til sidst vil jeg gerne appellere til at vi bliver bedre til 
at støtte op omkring kroen, for det er et enormt løft til 
byen, at vi har en velfungerende kro, og de laver rigtig 
mange forskellige arrangementer og super lækker mad.

Vi blev taget rigtig godt imod, da vi flyttede ind, vi 
nyder at bo her, vi har søde naboer, og vi glæder os 
til at lære alle bedre at kende.

Anne Grethe og Knud

De arbejdende/frysende pensionister i Endrup 
Den første fredag i marts kl. 11.00 havde pen-
sionisterne i Endrup meldt ud, at der var pøl-
se-kom-sammen i grillhytten. Mødet var tænkt som 
ren råhygge og en snak om ting der kunne laves i 
Endrup Naturpark. Selv om det var hundekoldt, blev 
pølserne grillet og verdens problemer blev løst (næ-
sten). Hans kom med sin mobile brændeovn, så det 
blev faktisk både lidt lunt og meget hyggeligt. Næste 
møde første fredag i april - kom og vær med!

Lokalrådet      Johannes B. Schmidt

Endrup borgerforening
Endrup borgerforening indkalder til generalforsamling

den 25. April kl. 19,30 - Klubhuset Møllegådsvej 
 Dagsorden: 
1. På valg er formand, sekretær, kasser, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer 
2. Sammenlægning af foreninger i Endrup
3. Borgerforenings fremtidige eksistens
4. Evt.

Med venlig hilsen Carsten H. Pedersen

Fortsat fra side 25.
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Vejrup Borgerforening
MGP- fest i Vejrup
Det var slået stort op forinden, da borgerforenin-
gen lørdag d. 17. feb. havde arrangeret et brag af en 
MGP-fest for byens børn og borgere. Borgerforenin-
gen havde ingen skrupler over arrangementet. De 
handlede i god tro, da de kontaktede DR og diverse 
sponsorer i forbindelse med arrangementet og hel-
digvis med rette. 

For endnu engang viste Vejrups borgere, hvad Vejrup 
er gjort af. Nemlig et særligt råstof baseret på fælles-
skab og engagement. Derfor var det også med begej-
string at borgerforeningen kunne byde 80 spisende 
gæster velkomne efterfulgt af yderligere 50 gæster. 
Maden var lækker, kagen fi n og det var tilfredse gæ-
ster Borgerforeningen efterfølgende inviterede ind i 
en multisal som kulisse til dans og sang.

I  løbet af dagen havde frivillige hænder støttet op 
om arrangementet.  De havde pyntet op, afprøvet 
teknik og slidt og slæbt, så festsalen var klar til af-
tenens MGP-gæster. Scenen blev i løbet af dagen 
afprøvet af byens børn og i øvrigt venligst udlånt af 
SFO, der også havde legemikrofoner i scenekassen.

Det var således en beredt borgerforening, der bød op 
til fest og heldigvis for det, for byens børn var velop-
lagte og iklædt diskotøj og festhumør, da de ankom 
til MGP-festen. I løbet af festen blev scenen og ikke 
mindst snackbaren fl ittigt benyttet og der var fi ne 
præmier til masser af byens børn venligst sponsore-
ret af borgerforeningen samt diverse sponsorer i lo-
kalområdet. Som nævnt have Borgerforeningen kon-
taktet DR et par måneder forinden og fået en aftale 

Tillykke til årets konfi rmander 2018
Har du lyst til at give årets konfi rmander en skilling med på vejen?
Så samler borgerforeningen igen i år penge ind i sparebøsser
hos Min Købmand. Ved sparebøsserne ligger et dertilhørende telegram
hvorpå, man kan skrive sit navn og sit beløb.
Sidste frist for indsamlingen er: lørdag d. 28. april.

Borgerforeningen udlejer fl agstænger
Skal der være fest?
Kære medborger. - Har du brug for at leje fl ag til festen? Så udlejer borgerforeningen fl agstænger med 
dertilhørende fl ag samt holdere (til tre stænger) og spyd. Flagstængerne er 4 meter lange og kan opstil-
les hvor som helst eller i de allerede etablerede huller i Storegade og på Kærvej i Vejrup. Flagene udlejes 
til hvilken som helst anledning som bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup og fødselsdage.

Priser pr. døgn: Flagstang inkl. fl ag - 35 kr. - Flagstang inkl. Flag og spyd - 50 kr.
Holder til tre fl agstænger - 150 kr. Der betales ikke depositum, men ødelagte 
fl agstænger med fl ag skal erstattes.

Interesserede kan kontakte Bjarne Donslund – mobil: 29365335 

Med venlig hilsen Vejrup Borgerforening
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i stand om direkte transmittering på aftenen. DR 
ringede derfor op på facetime direkte fra MGP-salen 
i Gigantium i Aalborg og det var et par entusiastiske 
piger, der den råkolde vinteraften i februar fi k sat 
Vejrup på landkortet.

Tusind tak for det piger og tusind tak til byens bor-
gere for opbakningen. 
Desuden tusind tak til borgerforeningens små solda-
ter og følgende lokale sponsorer:
Min købmand Vejrup - Semler Agro – Vejrup - Byg-
ma – Agerbæk – Kære Børn - Bramming
Cocio Chokolademælk – Esbjerg – Din tøjmand – 
Bramming – Sportsmaster - Bramming
Bramming Boghandel – Matas – Bramming – Pecani 
- Bramming

Vi håber og glæder os allerede til at gentage succesen 
næste år.

Mange hilsner BorgerforeningenMange hilsner Borgerforeningen
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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/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

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

 

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 
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2018 Arrangementer 
April
Lørdag D. 21.04 Affaldsindsamling Endrup Borgerforening kl. 9,30 - Klubhuset 
Søndag D. 22.04 Affaldsindsamling, - Vejrup lokalråd, - på ”Torvet” kl 09.00
Tirsdag D. 24.04 VIF afholder GIV LIV – kl. 17.00 Lille sal i Fritidscenteret
Onsdag D. 25.04 Endrup Borgerforening generalforsamling kl. 19,30 - Klubhuset 
Søndag D. 29.04 Der afholdes Konfirmation i Vejrup Kirke kl. 10.00

Maj
Tirsdag D. 08.05 Soldatermissionen, møde i Konfirmandstuen, kl. 19.30 
Tirsdag D. 15.05 Vægterrundgang i Ribe fra kl. 17.30. fra Fritidscenter Vejrup Husholdning.
Torsdag D. 17.05 Sangeftermiddag, Konfirmandstuen, kl. 14 

Juni
Søndag D. 17.06 Sognemøde, V. Nykirke, i forlængelse af gudstjenesten, kl. 10.30

Vægterrundgang
Tirsdag d. 15. maj kl. 18.00 ved Gredstedbro Hotel.

Nyd først dagens ret og derefter en aften, hvor vi følger vægteren og lytter til hans vægtervers  
og fortællinger om Ribes dramatiske historie. Vægteren skaber en særlig stemning,  

hvor man lever sig ind i en tid, længe før moderne politifolk og alarmer.

Pris: 60 kr.
Ikke medlemmer: 110 kr.

Vi kører samlet fra hallen i Vejrup kl. 17.30.
Tilmelding senest d. 6. maj til Anne-Grethe 26 46 37 27

Vejrup Husholdningsforening
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03

Andelsmejeri Endrup  7519 1411

Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253

Butik Knoppen Gørding  7517 8953

Caspers Køreskole Bramming 2978 9025

Danrevi Bramming 7510 1100

Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550

Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999

Din Tøjmand Bramming 7517 3037

Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517

Endrup Kro  Endrup 7519 1500

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

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

Knudsens gardiner Bramming 2096 9676

Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012

Majholm  Bramming  7517 3977

Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433

Pecani  Bramming  7517 4717

Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123

Ronni Fyjn Vejrup 9380 0703

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

Sædding Revision

TM Rengøring Vejrup 5048 8115

V. F. Biler  Vejrup  7519 0200

Vejrup Andels Grovvare   7519 0054

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

Vejrup Endrup Nyt


