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To nye virksomheder i Vejrup
Her har vi en lille familie, der har fuld fart på med to små børn,
Matheo på 2 år og Mynthe på 1 år.
Heidi og Klaus er et par unge mennesker med drømme, og de gør, hvad de kan for at få deres drømme
gjort til virkelighed, selvom det koster blod, sved og
tårer. Deres drømmehus byggede de for 2 år siden på
Stationsvej i Vejrup.
ISOTECH DK ApS
Klaus på 31 år startede virksomheden ISOTECH DK
januar 2019. Virksomheden er et teknisk isoleringsfirma med projekter fordelt i hele landet. Han har
haft en fyldt ordrebog siden dag 1.
Laladreams ApS
Heidi er 27 år og startede Laladreams, i januar 2020.
Hun har en professionsbachelor i International handel og markedsføring og har haft en drøm i mange
år om en online shop med salg af tøj. Hun fokuserer
på at tilbyde fint feminint tøj med blonder og detaljer, til kvinder i alle aldre, og til rimelige priser. Lageret er i første omgang i deres 55 kvm garage hjemme
i deres private bolig, men de har begge drømme og
planer om at flytte og samle begge virksomheder ét
sted i fremtiden.
Heidi fortæller, at i den første uge sendte hun mere
end 200 pakker afsted til kunder i hele landet. Så
ramte Covid-19 krisen Danmark men på trods af de
udfordringer, ser de begge lyst på fremtiden.

- Vi kommer til at stå endnu stærkere, når vi er kommet
om på den anden side. Vi opgiver ikke vores drømme.
Børnene kommer i første række, selvom vi er en familie
med mange bolde i luften, er det Matheo og Mynthe,
der sætter dagsordenen. De går begge sammen i dagpleje ved vores fantastiske nabo.
Og Vejrup – med sammenhold,
fællesskab og hjælpsomhed, er vi
så glade for at vi flyttede til og
etablerede vores familie her. Vi
har fået de bedste venner, som jo
alle bor i gåafstand til os. Det er
fantastisk – og vores venskaber
giver os energi. Så her bliver vi
for evigt!
Billederne er fra åbent hus arrangement ved Laladreams den
28. februar

www.endrupby.dk
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup
ÅBNINGSTIDER
Fredag
09.12 kl. 19.15 i Butikken.

Mandag
til
fragode
07.00
til 19.00
Der vil
blivesøndag
serveret en masse
vine, lækkerier
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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,
Besøg
os på
vores
Facebook
side
så både
julen
og nytåret
er sikret.

Siden er tilegnet vores kunder. - Der vil løbende komme information, tilbud og konkurrencer
fra jeres lokale
købmand.
– www.facebook.com
Hele
herligheden
kosterminkobmandvejrup
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”

V i er her for fællesskabet

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk
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Vejrup IF laver aftale med Sportmaster 5%
Der er blevet lavet en ny sponsor aftale mellem Sportmaster og Vejrup IF. Det betyder, at
hvis man er medlem af Sportmaster, så kan man hjælpe klubben med at få tilbage betalt et
sponsorat, - lidt det samme som aftalen med OK tank midlerne.
Når man handler i Sportmaster, og man er tilknyttet Vejrup IF kontoen, så vil der gå 5%
tilbage til klubben som sponsorat, som klubben herefter kan købe emner/midler for hos
Sportmaster.
I Fritidscenteret vil der være opstillet en boks hvor man udfylder et skema med sine oplysninger – så sørger Jesper Dejlov tilmeldingen til Sportmarster.
Hilsen Jesper Dejlov Andersen

Kære medlem
Vi har indgået en samarbejdsaftale med SPORTMASTER, så du nu kan støtte Vejrup IF hver gang du
handler. Princippet er enkelt - jo mere du handler desto ﬂere sponsorkroner optjener du til klubben.
Sådan støtter du:
Når du handler i SPORTMASTER går 5% af dine samlede køb til sponsering af nyt tøj eller udstyr
til din sportsklub
Hvis du ikke allerede er medlem, skal du tilmelde dig Klub SPORTMASTER, så dine sponsorkroner
kan tilskrives
■ Jeg er allerede medlem af Klub SPORTMASTER, og ønsker at tilmelde mig Sponsorordningen.
E-mail: ________________________________ Tlf. nr.: ________________________
■ Jeg er ikke medlem af Klub SPORTMASTER, og ønsker at tilmelde mig Sponsorordningen samt
Klub SPORTMASTER. Jeg accepterer klubbens vilkår (sportmaster.dk/klub/vilkår) og giver samtidig
tilladelse til, at SPORTMASTER sender mig e-mails med personlige tilbud, rabatter, invitationer til
særlige arrangementer samt spørgeskemaer. Jeg kan til enhver tid afmelde servicen i bunden af
alle e-mails eller på sportmaster.dk
E-mail: ____________________________________
Fornavn: __________________________________ Efternavn: __________________________
Postnr.: ___________________________________
Mand __

Mobil nr.: _________________________

/ Kvinde __
Med sportslig hilsen
Vejrup IF

www.endrupby.dk
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Vejrup Lokalråd
Færre busafgange er et nødvendigt onde,
mener lokalrådet i Vejrup.
Nedenstående er en artikel fra Jyske Vestkysten. – fra
den 16 marts 2020
Vejrup: – Vi skal ikke være urimelige. Hvis der er en
busafgang, hvor der bevisligt er en bus, som kører,
uden at der er nogen passagerer med, så er der ingen
grund til, at den bus kører.
Sådan siger lokalrådsformand i Vejrup, Hans Jørn
Madsen, om Syd trafiks planer om at fjerne en
busafgang dagligt på rute 148, Esbjerg – Vejrup –
Vejen, når sommerkøreplanen træder i kraft den 28.
juni. Ændringerne i køreplanen blev drøftet i lokalrådet, da det holdt møde i sidste uge.
– Men det er jo endnu en ændring i det forhold at
bo i Vejrup i forhold til at bo i 6700 Esbjerg. Det er
en forringelse, og det er konstant op ad bakke, siger
Hans Jørn Madsen:

– Vi har et vejkryds, vi gerne vil have ændret. Men
det kan vi ikke få 400.000 til. Der er ingen ulykker
sket, og det er måske derfor, der ikke kan findes
penge til en ombygning. Der er for stor forskel på
land og by, og forskellene bliver større og større hele
tiden.
Lokalrådsformanden gør opmærksom på, at der i de
seneste fem år er kommet 20 nye huse i Vejrup og en
købmandsbutik, og at det giver mere trafik på byens
hovedgade og farlige situationer i vejkrydset – lige
der, hvor det famøse vejkryds ligger, og fører Gl. Hovedvej op over den nedlagte jernbane til Grindsted.
– Vi har foreslået ombygningen af vejkrydset flere
gange, men hver gang fået at vide, at der ikke er
penge. Men så kunne det jo være, man skulle bruge
en million mindre på at ombygge gågaden i Esbjerg,
slutter Hans Jørn Madsen

Nyt fra Vejrup Landsbypark
Efter de frivillige en regnfuld lørdag fik
lagt 100 m2 fliser omkring den kommende bålhytte, så har Shelterbyg
meldt tilbage at de forventer at påbegynde opførslen af bålhytten i uge 13
- 14.
Erik har påbegyndt renoveringen af dyreshelter, så den også kan blive klar.
Vi mangler nu at få nedgravet og færdiggjort vandtilførsel til bålhytte og
shelter. Vi afventer stadig godkendelse
fra Esbjerg kommune af de ny ledelys,
da der er kommet ny lovgivning. Når vi
har den, så skal der også nedgraves kabler og monteres lys- Derudover skal vi
have dyrehegn opsat.
Shelter er færdigbygget, når vi får lagt
spagnum ud på taget og sået græs, det
bliver lavet når det er lidt lunere i vejret.
Leif Hermansen
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Så er venlige Frank kommen til Vejrup – venlige Frank er i
stedet for Bogbussen- venlige Frank er en udlånsmaskine
Lige nu ser det ud til, at den endelige dato er uvis, på nuværende tidspunkt pga.
virusproblematikken...
Placeringen, af venlige Frank blev inde i Fritidscenterets cafeteria, på væggen til venstre for selve cafeteria-åbningen. Her er der ikke tilfældige forbipasserende i samme grad som ude på gangen, så vi håber
at bøgerne kan stå i fred, indtil de bliver afhentet af
låner.
Stationen kommer til at bestå af et system, som
minder lidt om udlåns/afleveringsstationen, som de
har på Bramming bibliotek.
En hylde med en skærm, hvor man kan scanne bøger ud og ind i systemet. En lukket boks nedenunder
til aflevering af bøger, og en hylde ovenover hvor
man kan finde de bestilte bøger.
Biblioteket er klar over, at det er en tillidssag, om
bøgerne bliver hentet af rette vedkommende, men
de er villige til at give det en chance.
For at rekvirere bøger, skal de bestilles på nettet,
men man vil altid kunne ringe til biblioteket og få

dem til at hjælpe med at finde en bog, eller sørge for
at fremsende den.
Hvor ofte leveringerne vil være, er ikke helt på plads,
men nok 1 gang om ugen.
Indtil videre er det kun bøger og lydbøger der kan
lånes, da ex. PS4 spil er meget dyre.
Der arbejdes også på, at etablere et sted, hvor donerede bøger fra private, kan lånes frit...mere om dette
senere.
Vejrup Lokalråd Lisa Joensen

Så skete det, landsbyparkens bålhytten er ved at blive rejst og tager fin form med hjælp fra shelter byg.
dk. Det bliver en fantastisk oase så nyd det
og pas godt på tingene.

www.endrupby.dk
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Gymnastikkens højdepunkt nedlagt af
usynlig uvelkommen gæst
Gymnastiksæsonen har som mange andre sæsoner
været dejlig og har budt på talrige af timer med sjov,
aktivitet, grin og udvikling for store, så vel som små.
Samt forberedelse til gymnastik opvisning, ej at forglemme.
Men i starten af marts rullede corona krisen ind
over Danmarks grænser og udvalget måtte sande at
dette var noget, der blev nødvendigt at forholde sig
til i forbindelse med den forestående gymnastikopvisning. Der blev afholdt krisemøde og lagt en foreløbig strategi, så arrangementet kunne lykkes.
Opvisning er et højdepunkt, som vi ved børnene ser
frem. De ser frem til at vise, hvad de har lært, og
hvor gode de er blevet gennem sæsonen. Forældre,
bedsteforældre osv. glæder sig til at se lige netop
deres barn på gulvet, og hvad der nu er fundet på i
år til opvisning. Og ja ikke mindst instruktørerne ser
frem til denne dag, hvor de med stolthed viser frem,
hvad der er arbejdet med i løbet af sæsonen. Med
andre ord så er det gymnastikkens højdepunkt, der
hvor alt går i en højere enhed.

hvor alle vores velbesøgte voksenhold deltog – vi
håber I tager revanche næste år.
Tusind tak til alle gymnaster for en forrygende og
lærerig sæson.
Tak til instruktører og hjælpeinstruktører for jeres
store frivillige arbejde.
Tak til alle der har hjulpet med stort og småt gennem sæsonen.
Vi glæder os til at se jer alle igen til sæsonstart i uge 37.
På vegne af gymnastikforeningen Tina Højer Grønning
Et døgn med gymnastik
MGP – weekenden i februar bød for de store gymnastikbørn på andet end MGP. Her deltog 40 børn
fra mini-spring og spring holdet, samt 6 instruktører
i et døgn med gymnastik. De havde et vellykket, super hyggeligt, sjovt og lærerigt døgn. Instruktørerne
takker for et dejligt døgn i gymnastikkens tegn.

Derfor var det også med grædende emoji der kort
efter pressemødet torsdag d. 11/3 blev skrevet mellem udvalgsmedlemmerne, da vi måtte sande at
For det er ingen hemårets opvisning blev aflyst.
melighed, vi glæder os lige så meget til denne dag.
Udover at skulle have alle børnehold på gulvet, som
vi hvert år ser frem til, skulle 2020 også være året,

8

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

VIF Håndboldstævne i Vejrup
Lørdag d. 7 marts afholdte JHF håndboldstævne for U8 og U7 i hallen. Tjæreborg, Sønderis, Brørup, Gørding, Holsted, Hviding og Varde foruden selvfølgelig Vejrups eget hold stillede op og havde en skøn formiddag med masser af håndbold.

VIF Festudvalg Fastelavn
Søndag d. 23. februar blev der afholdt fastelavn
oppe i Fritidscenteret.
Der var lige under 100 betalende voksne, og en masse udklædte
børn. Der blev både slået katten af tønden, kåret de 2 bedste udklædte, hygget samt leget en masse lege, som de kyndige gymnastiktrænere stod for.
Vi vil gerne sige mange tak for en rigtig
hyggelig eftermiddag
til alle fremmødte
samt tak for alt hjælpen til gymnastikudvalget og til cafeteriet.
På gensyn til næste år :)
Festudvalget.

www.endrupby.dk

9

Vejrup Endrup Nyt

VIF Badminton
Årets Badminton klub i DGI Sydvest.
Vejrup Badminton fik overrakt Vandrepokal,- Overrækkelsen skete i Vejrup Fritidscenter tirsdag d. 3 marts.
Fra venstre Janni Utoft bag ve er det Janni Rene Skjoldborg (DGI Sydvest Badminton udvalg) Camilla Utoft, Cecilie Patrick
Ottesen( kan skimtes) Mathias Cecilie og
Villas.

Generalforsamling MK79 10.3.. kl. 19:00 –
Antal deltagere: 25
Valg af ordstyrer - Hans Jørgen Madsen. Erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet.
Valg af referent og stemmetællere -Ida Søby Fogh som
referent. Peter Thomsen og Charles Madsen er valgt som
stemmetællere.
Formandens beretning v. Tommy Hunderup. MK79 skal
forvalte banko formuen og præmiewhist. Der har i 2019
været ca. 20-24 spillere hver uge, som deltager ved præmiewhist. Det er Knud Fogh som står for det, og han er
godt tilfreds med fremmødet.
Når vi gennemgår regnskabet, kan I se, at MK79 har en
god økonomi. Vores holdning i bestyrelsen er, at vi hjælper med tilskud/lån til lokale projekter, så kan vi hjælpe
med et lokalt projekt, så gør vi det. MK79 og Idrætsforeningen har lånt penge til hallen, købmanden og butikken, som I kan se i regnskabet. Dette er jo til gavn for
alle byens borgere. Købmanden udtaler, at det går rigtig
godt med butikken.
Vi har en del penge stående, som vi har lovet at støtte
lokalrådet med, hvis der er brug for midler til projekter
ved søen. Det er godt, at vi stadig har banko i hallen, det
giver stadig overskud hver uge, og det kan vi være tilfredse med. Banko bestyrelsen og alle de frivillige gør et stort
stykke arbejde for at det kører. Jeg vil gerne sig en stor
tak til alle de frivillige, der hjælper til banko og præmiewhist. Uden jer kunne vi ikke gennemføre disse ting. En
tak til lokalrådet, købmanden, hallen og idrætsforeningen for det gode samarbejde vi har.
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Kommentarer og spørgsmål: Donation til søen: Hvis
man søger midler ved en fond til et projekt, vil de se det
færdige projekt, inden de udbetaler midlerne. Derfor
lægger MK79 ud for fondsmidlerne, indtil de er udbetalt
til sø-projektet. Der spørges ind til, hvad ‘godt’ betyder
ved købmanden. Det vil sige, at købmanden har sagt,
han er godt tilfreds, og at der er lokal opbakning.
Regnskab v. Knud Erik Mortensen Årets resultat:
146.409 kr. Egenkapital pr. 1.1.20: 2.307.614 kr.
I alt: 2.454.023 kr.
Kommentarer og spørgsmål: Kører banko i MK79 eller
Idrætsforeningen?
Generalforsamlingen beslutter, at der fra MK79 og
Idrætsforeningens side skal fastlægges helt klare linjer for
dette, så der ingen tvivl er herom. Kører præmiewhist i
MK79 eller Idrætsforeningen?
Generalforsamlingen beslutter, at der fra MK79 og
Idrætsforeningens side skal fastlægges helt klare linjer for
dette, så der ingen tvivl er herom.
Valg af bestyrelse Tommy Hunderup Genvalgt for 2 år
Charles Madsen/Suppleant -Genvalgt for 1 år
samt Knud Erik Mortensen og Otto Pedersen ikke på
valg.
Valg af Aktivitetsudvalg - Knud Fogh/Præmiewhist
Valg af revisor – Hans Jørgen Madsen - Genvalgt for 2
år og Henning Frederiksen/Suppleant - Genvalgt for 1 år
Aase Sommerlund Madsen ikke på valg.

www.vejrup.dk
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Vejrup Idrætsforening
Generalforsamling den 10. marts
Valg ordstyrer - Hans Jørgen Madsen. Erklærer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Valg af referent og stemmetæller Ida Søby Fogh som
referent. Peter Thomsen og Charles Madsen er valgt
som ordstyrer.
Formandens beretning, Otto Pedersen - Det er en særlig
aften, da det er min sidste beretning fra formandsposten i
Vejrup Idrætsforening. Først skal der lyde en stor tak til
alle for den store indsats i 2019. Uden alle de frivillige
kræfter kan man ikke holde gang i så stor en forening,
som VIF. 2019 fik en fantastisk byfest med et overskud
på +100.000 kr. Jeg mener, at de gør noget rigtigt, når
de for andet år laver så stort et overskud. Jeg vil gerne
fremhæve deres nye tiltag med børnecamping fra tirsdag
til onsdag, det har fået mange roser, der hermed er givet
videre. Til de dygtige unge mennesker, vi har som leder
og udøver, skal der lyde en stor tak til. Det er rigtig dejligt, at I som udvalg støtter de unge i deres leder geringer
og får dem på kursus. Tak til alle udvalg for godt arbejde
Ny aktiviteter i 2020 bliver eSport. Mikki og de andre
i eSportsudvalget er ved at indrette lokalet ovenpå. Fra
kommunen får vi et tilskud på 78.000 kr. til opstart og
indkøb af udstyr. Herunder en sikring af indbrud.
Økonomi i 2019 gik således, at vi fik et overskud på ca.
100.000 kr. Det er lig med det overskud, som Sportsfesten laver. Derfor skal der også lyde en stor tak til
Sportsfest -udvalget, og ikke mindst en tak til byen for
opbakningen til Sportsfesten.
Jeg vil også gerne sige tak til Anne Marie Olsen og hendes frivillige for salg af medlemskort til vores præmiespil.
Præmiespillet er vigtigt, det giver et godt overskud, der
hjælper idrætsforeningen meget.
Vi er fortsat med Ungdomsidræt fredag aften, hvor vi har
arrangementer for byens børn og unge. Der har været en
stor tilslutning til det, rekorden var 83. De enkelte udvalg
har haft en aften hvert, det vil de også have i fremtiden,
men der er kommet et udvalg mere, som kan tage over
når, de andre ikke kan. Hertil har vi talt om, at vi skal
tilbyde de voksne en eller flere aktiviteter den aften. Der
er mange voksne oppe ved Niels Ole og Susanne i Grillen
disse aftener, så muligheden foreligger.
Søren Callesen har igen i år haft gang i krolfen, tak til dig
Søren. Kirstine Sørensen og Ida Fogh fra Seniorklubben,
angående ”Idræt om dagen”, Søren Callesen er med igen,
og Karen Olsen har kørt spinning de tirsdage, hvor det
har været mulig. En aftale med Niels Ole angående kaffe
og rundstykker ca. 35 deltager.

En stor tak til alle, de der år efter år lave det store stykke
frivillige arbejde i foreningen.
Lidt nostalgi. Da jeg sagde ja til formandsposten for 16
år siden, havde jeg ikke forventet at sidde så længe, da
det er og har været imod mine principper, at en formand
skal sidde så længe. Jeg kan huske, at vi havde en egenkapital i MK79 dengang på 1,7 millioner. Med udbetalinger til VIF, er der i dag et overskud i MK79 på 2,5 millioner. Selvom der er brugt mange penge i løbet af årene
på/til VIF, er det vel en OK investering.
I de næste år skal der også bruges penge på lys og strøm
ved fodboldbanen op ca. 100.000 kr., hertil kommer
måske et nyt underlag på kunststofbanen på ca. 125.000
kr. Men her ved vi at pengene er godt givet ud, for det
bidrager til udvikling i foreningen og lokalsamfundet.
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 MK79. Tak til
hallen for godt samarbejde.
Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden dem
havde vi ikke tøj på kroppen. De har gjort en fornem
indsats, tak for dette. En stor tak til de afgående medlemmer for deres indsats.
Spørgsmål og kommentarer: De 100.000 kr. til lys, har
man undersøgt om der er fonde, der kan søges? Ikke
endnu, men når vi kender tallene og kan søge, bliver det
gjort.
Udvalgenes beretninger Håndbold, Karina Tobiasen
Endnu et godt ”håndbold-år” i Vejrup lakker mod enden
og vi vil gerne sige tak for super god sæson. I år havde vi
atter både ”små hænder” hver anden lørdag, et U9-hold,
som Mette trænede, et U11 hold under Lars samt et stort
U13 hold med trænerne Allan og Gitte. Foruden selvfølgelig vores seniordamer, som i år blev trænet af Bo. Vi
har været privilegerede med en stab af uundværlige hjælpetrænere i denne sæson Julia, Nicklas, Sofie og Mads.
Vi startede sæsonen ud med et trænermøde for at byde
en ny sæson og hinanden velkommen. Til mødet fik vi
drøftet løst og fast omkring praktiske ting og fik åbnet op
for de første gode ideer til ”håndboldnatten,” som igen
skulle vise sig at blive en succes.
U-9 har bestået af 11 børn. Det har været en god blanding af nye og gamle spillere. Børnene har været på
meget forskellige niveauer, så meget af træningen er gået
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Hjælpetrænerkursus d. 29.2.
Skytteforeningen var d. 29.2. vært for et af DGIs hjælpetrænerkurser på riffel. I alt deltog 18 personer i kurset, 9 af disse kom fra Gørding-Vejrup Skyttekreds. De
resterende var fra Alslev, Sønderborg, Skærbæk, Broager
og Trehøje.
Det var en rigtig god dag, hvor vi fik lært en masse
om Den gode velkomst, Sikkerhed og hørelse, Våbenvedligehold og Skytteteknik. Herudover var der
selvfølgelig plads til en masse gode snakke om, hvordan de forskellige foreninger tilgår tingene på hver
deres måde. Og ikke mindst hvad vi kan gøre for, at
få tingene til at fungere endnu bedre.
Efter kurset er vores hjælpere supergodt klædt på til
at hjælpe alle vores skytter – nye som erfarne, børn
som voksne. Som forening er vi rigtig glade for, at vi
har så mange frivillige hjælpere, og at en stor del af
dem kunne hive en hel lørdag ud af kalenderen for
at hjælpe os med at drive foreningen A
Stævner og turneringer - I foreningen har vi i de
sidste måneder deltaget i Mouse Cup i Bramming,
Hellestævnet, Rødding Skydning og 3. Hovedkredsskydning. Vi har været mange afsted og har fået
nogle flotte resultater. Men vigtigst af alt har vi haft
nogle rigtig gode timer sammen som skytter.

Ulla, Bent, Villy og Ida inden den individuelle finale til
landsdelsmesterskaberne
me med til DM som foreningshold. Og igen i år har
vores åben klasse hold placeret blandt de bedste i
landsdelen, og har dermed fået en billet til DM. Holdet kommer til at bestå af Ulla Bagger Mortensen,
Bent P. Nielsen, Villy Fogh og Ida Søby Fogh. De 4
tager sammen med 6 andre åben klasse skytter fra

Herudover har vi deltaget i DGI Sydvest Skydnings
Vinterturnering. Når man deltager i turneringen, er
man blandt andet med i konkurrencen om at kom-

Der trænes skydestillinger til hjælpetrænerkurset
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Simon og Emil var de to første skytter, der skød første
omgang af vores egen pokalskydning
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foreningen til DM i Vingsted sidst i marts
– såfremt arrangementet ikke bliver aflyst på
grund af corona virus.
Ulla Bagger Mortensen, Bent P. Nielsen,
Villy Fogh og Ida Søby Fogh skød sig op
blandt de bedste skytter til årets landsdelsmesterskab, og kvalificerede sig til den
individuelle finale. Deres konkurrenter var
lidt skarpere på dagen, så de måtte tage ud
uden medaljer. Men vi var den forening i
landsdelen, der havde flest skytter med til
finalen, så det synes vi også er en lille sejr.
Vores egen pokalskydning er i fuld gang
med god opbakning fra medlemmerne. Vi
venter i spænding på, hvem der mon slår
hvem i år, og hvem der får vandrepokalerne med hjem. Det afsløres til vores afslutning.
Ida Søby Fogh.

Vi lærte om våbenvedligehold til hjælpetrænerkurset

vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokalersport
til mangekultur
• formål.& fritid
Tlf. 51 71 94 03
mail@ve-fritidscenter.dk

plads til
din annonce

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Her er der

Kontakt Helle B.
2945 4615

Jensen Biler

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen
Hovedvej A1 nr. 33 Vejrup
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

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

Tlf. 75 17 13 00

Find mig på Facebook
eller
på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres
nybyg, tilbyg - støbe arb.
facade - badeværelse

Mobil: 9380 0703

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

Ring 75190054
* SVINEFODER
for bestilling
afhøjekvalitetsfoder
Samme
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

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 35 ton

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Corona-kuk – og luk

Vi befinder os her i kongeriget i en
situation, som ikke er set mage til
siden året 1299, dengang vi var katolske og underlagt paven i Rom, og
hvor pave Bonifatius VIII lyste Danmark i ”interdikt”, fordi kong Erik
Menved havde sat ærkebiskop Jens
Grand i spjældet for at konspirere
mod kongemagten. – Interdiktet var
dengang en pavelig befaling om, at
der i bestemt område ikke længere
måtte fejres messe. For Danmarks
vedkommende, at der ikke måtte fejres gudstjeneste i de danske kirker,
en form for straf/sanktion mod landet, hvorved paven satte folkets salighed på spil, for på den måde at presse
den danske konge.
Og nu er der så – efter 721 år med
uafbrudt søndagsgudstjeneste mv. i
de danske kirker – atter blevet lukket
og slukket – dog denne gang som følge af en politisk beslutning i et forsøg
på at begrænse Corona-smitten. Om
det så er måden at gøre det på eller
ej, det skal ikke være mit anliggende
her, for det hører netop den politiske
verden til. Og nok har vi i Danmark
noget, som kaldes en folkekirke. Men
når det kommer til stykket, så er Folkekirken altså en statskirke – med
Folketinget som øverste myndighed,
og i praksis regeret af den siddende
kirkeminister. Vi er som lutherske

protestanter ikke længere underlagt
paven i Rom.
Men kirken er altså blevet lukket
ned, i hvert fald sat på det allersvageste blus. Forordningerne lød i første
omgang på, at der frem til 29/3 ikke
måtte afholdes gudstjenester, afholdes møder, foredragsaftener, undervisning af konfirmander mv. Og
efterfølgende er forbuddet blevet forlænget frem til og med 2. påskedag,
hvilket vil sige, at selveste påsken
– den kristne kirkes allerstørste højtid - heller ikke kommer til at blive
fejret og markeret i de danske kirker.
Igen, jeg skal ikke gøre mig klog på
det politiske, og heller ikke det medicinske, Corona, influenza, epidemier,
pandemier, og selvfølgelig er det altid
godt, at der gøres noget for at redde
liv. Men når det er sagt, så er det stadigvæk også kritisk, at der ikke holdes gudstjeneste i de danske kirker,
og i særlig grad i påsken. Ikke at det
er saligheden, som er i spil, som man
tænkte det i middelalderen, for i vores evangelisk-lutherske forståelse af
tingene, da er kirken ikke som sådan
en frelses-anstalt. I den lutherske forståelse, da er det troen, der er bindeled mellem Vorherre og den enkelt,
troen, Guds nåde og tilgivelse. Og
derfor overlever vi såmænd nok også
disse kirkelukninger, frem til 2. på-
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skedag, og måske endnu længere end
som så. Men stadigvæk kritisk, det er
vigtigt at påpege. For selvom kirken
ikke er en frelses-anstalt, så er det
stadigvæk her, at Guds levende Ord
forkyndes og sakramenterne, dvs.
dåb og nadver, forvaltes. Det er langt
mere, end blot en kulturinstitution,
der er lukket ned.
Men foreløbig – og stadigvæk i skrivende stund – er situationen den, at
alle gudstjenester, møder og aktiviteter er sat på standby. Forhåbentlig
ophæves forsamlingsforbuddet igen,
når vi kommer efter den 2. påskedag,
dvs. når denne udgave af VejrupEndrup Nyt kommer på gaden. Men
ingen garantier i så henseende. Og
af samme grund, har vi rykket konfirmationen helt til august måned, d.
23/8, for på den måde at minimere
risikoen for, at der igen skal ændres
på datoen.
En enkelt undtagelse omkring de
kirkelige handlinger er der – i forbindelse med bisættelse og begravelse,
som under visse restriktive formet
fortsat kan holdes, dog med et maksimalt deltagerantal i kirken, svarende
til, at der skal være min. 4 kvadratmeter til hver tilstedeværende, inkl.
Kirkens personale.
Som sagt, er der ingen, der aner,
hvad der kommer til at ske på den
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Adresseliste:
Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.
Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets officielle 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
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
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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anden side af 2. påskedag. Måske
bliver der tale om forlængelse af
nedlukningsperioden for samfundet.
Men eftersom vi ikke ved mere, end
tilfældet er, så bringes her i bladet
program for forår og tidlige sommer,
som planlagt. Men altså med risiko
for ændringer, aflysninger mv. Alle
meddelelser er med alle forbehold.
Det er dybt ubehageligt med sådan
en epidemi/pandemi, og trist for dem,
der bliver alvorligt syge - og som altid
sørgeligt og smertefuldt, når nogen
går bort. Heldigvis tyder det sidste på
at være i begrænset omfang. Men ikke
desto mindre, er selvfølgelig også det
enkeltstående tilfælde smertefuldt,

når det indtræffer - det véd vi som
pårørende. Så da må vi håbe på det
bedste - og ellers leve med den evangeliets trøst, som bringer livsmod på
Guds ord, uanset hvad vi konfronteres med. Vorherres levende ord er til
enhver tid at foretrække frem for det
hysteri, som frembringes af pressen.
Der er langt mere at hente ved Gud.
For hvis Gud er Gud – og i min optik,
eftersom Gud er Gud, så er der intet,
der kan slå os af banen. – ”Stol på
Gud og hold krudtet tørt”, som den
engelske hærfører Oliver Cromwell
(1599-1658) i sin tid udtrykte det!
Uffe Vestergaard

Særligt om konfirmation –
og minikonfirmander
Som nævnt oven for, er konfirmationen i Vejrup udskudt til den 23/8,
kl. 10.00. Jeg regner med at skulle mødes med konfirmanderne en gang
eller to forinden. Men det vender jeg tilbage med – med direkte besked
til de enkelte familier. – Forældremødet, som blev aflyst, skal jeg også
nok vende tilbage til. Hvis vi får normale tilstande igen, så skal vi nok
få det stablet på benene.
Omkring minikonfirmander, hvor der her i foråret og den tidlige sommer var planlagt et forløb, det er også for indeværende sat på standby,
tilsvarende de minikonfirmander fra tidligere år, som jeg havde planlagt en dag til.
Men muligheden skal stadigvæk være der, så derfor har jeg i gudstjenesteplanen afsat, d. 28/6, kl. 11.00 til en udendørsgudstjeneste med
minikonfirmanderne, og så vil vi bruge en hel dag sammen – hvis det
kan lade sig gøre – om lørdagen, d. 27/6, og det er både for 3 – 4 – 5.
klasserne. Herom skal jeg også nok senere mere ud til jer alle sammen.

Informationsmøde om opgaverne
i menighedsrådet og valg til
menighedsrådet i efteråret 2020
Tirsdag d. 12. maj 2020 er der informationsmøder – for Vejrups vedkommende i konfirmandstuen, Engdraget 5, i Vejrup, kl. kl. 16.30-17.30
– for Vester Nykirkes vedkommende i Klubhuset, Endrup, kl. 19.00.
På mødet vil menighedsrådet fortælle om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og kommende opgaver.
Ligeledes vil vi fortælle om datoer og regler for valget til efteråret.
Der foretages valg til menighedsrådet hver 4. år.
Vel mødt til et fyraftensmøde i konfirmandstuen.
Vejrup Menighedsråd / Else Holberg Truelsen.
Vester Nykirke Menighedsråd / Hardy Lauridsen
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Kirkeklokker
Nok er kirkerne lukkede, men
klokkerne må fortsat ringe. Normalt ringer vi solen ned kl. 16 i
sognene. Men her i denne undtagelsens periode, har vi ændret tidspunktet til 17 – på baggrund af en
opfordring fra biskop Elof Westergaard, Ribe. Biskoppens anmodning har følgende ordlyd:

Opfordring til alle menighedsråd: Aftenringning kl. 17
Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til
bøn og andagt.
Det er en gammel skik, som vi
gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.
Med klokkeringningen giver
kirkerne lyd fra sig. Når vi hører
klokkerne ringe, kan vi huske på
og tænke efter, hvad det er for et
budskab, kirkerne bygger på.
Vi har måske mest travlt med at
tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud
og vores medmenneske og på alt

det gode, der trods alt kommer til
os hver eneste dag.
Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder
sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på
og bede for de syge og alle dem,
der passer og plejer dem.
Derfor en særlig opfordring til jer
i landets menighedsråd om at fastsætte jeres aftenringning til kl. 17.
Det gør mange af jer sikkert allerede, men det vil være godt, hvis vi
kan gøre det på samme tid.
Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere
hærger, og den normale hverdag er
tilbage i Danmark.
Med venlig hilsen
Elof Westergaard Biskop

Forårskoncert i Vejrup Kirke
Koncert med violinisten Hanne Askou, akkompagneret af Frode Andersen på accordeon og
harmonika – med fokus på komponisten Kai
Normann Andersen – og hans udødelige melodier - fra revyer, film, musicals, herunder fra
”Mød mig på Cassiopeia”. – Hanne og Frode har
for kort tid siden udgivet CD’en: ”Stemningsmelodier”, netop med værker af Normann Andersen.
Vi ser frem til en hyggelig og stemningsfyldt
aften, tirsdag, d. 19/5, kl. 19.00 i Vejrup Kirke. –
Der bydes efterfølgende på et glas vin.
Aktivitetsudvalget / Uffe Vestergaard

Grundlovsmøde
Som efterhånden så småt er blevet en tradition, så
holder vi også i år grundlovsmøde – den 5/6 – i præstegårdshaven, indledende med gudstjeneste i kirken,
kl. 13.00 – og efterfølgende møde, ca. kl. 14.00. Årets
grundlovstaler er medlem af Region Syddanmark, Villy Søvndal, tidligere MF, formand for SF, udenrigsminister. – Der vil være sang og musik, mulighed for snak
og hygge. Mere herom følger.
Uffe Vestergaard

www.endrupby.dk
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Aftensang i kirkerne
Aftensang i kirkerne, Bededag, d. 8/5, Vejrup Kirke, kl. 19.00 – og Kristi Himmelfart, d. 21/5, Vester Nykirke,
kl. 19.00 – under titlen: ”Aftensang – med sang og fortælling på baggrund af søndagens læsninger” – og vi skal
nok finde på endnu mere disse aftener. – Efterfølgende kaffe og kage. Alle skal være hjertelig velkomne.
Uffe Vestergaard

Gudstjenester Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

9/4

Skærtorsdag

LUKKET

LUKKET

10/4

Langfredag

LUKKET

LUKKET

12/4

Påskedag

LUKKET

LUKKET

13/4

2. påskedag

LUKKET

LUKKET

19/4

1. s. e. påske

10.30

ingen

26/4

2. s. e. påske

ingen

9.15 (PT)

3/5

3. s. e. påske

9.15

ingen

8/5

Bededag

19.00*

ingen

10/5

4. s. e. påske

9.15

10.30

17/5

5. s. e. påske

ingen

10.30

21/5

Kr. himmelfart

ingen

19.00*

24/5

6. s. e. påske

10.30

9.15

31/5

Pinse

9.15

10.30

1/6

2. pinsedag

ingen

ingen

5/6

Grundlovsdag

13.00

ingen

7/6

Trinitatis

ingen

9.15

14/6

1. s. e. trin.

9.15

10.30

21/6

2. s. e. trin.

9.15

ingen

28/6

3. s. e. trin.

11.00**

9.15

5/7

4. s. e. trin.

14.00***

ingen

PT
*
**
***
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sognepræst Pernille Troldborg, Gørding
Aftensang
Evt. minikonformander, udendørs
Friluftsgudstjeneste i Vøgaslund
www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Fælles Om.
Ambitionerne
I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at omsætte erhvervslivets gode ideer til handlinger, til glæde og
gavn for din virksomhed og for fællesskabet.
Vil du vide mere om, hvad vi kan
gøre for dig og din virksomhed,
så ring til Gert, eller læs mere på
midspar.dk/esbjerg

Gert Andersen
Erhvervsrådgiver
88 20 85 52
ga@midspar.dk

NyNyannonce
annoncepåpåside
side1717
Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg
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Vejrup præmiespil
555
203
544
176
532
470
127
240
288
258
257
350
347
217
195
74
56

Januar 2020
Charlotte Bertelsen
Erik Risager
Bjarne Jensen
Tina Mortensen
Poul Ottosen
Brian Lambertsen
Niels Ole Jensen
Charlotte Rasmussen
Maren Andersen
Per Burkal
Leif Hermansen
Simon Truelsen
Susanne Henriksen
Sabrina Jensen
Lone Thuesen
Ditte Pedersen
Poul Erik Andersen

Præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

340
359
465
71
188
92
303
154
130

Jørgen Hansen
Camilla Hejn
Susanne Søby
Louise Haulrih
Kristian Fogh
Morten Andersen
Frederikke Madsen
Helle Jensen
Anne Grethe Risager

413
207
535
263
182
30
482

Februar 2020
Bent Christensen
Claus Nielsen
Pernille Olsen
Erik Thue Thomsen
Lone Andersen
Michael Sørensen
Niels Hjerrild

50
50
50
50
50
50
50
50
50
Præmie
200
150
150
100
100
100
50

199
421
269
297
150
163
500
48
265
229
491
169
155
127
531
362
179
498
233

Susanne Enevoldsen
Bjarne Hansen
Ketty Smith
Rita Burkal
Tina Schultz
Jens Jørgensen
Signe Ladefoged
Nora og Bent Pedersen
Erna Madsen
Hardy Pedersen
Vagn Fogh
Jens Søndergård
Søren P. Knudsen
Niels Ole Jensen
Peder Hjort
Dicte Hejn
Lis Hougård
Laurids Kristensen
Kirsten Ibsen

Glarmester

FICH RASMUSSEN
Nørregade 7 · Bramming
Tlf. 75 17 30 49 · Biltlf. 23 41 20 49
glarmester@fich-rasmussen.dk

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

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

Følg Grillen på facebook, hvor
bl.a. åbningstider fremgår.

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00
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Vejrup Borgerforening Tak for opbakningen til MGP!
Fra bestyrelsen vi vil gerne sige tusind tak til alle jer
der kom lørdag og bakkede op om vores arrangement. En skøn aften med SKØNNE, FANTASTISKE
og FESTLIGE gæster, til MGP 2020!!
110 var med til spisning og endnu flere dukkede op
da MGP festen startede kl 20. Der er blevet danset,
sunget, festet og hygget.
Zindy, Melvin, Nikoline og Christoffer havde stemt
på vindersangen og vandt hovedpræmien, som var
sponsoreret af Søndergaard Biler, Vejrup Maskincenter og Pecani smykker. I alt var rigtig mange børn var
heldige at få en gave med hjem.
En kæmpe TAK til vores sponsorer:
Søndergaard Biler – Vejrup, Peter Bertelsen –
Vejrup, Min købmand – Vejrup, Grillen –
Vejrup RH Constructions – Vejrup, Semler Agro –
Vejrup, Ivan A Jensen – Vejrup , Baby Børn –
Bramming, Matas – Bramming, Pecani – Bramming,
Din Tøjmand – Bramming, Sports Master –
Bramming, PlayMore – Bramming, Gørding Pizza &
steak house – Gørding
1000 1000 TAK allesammen!!!
- Hilsen Vejrup borgerforening

Kontingent kan indbetales på: Konto nr.: 7780–2347417 Mobilepay: 30076
Beløb: Enlige 75 kr. eller husstand 150 kr. Medlemskab gælder fra 1. juni til 1. juni *
Husk at skrive navn + vejnavn og husnummer, så vi kan registrerer jeres indbetaling korrekt*

Lene Beier foredrag UDSAT!
I disse Covid-19 tider, hvor der hele tiden fremlægges nye udspil og retningslinjer fra regeringen,
har Vejrup Borgerforening valgt, at udsætte foredraget med Lene Beier.

Men fortvivl ej!
Vi har allerede nu fået lavet en ny aftale med Lene!

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen TORSDAG D. 22. OKTOBER 2020!
Mere information følger.
Vi håber, at I glæder jer lige så meget som os!
Vejrup Borgerforening

www.endrupby.dk
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Outrup Biogas
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.00
Lundtangvej 165, Outrup.

Spænd
en
Rundvi de
sning

Kom med på en spændende rundvisning på Outrup Biogas.
Prisen er inklusive kaffe og kage.
Vi skal være min. 20 pers. og max 50 pers.
Pris: 50 kr. Ikke medlemmer: 100 kr.
Vi kører samlet fra Fritidscenteret i Vejrup kl. 18.00.
Tilmelding senest d. 16. maj til Inge 30 66 36 94
Vejrup Husholdningsforening

Boganmeldelse fra min Køkkenkrog

Ole Sohn: ”De drog mod øst”
Det er en ret upåagtet del af dansk udvandrerhistorie, der redegøres for i denne bog. Mens der er et
righoldigt materiale om udvandringen til Amerika,
fortælles her en anden historie, nemlig udvandringen mod øst, mod Rusland og Sibirien fra 1864 til
1919.
Mens årsagen til emigrationen mod vest ofte var
ønsket om at skabe sig en bedre tilværelse grundet
fattigdom og de ringe udsigter herhjemme for fattigfolk, var årsagen til udvandringen mod øst en ganske
anden. Der var bud efter kvalificeret arbejdskraft,
nemlig inden for mejeridrift i Rusland og senere i Sibirien. Da Store Nordiske Telegrafselskab 1869 havde
fået koncession på at lægge telegraflinjer gennem
Sibirien, var der også brug for ingeniører, håndværkere, kontorfolk m.fl. - Mens der til USA emigrerede
omkring 300.000 i tidsrummet 1868 - 1908, var der
godt 2.000, der drog mod øst.
Vi følger mange af disse danskere i det fremmede,
deres arbejde og personlige forhold. Kun få af dem
rejser hjem igen, mange gifter sig derude, og man får
indtryk af en nyttig og værdsat indsats i det fremmede. Men de politiske omvæltninger i 1900´tallet
går ikke blidt hen over vore landsmænd, og navnlig
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efter revolutionen i 1917 bliver det en helt anden tilværelse for dem, der indtil da
har tilhørt den besiddende
og uddannede klasse, og
mange vælger at rejse/flygte
hjem til Danmark.
Det er en meget interessant bog at læse. Teksten fortæller i et klart og medlevende sprog og balancerer
på værdig vis mellem personhistorier, levevilkår og
senere de politiske ændringer. Bogen har et rigt billedmateriale, ledsaget af forklarende tekster, og billedsiden fylder nok mere end teksten. Bogen, i stort
format, iver et vel dokumenteret indtryk af dette
enorme land, dets natur og befolkningsgrupper. Det
er godt nok en fagbog, men den er spændende at
læse som en god, dokumentarisk roman, hvor også
”de medvirkende” kommer til orde, når der citeres
fra breve og erindringer eller fra forfatterens møder
med efterkommere.
Senere er udkommet: ”Jeg kommer snart hjem”, der
på gribende vis følger en dansk families skæbne
både i Danmark og i Rusland.
Ingrid Jensen

www.vejrup.dk
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med det helt grundlæggende (regler, kast, gribe og samspil). De har været til julestævne i Holsted og stævnet på
hjemmebane.
Vores U-11 hold består af 10 håndboldbørn. Der har
deltaget i 4 stævner før jul. Efter jul blev de tilmeldt turneringen i drenge U11 C rækken.
Vores U-13 hold består af 15 spiller, 8 drenge og 7 piger.
Der er blevet arbejdet meget med angreb i den første del
af sæsonen. I det nye år har holdet arbejdet meget med
forsvarsspil. Drengene har været tilmeldt turnering og
ligger lige nu nr. 1 i C rækken. Pigerne har spillet 4 + 1
kampe. Pigerne ligger på en 2 plads på nuværende tidspunkt. De har trænet 2 gange i ugen, og oplever rigtig
god opbakning hertil. Holdet har udviklet sig utrolig meget denne sæson. Vi ser et godt sammenhold og kammeratskab, samt en fighterånd for alle.
Indløb for vores venskabsklub: REHH blev i 2020 desværre ikke til noget, pga. for få tilmeldte. Håndboldudvalg
havde ansøgt og fået bevilliget på 40.000kr af DGI og
DIF’s foreningspulje. Pengene kom til stor gavn og glæde
– indkøbt nye læderbolde, Street bolde, håndboldmål.
Ydermere blev pengene brugt som tilskud til ”Håndboldnatten” som løb af stablen den 1/2.11 i Fritidscenteret.
Knap 30 børn mødte op kl. 17 til fælles velkomst og
udlevering af t-shirts. Natten var fyldt med sjov, leg og
grin - og stemningen var ikke til at tage fejl af! Tak for lån
af jeres skønne og velopdragne børn – og især tak til de
8 frivillige, trænere og hjælpetrænere, der har været med
lige fra planlægningsmøde til weekenden. Uden jer var
arrangementet slet ikke muligt.
Vejrup har været vært for 1 kortbanestævner i denne
sæson. Håndboldkaravanen blev afholdt i september i
samarbejde med skolen, samt for børnehaven. Begge
dage har været rigtigt gode og lærerige.
Håndboldudvalget har haft fornøjelsen af to gange ”Fredagsfjollerier” og det er en fornøjelse store som små,
more sig med hinanden i vores skønne hal. Tak til Niels
Ole & Susanne for et godt samarbejde - Håndboldudvalget vil atter sige tak for en god sæson til alle spillere,
forældre, trænere og øvrige frivillige
eSport - Mikki Morsing
Vejrup eSport er en ny afdeling i Vejrup Idrætsforening,
som blev dannet i marts 2019. Der blev indkaldt til et
møde, hvor alle byens borgere var velkomne, for at se
om eSport var noget for Vejrup. Efter mødet meldte 6-7
frivillige sig til at starte eSport op. Der blev afholdt nogle
møder angående computere og lokale, taget en masse
notater og søgt penge fra fonde. I september afholdte vi
et Lan event/Lan party, hvor 27 unge mennesker dukkede op, og spillede computer, consoler (PS3/PS4) og hyg-

gede med os i 6 timer. I december 2019, fik vi af Esbjerg
kommune den bedste besked 72.000 kr. til køb af computere. Starten af 2020 skal bruges på at få gjort lokale i
stand, trænere bliver sendt på grunduddannelse i eSport,
så vi forhåbentlig hurtigt kan komme i gang med at træne. – Esport er en holdsport, typisk 5 mand på hvert
hold. Man spiller mod andre hold, hvor det selvfølgelig
handler om at vinde. Til træning går man i dybden med
et eller flere spil, hvor man øver taktik, kommunikation
mellem hinanden og ens sprog. I Vejrup eSport vil vi gå
ind og øve alle disse ting, så vores spillere kan udvikle sig
og forhåbentlig kunne hive nogle præmier med hjem.
Fodbold, Ronni Fyhn
Vi startede 2019-sæsonen med at sammenlægge Vejrup
og Gørding seniorhold. Målet var at etablere 2 stabile
11-mands hold, således det i fremtiden vil være muligt
at tilbyde seniorfodbold for begge klubber. Men at sammentømre 2 klubber kan være en udfordring. Derfor blev
der lavet en ”arbejdsgruppe”, med repræsentanter fra
begge klubber, til at hjælpe med de praktiske ting omkring holdene, så som klargøring af baner, arrangering af
sociale tiltag for at skabe netværk på tværs at klubberne,
mm.
Nu, efter det første år, spilles der stadig serie 3 og serie 5,
mens samarbejdet bliver stadig bedre og bedre. Opstarten af sæsonen 2020 er der en ny træner, Niels Poulsen,
der har DBU’s A-licens – og ambitionen er bestemt at
rykke op.
Børnefodbold i Vejrup IF er blomstret de sidste par år, og
i 2019 var der igen god opbakning, med:
Små fødder, 3 – 5 år 8 spillere, 0 – 1 klasse 7 spillere, 2
– 3 klasse 11 spillere, 4 – 5 klasse 8 spillere, 6 – 7 klasse
14 spillere, I alt 48 spillere. 3 hold tilmeldt DBU turnering samt diverse én-dags stævner. Derudover havde vi
tiltag som fodboldgolf, indmarch med EFB’s superligahold og straffesparkskonkurrence på Blue Water Arena.
For første gang i mange var der tilmeldt 2 ungdomshold
til indendørs fodbold. U. 13 hold med 8 spillere U 9/10
hold med 11 spillere. Inden længe står endnu en sæson
for døren som vi ser meget frem til.
Der lyder en stor tak til trænere, udvalgsmedlemmer og
hjælpere.
Badminton, Jesper Dejlov Andersen
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige bestyrelsen, i
idrætsforeningen og bestyrelsen i badmintonudvalget tak
for godt samarbejde i det forløbene år. En stor tak skel
lyde til trænere og hjælpetrænere, som også i år har gjort
et kæmpe stykke arbejde. Det er en fornøjelse at se, hvor
engagerede vores trænere er både i den daglige træning,
men også til holdturneringer og stævner. En stor tak til
vores halbestyrer Niels Ole for det gode samarbejde i
2019.

www.endrupby.dk
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Udvalget består i skrivende stund af Preben Lind, Camilla
Utoft Nielsen, Per Søndergaard Tobiasen, Mette Bergenhagen og Jesper Dejlov Andersen. Per Søndergaard Tobiasen, Camilla Utoft Nielsen og Preben Lind er alle på valg.
Vi har igen i år haft besøg af Steffen Ruppert fra DGI,
som afholdte ”Skolebadminton”. En hel dag, hvor alle
skolens børn på skift modtog træning i form af leg og
spil. Der er afholdt ”Natminton”, en stor succes der blev
spillet badminton i mørke med UV-Lys, og neon tape på
banerne.
Den årlige tur til Tønder gik over alle forventninger, 11
spillere tog 11 medaljer med hjem. 9 spillere var med til
LM, her blev der taget 7 medaljer med hjem, så turneringsspillerne havde en god medaljehøst i 2019.
Medlemstal har været fornuftig 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
arrangementer. På motionist-siden har der været et godt
år, dog har der været få ledige baner.
Gymnastik, Tina Schultz
Opstart i 37. Inden start havde vi et opstartsmøde i
august. Det har været lidt lettere at få instruktører til alle
holdene. Mange ville gerne tage en sæson mere og nogle
kom selv og tilbød deres hjælp. Det er udvalget meget
taknemmelig for.
Forældre og børn har 16 børn. 19 børn på puslingeholdet
(3-6 år), 23 på minispring (0.-2. kl.) og 21 på springholdet
(3.-8. kl.), det er det største springhold vi har haft i mange
år. Uge 40 startede ballet op igen efter et par sæsoners
pause, her var en god tilslutning. De træner på to hold; et
fra 4-7 år med 10 dansere og et hold fra 8 år med 4 dansere. Herreholdet med 17 mænd. Allround har 12 tilmeldte og Sjov træning har 8 tilmeldte. Voksenholdene er meget stabile ift. Deltager antal og deltagerne er mødestabile. En ny yogainstruktør og holdet flyttet til en anden
dag og tidspunkt og det har givet pote, så der igen er fuldt
hold med 18 deltagere. Desværre var der ikke mulighed
for et hold efter jul, men vi håber rigtig meget, at hun er
klar igen efter sommer. Hun er savnet af deltagerne.
I udvalget går vi meget op i at alle instruktører og hjælpere tager på kursus for at være rustet til den opgave de
står foran samt ny inspiration. Vanen tro har vi også haft
hjælpeinstruktører afsted på kurserne, og flere af instruktørerne har været afsted på korte inspirationskurser.
Igen i år var der stor interesse for at komme på pige- og
drengelejr i januar 2020. I år var der 6 drenge og 20 piger
afsted til hhv. Helle Hallen og Vejen Idrætscenter. Det
er bare super lejre, som vi er meget glade for at tilbyde
gymnasterne. Trænerne på minispring og spring har arrangeret en weekendtræning, hvor der både er tid til at
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pudse opvisningen af og til leg og hygge. Det der ellers
ikke prioriteres i den ugentlige træning.
Sæsonen afsluttes med opvisning d. 14. marts. Børne- og
ballethold skal vise, hvad de har øvet henover vinteren
på. I år bliver noget særligt i og med at alle tre voksenhold også kommer med til opvisning. Vi har inviteret
Bork Havn Efterskole, hvor en af vores gymnaster og
hjælpetrænere går som gæstehold. Opvisningen er altid
en fantastisk dag, som vi glæder os utrolig meget til.
Årets trænergave er en tur ud og bowle, det er fjerde år
at gaven er ”en noget vi gør sammen”. Det skal vi d. 21.
marts. Gaven slår vi sammen med et afsluttende møde,
hvor vi evaluerer sæsonen, der er gået og opvisningen og
ser frem mod næste sæson. Vi vil rigtig gerne, at det at
være frivillig i afdelingen også er en følelse af at være en
del af noget større, og her bruger vi det sociale til møderne. – Stor TAK til alle, der gør en indsats i gymnastikafdelingen. Tak for jeres vilje, fleksibilitet og store engagement gennem hele sæsonen. Både til den ugentlige
træning, hvor der er stor villighed til at hjælpe holdene
imellem, til fjollefredag, møderne, opvisningen og alt det
andet vi beder om hjælp til. Uden jer var det ikke muligt
at tilbyde gymnastik og træning. Sidst men ikke mindst
stort tak til gymnastikudvalgets medlemmer for engagement, overblik, sammenhold, nytænkning og masser
af gode stunder gennem sæsonen 2019-2020!
Festudvalg, Janni Jørgensen - Jannis sidste beretning
som formand for festudvalget.
Fastelavn 2019: Omkring 100 betalende voksne. Hallen
var fyldt med udklædte børn, og vi kårede de 2 bedst
udklædte samt slog katten af tønden. Efterfølgende var
gymnastikudvalget i gang med at underholde børnene
med sjov og lege.
Sportsfest 2019:Vi havde i 2019 et par nye tiltag. Vi startede med at ændre barens placering i teltet, så den kom
ned i midten af teltet, hvilket gav rigtig god mening. Stod
man i baren, var der ikke langt til dansegulvet og nede i
den anden ende var der mere ro til samtale.
Et andet nyt tiltag var børnecamping. Fra tirsdag aften
til onsdag morgen. Her var lige knap 70 børn tilmeldt. Vi
startede med aftensmad, og derefter var der masser af
spil og lege, inden der var natløb. Derefter var langt de
fleste børn trætte, og omkring midnat var der ro i teltet.
Næste morgen var der morgenmad, inden børnene blev
afhentet. Det var en sjov og god aften.
Vi havde lavet klippekort i år, så man fik lidt rabat. Dette
viste sig også at være et godt tiltag, især for barpersonalet. Vi prøvede også en ny øl i 2019. Vi har lyttet os til,
at de fleste tog godt imod denne. Sognearkivet havde vi
atter fået til at lave en rute om torsdagen, denne gang
også med rigtig god positiv feedback.
Fredag havde vi rigtig mange inde til fyraften. Det blev til
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Tak til Formand Otto Pedersen for 16 år – t.v Ida Søby Fogh og t.h. Kasser Bibi Dyrby.
138 tilmeldte, hvilket var rekord. Efterfølgende kom en del
fra byen op i teltet og hyggede med de andre. Vi havde atter gymnastik til at hjælpe os med børneunderholdningen
fredag aften, hvilket de gjorde rigtig godt. Vi havde fået
nogle unge smukke mennesker fra skolen til at hjælpe til i
baren i børneteltet, hvilket fungerede rigtig godt.
Vi havde et tilfælde fredag aften, hvor en del barpersonale desværre meldte afbud i sidste øjeblik, men her viste
de gode mennesker i Vejrup, at vi står sammen, og snart
var baren fyldt op med hjælpere. Vi har de sidste par år
været ramt af dårlig vejr lørdag eftermiddag, det var også
tilfældet i 2019. Vi formåede alligevel at gennemføre underholdningen, Vejrups sejeste kvinde og mand.
Søndag startede op med ca. 60 mennesker til gudstjeneste i cafételtet. Derefter var der optog, og vi sluttede af
med tarteletter og flagsætning. Derefter var de tilbageværende i teltet med til at rydde teltet, og nogle blev og
hjalp med at pille bar, belysning og div. ned inde i teltet,
Det var vi rigtig taknemmelige for.
Vi slutter året af med et overskud på rundt regnet
100.000 kr. I udvalget vil vi rigtig gerne sige mange tak
til alle sponsorer, til alle samarbejdspartnere, heriblandt
købmanden, Fritidscenteret og cafeteriet, de andre udvalg i foreningen og i byen. Tak til alle der har givet en
hånd, en time, en dag eller en uge i forbindelse med
Sportsfesten 2019. Uden jer var der ingen Sportsfest.

Til sidst vil jeg gerne sige en personlig tak
til alle samarbejdspartnere igennem årene,
tak til alle udvalgsmedlemmer for
godt samarbejde og tak til bestyrelsen
for altid konstruktiv kritik, hjælp og gode ideer.
Svømning, Brian Milwertz
Det går stadig fremad på deltagerantallet, 13 tilmeldte
sidste år, i år er der 18, det er det højeste antal i 3 år. Der
er god plads til flere. Initiativet med at holde fødselsdag i
svømmehallen blev en succes den ene aften, men der har
ikke rigtig været interesse fra andre for at holde deres, så
det skrinlægger vi igen.
Vi slutter i vanlig stil d 20/3, hvor vi først har inviteret
forældre, søskende og venner med i bassinet for derefter
at spise hjemme i cafeteriet.
Stor tak til forældrene for den fine opbakning, det sker
ofte, at vi har biler i overskud, fordi nogen lige skal med
over og kigge. Det er lykkedes mig at klokke i planlægningen i år, så der har manglet en bil en gang hvor jeg
ikke selv var med, men det løser ”mine” forældre selv, der
var en der tog tur derover, selvom det ikke var planlagt.
Se det kalder jeg opbakning! Jeg vil også gerne takke vores instruktører Anni og Bundgaard samt Mads. Håber vi
ses igen til efteråret, hvor vi starter 18/9, og der kan godt
være flere på holdene.
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PGA af
aﬂysning d. 24/3

Vejrup Idrætsforening

Afholder Vejrup Antenneforening
ordinær generalforsamling

Vi har fået OK-sponsorpenge til foreningen
Beløbet blev i alt til 27.044,55 kr. med moms.

Hurra!

Tak til alle jer, der har tanket –
det kan mærkes i foreningskassen.

Torsdag d. 25. maj kl. 19.00
i Vejrup- Endrup fritidscenter

Sponsorkronerne i denne omgang skal bruges til,
vi kommer helt i mål med eSport
i Idrætsforeningen.
Det betyder, at vi snart har et fedt lokale
klar og trænere, der med al den nyeste
viden for at kunne undervise
og træne et eSports-hold.

Dagsorden iﬂg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab. Herunder
fastsættelse af evt. udlodning.

Ida Fogh

4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og
bestyrelsessuppleant.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4
skal med navns underskrift
tilstilles foreningens formand
Erik Stenager, Stationsvej 18 Vejrup
erik@stenager5.dk
Senest Søndag den 10 maj. 2020.
Hilsen Bestyrelsen for
Vejrup Antenneforening.

Vejrup IF ATIV Fredag
Et knap så fyldt fritidscenter til en
Aktiv fredag, det blev så også det sidste
her i foråret, - vi nåede det lige inden
Danmark blev lukket ned med
COVID 19 også kaldt corona-virus
Men de børn der var til stede
i legede og havde det sjovt,
det var vild HYGGELIGT
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Vejrup-Endrup Nyt – Helle Burkal
VE-Nyt – i 2020 kom bladet helt i farver, Helle B. der sidder og laver bladet,
opfordrer alle til at få sendt de artikler
til hende på mail helle@vejrup.dk til
det kommende blad - hun opbevarer artiklerne, til det kommende blad, HUSK
det er ikke alle der er på Facebook, så en
opfordring til dem der lægger artikler
ind på Facebook send dem også til Helle
B, så det også kan kommer i bladet. Tak
til alle annoncørerne og Kirkebladet
uden dem kunne bladet ikke eksisterer,
og fungerer som den gør i dag. Bladet
har lavet et pænt overskud i år.
VIF regnskab
Fodbold:
Håndbold:
Badminton:
Gymnastik:
Krolf:
Svømning:
Anden Idræt:
eSport:
Fælles:

Indtægter på
Indtægter på
Indtægter på
Indtægter på
Indtægter på
Indtægter på
Indtægter på
Indtægter på
Indtægter på
Aktiver:

109.532 kr.
121.329 kr.
170.283 kr.
218.636 kr.
5.800 kr.
35.113 kr.
103.140 kr.
1.400 kr.
669.083 kr.
421.836 kr.

Udgifter på
Udgifter på
Udgifter på
Udgifter på
Udgifter på
Udgifter på
Udgifter på
Udgifter på
Udgifter på
Passiver:

100.380 kr.
138.755 kr.
182.061 kr.
218.547 kr.
2.900 kr.
27.199 kr.
72.730 kr.
1.050 kr.
565.199 kr.
421.836 kr.

Resultat i 2019: 100.075 kr. Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.
Banko regnskab - Driftsresultat i 2019 - 207.968 kr. I
2019 var der i gennemsnit 199 personer inde pr. bankoaften. Det flotte tal er fortsat ind i 2020.
Valg af formand, kasserer og sekretær
Otto Pedersen modtager ikke genvalg. Sabrina Hermansen indstilles som ny formand VIF.
Bibi Dyrby er fortsat i kassererposten, og Ida Søby Fogh i
sekretærposten.
Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter
a. Håndbold efter valget: Karina Tobiasen, Heidi Sørensen, Dorthe Arnason, Charlotte Tobiasen, Finn Kokholm og Brian Milwertz som suppleant.
b. Fodbold efter valget: Anders Ebener, Danny Holm,
Ronni Fyhn, Kristian Frederiksen
c. Badminton efter valget: Jesper Andersen, Preben
Lind, Camilla Utoft Nielsen, Mette Bergenhagen og
Malene Nissen.
d. Gymnastik efter valget: Mette Opstrup, Robert Andersen, Tina Schultz og Tina Højer Sørensen som suppleant.
e. Festudvalget efter valget: Allan Enevoldsen, Bent Kristensen, Martin Højer, Louise Storm Knudsen.

Valg af revisor - Sædding Revision - genvalgt
Eventuelt - Skal der holdes gymnastikopvisning selvom
der er Corona virus?
Man bør følge Sundhedsstyrelsens vejledning. De opfordrer ikke til at aflyse arrangementer på størrelse med
opvisningen i Vejrup. Folk må også bruge deres sunde
fornuft - og de, der er ramt må respektere, de skal blive
hjemme. Gymnastikudvalget har snakket om, de ikke vil
sætte borde op, men lave større afstand mellem stolene.
Nogle steder aflyses de hold, der kommer udefra, så der
ikke kommer så mange udefra/gæster. Generalforsamlingen mener, der skal tages bestemmelse om, hvad der
gøres, når vi nærmer os, for der kan ske meget inden.
Vejrup Idrætsforening takker Otto for de 16 år, han har
brugt som formand i Vejrup Idrætsforening.
Lokalrådet har årsmøde d. 26.3. kl. ca. 19:00. Hans Jørgen fortæller, at vi har et godt, aktivt lokalsamfund. For
vi kan blive endnu bedre, kommer Hanne Tandvig og
fortæller om, hvordan planlægning kan og bør integreres
i byen, så vi fortsat kan have en god udvikling i byen.
Otto slutter af med ordet, og siger tak for tiden i foreningen.

www.endrupby.dk

27

Vejrup Endrup Nyt

Æresnål Preben Lind
I mere end 25 år har du været en del af den danske
foreningsverden, og i mere end 25 år har du sat aftryk i flere hundrede, måske tusinde menneskers liv.
Du har været en stor aktiv del af Vejrup IF Badminton, og har været en del af foreningen i mere end 25
år.
Du har stor del andel i badminton’s succes, og er
nøglen til at der kom badminton, og at der stadig er.
Du møder op med et smil og masser af gå på mod
og tager gerne så mange opgaver som muligt. En
mand der har rundet et skarpt hjørne 75 år, men det
er ingen hindring for ikke at deltage aktiv til træning.
Du har med mange års erfaring stort overblik, og
kan hjælpe med at trække i de rigtige folk.
Du rejser Sydvestjylland rundt med børnene, for at
følge dem tæt. Du er en unik inspirator og mentor
for både børn og voksne.
Du har trofast og stålfast arbejdet for at udbrede
og understøtte idræt i foreninger og klubber. Du
har arbejdet utrættelig for at udvikle den, og du har

givet mange timer, dage, måneder og år i frivillighedens tegn.
Da vi modtog indstillingen fra Vejrup IF Badminton på at du skulle modtage Æresnålen, var vi ikke i
tvivl.
DGI Sydvest vil derfor gerne yde dig en ydmyg tak
for dit store arbejde. Du modtager hermed vores
Æresnål. Den uddeles til helt særlige personer, der
har udviklet, understøttet og værnet om foreningslivet i DGI Sydvest og i Danmark.

Landsbyparken
Bliver flittig brugt, - der bliver gået rigtig mange ture rundt om søen.
Vi går i fælleskab,- men hver for sig!
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

Strandby Kirkevej 270 • 6700 Esbjerg • Tlf. 76 109 110 • www.gte.dk

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk
GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

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

Skov Madsens
Madsen Bedemandsforretning
Skov
Bedemandsforretning
Borgergade 99
Borgergade
6740
6740 Bramming
Bramming
Tlf.:
75 17
Tlf.: 75
1734
344040

www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

Tillid og
og tryghed
tryghed er
vi bygger
Tillid
er det
det vi
bygger på
på

Vi tilbyder Elysium
Nørregade 7
Begravelsesopsparing
6690gør
Gørding
som
det muligt,
Tlf.: 75
17 80op70til
selv
at spare
egen begravelse eller
bisættelse.
Vi træffes

hele
døgnet Vi
træffes
hele
døgnet
alle ugens dage
- alle ugens dage

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
www.endrupby.dk
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SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

KØB • SALG • REPARATION

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

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme
Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 751903 33

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
30

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer 2020
Maj
Tirsdag D. 25.05 Vejrup Antenneforening afholder generalforsamling kl. 19.00 Fritidscenter

Juni
Torsdag D. 18.06 Seniorklubbens udflugt til Grænselandet, Genforeningen i 1920.
Tirsdag D. 23.06 Sct. Hans i Vejrup Borgerforening ved Landsbyparken

Hjertestartere
i Vejrup
Min Købmand og Fritidscentret
De er tilgængelig døgnet rundt
De kan være med til at redde liv.
Læs mere om Tryg Fonden
Hjerteløber her po.st/98M53f

www.endrupby.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

a.

Knud Jørgensen EL ApS

26.000
,-

Sharp 32” HD Ready LED TV
Harman Kardon Sound
3XHDMI • 2XUSB

tsum c

NYHED HOS EL SALG GØRDING

gevins

Sony 50” LED Smart TV
Mulighed for TV installation
Full HD • Smart Plug & Play

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

Samlet

1999,-

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

Levering til aftalt tid
Udpakning/tilslutning
Montering af TV
Indstilling af TV

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

v
v
v
v

BANKO

5499,-

7519 0085
7519 0381
7517 3900

Forhandling af fjernsyn

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
7517 8504
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2061 2689
7519 0452
7519 0529
2971 3899
7519 0333
4038 0253
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7515 2222
7519 0200
5171 9403
7519 0054
7519 0350

75 17 89 99

Telefon

Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Gørding
Vejrup
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Gørding
Esbjerg
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Esbjerg
Vejrup
Vejrup/Endrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming

Nørregade 23 6690 Gørding

By

Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Din Tøjmand
ELKOMP.DK ApS
Endrup Malerfirma
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Glarmester Flich
Grafisk Trykcenter
Grillen i VE-Fritidscenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Ivan A. Jensen
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Kenneth Madsen
Kent Jensen
Kloakmester Bjarne S.
Knud Jørgensen EL ApS
Knudsens gardiner
Lasse G. Hansen
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Pecani
Peter Bertelsen
Ronni Fyhn
Skov Madsen
Middelfart Sparekasse
Min Købmand
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
V. F. Biler
VE Fritidscenter
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup El - Service
Vejrup Hønseri
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

www.kj-el.dk

Firmanavn

