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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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Min
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

www.endrupby.dk
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En arbejdsgruppe er i samarbejde med Vejrup IF i gang med at
undersøge mulighederne for etablering af et træningscenter i Vejrup.
Et træningscenter med fokus på alsidighed, så der er noget
for alle aldre og alle træningsformer.
Ønsket er, i første omgang at etablere det i de samme lokaler som det tidligere CG Fitness. Dette for
hurtigt at kunne være etableret, så vi forhåbentlig er klar når restriktionerne lempes og vi endelig må
vende tilbage til træningslokalerne.
På længere sigt er det forhåbningen, at træningscentret bliver en integreret del af Vejrup-Endrup Fritidscenter.
For at vurdere om der er opbakning til et træningscenter i Vejrup, har vi besluttet at vejre stemningen ved at starte salget af abonnementer.
Tegnes der 50 stk. års-abonnementer (eller svarende dertil) inden 1. maj, så klør vi på med det videre
arbejde mod forhåbentlig at kunne åbne dørene 1. juni.
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Følgende abonnementer kan tegnes på www.vejrupif.dk under fanen Fitness:
3 mdr.: 495 kr.
6 mdr.: 795 kr.
12 mdr.: 1295 kr.
Frem til 1. maj vil der være 0 kr. i oprettelsesgebyr (derefter 150 kr.)
Abonnementerne er gældende fra åbningsdagen, som endnu er uvist, men som forhåbentlig bliver
omkring d. 1. juni.
Skulle det vise sig, at der ikke er basis for et træningscenter eller, at projektet af andre grunde
stoppes, får alle selvfølgelig pengene tilbage.
De bedste hilsner fra Vejrup IF og arbejdsgruppen for Vejrup Fitness.

Vejrup IF Fodbold
Så triller fodbolden igen, ENDELIG!
Børnene har nu været i gang lidt tid fra U11
og opefter, mens de mindre børn starter op
efter påske.
Det har været skønt at se ungerne igen, og
vi fornemmer også at de har glædet sig til at
komme i gang igen.
Senior er også i gang, i samarbejde med Gørding, og der er igen i år 2 hold tilmeldt, et i
serie 3 og et i serie 6. Senior spillerne har i år
fået ny træner, i form af Klaus Pedersen fra Gørding. Klaus spillede i mange år i Vejrup under
klubbens storhedstid i serie 2, og har efterfølgende været træner i en del år. Vi glæder os til
samarbejdet med Klaus, og er sikker på han vil passe godt til spillerne og klubberne.
Der trænes på følgende tidspunkter:
Små Fødder (børnehave):
U7-8-9 (0.-1.-2.klasse):
U10-11 (3.-4.klasse):
U12-13 (5.-6.klasse):
U14-15 (7.-8.klasse):

Mandag kl. 16:30-17.20 (Træner: Tue Truelsen)
Mandag kl. 16:45-17.30 (Træner: Danny Holm)
Mandag kl. 16:30-18:00 (Træner: Ronni Fyhn)
Mandag kl. 17:30-18.45 (Træner: Anders Ebener)
Mandag kl. 18:00-19:15 (Træner: Kristian Frederiksen)

Senior :
(Træner: Klaus Pedersen)

Mandag kl. 19:00-20:30 (i Gørding)
Torsdag kl. 19:00-20:30 (i Vejrup)

Vejrup IF Fodbold

www.endrupby.dk
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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 Michael, eller læs mere
på midspar.dk/esbjerg

Michael Kruse
Erhvervsrådgiver
88 20 85 68
mik@midspar.dk

NyNyannonce
annoncepåpåside
side1717
Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

Ny annonce på side 17

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

danrevi, Br amming

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk
| 12345@revisionskontoret.dk
www.danrevi.dk
| bramming@danrevi.dk
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Vejrup
Husholdningsforening
Afholder Generalforsamling.
Såfremt dette kan lade sig gøre
efter de gældende corona instruktioner.
Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.00.
I Vejrup-Endrup fritidscenter
Dagsorden iﬂg. Vedtægterne.
Eventuelle forslag skal fremsendes
skriftlig til formanden Inge Pedersen
Senest en uge før generalforsamlingen
Alle er velkomne.

Den lille April

Vejrup/Gørding 4H

Engang i tidernes morgen, blev alle månederne
kaldt ind for at få udleveret det vejr, der tilkom dem.
Og alle mødte de op, og alle stillede de sig pænt i kø.
Undtagen lille april, som løb omkring i græsset,
legede med sommerfuglene og soppede i bækken.
Pludselig var seancen slut og alle havde fået deres
vejr. Undtagen lille april, og nu var der ikke mere
vejr tilbage.
Lille april blev frygtelig ked af det, for hvad skulle
han nu gøre?!
Han var så ked af det og græd så hjertenskærende,
at de andre måneder fik undt af ham. Så de blev
alle enige om at dele en lille smule af deres vejr
med april, så han ikke skulle gå tomhændede hjem.

Generalforsamling
Vejrup/Gørding 4H
Torsdag den 6. maj kl. 18.00
Mødested: Skolevænget 8,
hos formand Lone Andersen.
Afholdelse med forbehold for
ændringer i corona-restriktioner
Dagsorden iflg. vedtægter.
Alle gældende corona-relaterede
møderegler vil blive overholdt.

Og det er derfor,
at man aldrig ved,
hvilket vejr man
står op til i april
måned. Det kan
være junis varme,
novembers regn
eller januars sne.
For lille april glemte at stå i kø og fik
derfor ikke sit helt
egen vejr.

Opstart af aktiviteter
oplyses senere.
Hanne Holden.

www.endrupby.dk

7

Vejrup Endrup Nyt

En tid med store begrænsninger
og stor muligheder
Ole Zoltan Göller, pædagogisk leder
på Vejrup Skole Fortuna
Som de ﬂeste andre i det ganske land, har skolen i
Vejrup rettet ind efter verdensepidemien gennem
det sidste år og gennemlevet ﬂere nedlukninger, hele
og delvise genåbninger med alt, hvad det medfører
af tilpasninger for både personale, elever, forældre
og ledelse. Corona-tests, afspritning, afstand, håndhygiejne, mundbind, nødundervising, onlineundervisning på TEAMS m.m. er blevet en naturlig del af
både ordforrådet og hverdagen.
Situationen har betydet, at mange af de elementer vi
holder af gennem skoleåret som fælles morgensang,
åben skole, udstillinger for forældre, større arrangementer og traditioner har været svære, umulige eller
ulovlige at gennemføre, men ikke desto mindre har
skolen formået at holde skruen i vandet og gennemført undervisning over nettet eller udenfor. Det har
hverken været let eller motiverende for personale,
elever og forældre, men der har været stor forståelse
og samarbejdsvillighed fra de involverede.
Det er nok ikke så overraskende for de ﬂeste, at
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skoledrift i en coronatid er noget bøvl. Hvad der
derimod kan overraske mange er, at oveni de nævnte
begrænsninger, befinder skolen sig midt i en proces
omkring frisættelse af skolerne, skudt i gang af Undervisningsministeriet i efteråret 2020. Frisættelsen
gælder for alle kommunens skoler og betyder, at de
rammer, der normalt sætter retning og begrænsninger for skoledriften, er ophævet over en treårig
forsøgsperiode.
Der er ikke tale om bare en smule elastik, men faktisk er hele skolens væsen er bragt i spil til forandring. Det gælder fx timetal, skoledagens længde,
fag, bemanding, pauser m.m. med det lille aber dabei, at vi ikke får tilført yderligere resurser, men skal
modellere inden for de kendte økonomiske rammer.
Vi har altså fået en opgave. Vi skal være modige. Vi
skal prøve noget nyt – uanset, hvor velfungerende vi
hidtil har været, og hvor angstprovokerende forandringer kan føles. Det er spændende, det er en sjælden chance, og vi har grebet den!
I Fortunaskolen har distriktsskoleledelsen i samarbejde med de pædagogiske ledere besluttet, at de
enkelte afdelinger (dvs. Vejrup Skole, Gørding Skole,

www.vejrup.dk
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Nordre Skole, Bakkevejens Skole og Egekratskolen i
Grimstrup) får meget frie hænder til skoleudvikling
efter lokale forhold, men under en overordnet bredt
formuleret fælles mission.
Vejrup Skole har valgt at forvalte muligheden ud
fra en ide om medinddragelse. Således har vi, på et
fundament af indsamlede ønsker og ideer fra både
elever og forældre samt forskningsresultater omkring læring, indledt en rullende procesgang, hvor
medarbejdere og ledelse i fællesskab udvikler skolen
i en ny retning. Ideerne er blevet puljet i en række
temaer, fx ”Vejrup Skoles målsætning”, ”Skoledagens
opbygning”, ”Hvad er vi gode til – hvad kan vi blive
bedre til?”, hvilke sideløbende diskuteres, udvikles
og finpudses.
Processen er i fuld sving, og selvom det er vældig
inspirerende og en gylden mulighed, er vi særdeles

begrænsede af corona. At lave kreativ, inddragende
procesudvikling i en restriktiv coronatid, hvor vi kun
må mødes virtuelt, er selvsagt udfordrende. Men
som leder, og fungerende proceskonsulent på udviklingen, kan jeg meddele, at det ser meget lovende
ud, og jeg er sikker på, det bliver en nytænkt skole,
som det bliver både spændende og lærerigt at være
elev på.

Glarmester

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

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

www.endrupby.dk

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding
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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 9622

75 19 00 54

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Kirkebladet
Nr. 2 • 2021

Kirkerne nedlægges
Vejrup Kirke og Vester Nykirke lukkes og nedlægges. Folketinget og
Kirkeministeriet har truffet beslutning om lukning af knapt halvdelen
af landets landsbykirker med henblik
på bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Vigende besøgstal
ligger bag beslutningen. En række
af de jyske biskopper har forgæves
protesteret mod lukningen, som også
kommer til at omfatte vore kirker i

Vejrup og Vester Nykirke. Lokalt
er der indgået aftaler med de kommunale forvaltninger. For Esbjerg
Kommunes vedkommende har man
ændret Lokalplanen, således der på
stedet for Vejrups Kirkes placering,
når kirken er blevet fjernet, kan etableres et butikstorv med naturlig sammenhæng i forhold til eksisterende
dagligvarebutik, busholdeplads mv.
Burger King har overvejet at etablere

www.endrupby.dk

sig på pladsen. Kirkegården forventes bevaret. I Vester Nykirke skal kirken give plads for at paintball-anlæg,
som længe har stået på kommunens
ønskeseddel. Også i Vester Nykirke
forventes kirkegården bevaret.
Og det er så end ikke en aprilsnar,
dette her. For i skrivende stund er vi
forinden den 1. april, mens når bladet udkommer, så er vi længe 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.
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: gravervejrup@gmail.com

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13

anden side. Så ingen aprilsnar, men
derimod et mareridt. Og så var det, at
jeg heldigvis vågende, om end badet i
sved, efter denne skrækkelige drøm.
Og jeg måtte lytte efter. Jo, heldigvis,
det var klokken fra Vejrup Kirke, jeg
kunne høre, da Jytte var i færd med at
ringe solen op. Men for en sikkerheds
skyld måtte jeg alligevel uden for, for
at konstatere at kirken lå der endnu.
Og det gjorde den. Og det gør den.
Og det skal den helst blive ved med
at gøre - tillige med Vester Nykirke
- og landets øvrige kirker. For er der
noget der binder Danmark sammen
- både synligt og usynligt, arkitektonisk, kulturelt, åndeligt og spirituelt
- så er det vore kirker. Og tilsvarende
ud over landets grænser, Europa, den
vestlige verden i det hele taget. Det
er slet ikke småting, der er forbundet
med kirken, både som fysisk bygningsværk og i betydning.
Kirkerne ligger der. Og det skal de
også nok gøre min tid ud, er jeg ret
sikker på. Men stadigvæk udstedes der ikke garantier på fremtiden,
og bestemt heller ikke på kirkernes
vegne. Folkekirken er som institution privilegeret, og tilsvarende er de
steder, hvor den findes. Jeg tænker i
særlig grad på de mindre samfund,
og ikke mindre på de områder, som
af nogle betegnes som ’udkantsdanmark’ – som om vi skulle være på vej
ud over kanten. Eller også er vi på vej
ud over, fordi der er nogle, som ønsker at skubbe os ud. Og i givet fald,
så er det med at skubbe dem tilbage.
Men ellers er kirken de fleste steder
på landet den eneste sådan lidt halv-

Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Mail:
rakumettedemuth@gmail.com
Mobil 2336 7708
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550
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offentlige institution, som er tilbage.
Alt andet er gennem de seneste 30-40
år rationaliseret bort, og tilsvarende
er butikslivet forsvundet. Vi har dog i
Vejrup Sogn heldigvis både købmand
og skole endnu, og kirken, ikke at forglemme, og tilsvarende i Vester Nykirke Sogn, altså hvad angår kirken.
Og disse ord skrevet som en opfordring til at bruge kirken, for den vil
gerne bruges. Jo, selvfølgelig bliver
den brugt, og så i høj grad – bisættelser, begravelse, vielser, dåb, konfirmation. Men ofte er der stadigvæk
ledige pladser, om jeg så må sige,
sådan på de almindelige søndage og
helligdage, når der fejres gudstjeneste. Og det kan da også være noget røvkedeligt noget med sådan en
gudstjeneste, selvom indholdet og
kernen heri, er umådelig vigtigt for
menneskelivet, for vort eget liv. Men
det behøver imidlertid ikke være så
r..-kedeligt, og er det måske slet heller ikke, når det kommer til stykket,
for det at være menneske angår jo
dog stadigvæk enhver af os. - Og jeg
ved da godt, at der er noget, der hedder søndagens formiddagsbord med
rundstykker - og der er tv og computere og mobiltelefoner. Men det løber
jo ikke nogen vegne, nogen af delene.
Så kig ind, måske for at lytte til, hvad
der siges – for at synge en salme –
for at få et øjebliks helle med tid til
eftertanke – man kan have hver sin
tilgang til tingene. Men kig ind, også
for at støtte op om foretagendet. For
ellers lige pludselig en skønne dag, så
er der lukket.
Sognepræst Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
Forårets aktiviteter
Ja, i skrivende stund er der ikke ret meget andet end de planlagte gudstjenester, for vi har ikke love til
andet. Der er foredragsaftener og studiekredse, der er fællessangsarrangementer, der er koncerter, der er
minikonfirmander, som ligger og venter – på at komme i gang. Men vi får se, hvad magthaverne beslutter
sig til og siger. Og ja, vi har også konfirmationen, som venter, udskudt til august.
Så det her med planlægning, det er en vanskelig sag i disse tider. Dog har jeg i gudstjenestelisten indsat en
gudstjeneste lørdag, d. 5/6 – Grundlovsdag – i håbet om at det bliver muligt at arrangere et eller andet. Jeg
har fortsat en aftale med Villy Søvndal, fhv. MF, udenrigsminister, formand for SF, nuværende medlem af
regionsrådet, Region Syddanmark – såfremt det bliver muligt at få stablet en meningsfuld Grundlovsdag
på benene. Under alle omstændigheder holder vi gudstjenesten – måske udendørs, hvor der for indeværende
er tilladelse til at samles 50 mennesker. – I forhold hertil har jeg også Vøgaslund i tankerne til senere på
sommeren, og tilsvarende Familiedagen i Endrup. Men det ser vi til, når vi kommer tættere på det hele.
Sognepræst Uffe Vestergaard

Hjemmeside mv.
Kirkerne i Vejrup og Vester Nykirke
har fået ny hjemmeside/hjemmesider,
dvs. én side, som dækker begge kirker
– sammen og hver for sig – og som kan
tilgås ved hhv.: www.vesternykirke.dk
og www.vejrupkirke.dk. Der har tidligere ligget nogle gamle ikke opdaterede hjemmesider, som nu er blevet luget
ud. Så frem over vil gudstjenestetider
og andre aktuelle forhold kunne følges
på hjemmesiderne – tilsvarende på Facebook – og for gudstjenestetidernes
vedkommende på den fælleskirkelige
portal: www.sogn.dk. – Førhen kunne man også se de aktuelle gudstjenestetider i Ugeavisen. Imidlertid en
service, som avisen har nedlagt. Der
arbejdes for tiden i retning af en fællesløsning på provstiplan, som forhåbentlig ender med at der igen kommer
gudstjenestetider i Ugeavisen.

www.endrupby.dk

13

Vejrup Endrup Nyt

Gudstjenestetider
Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

18/4

2. s. e. påske

ingen

9.15

25/4

3. s. e. påske

9.15

10.30

30/4

Bededag

ingen

19.00

2/5

4. s. e. påske

19.00

ingen

9/5

5. s. e. påske

ingen

10.30

13/5

Kr. himmelfart

9.15 (PT)

ingen

16/5

6. s. e. påske

ingen

9.15

23/5

Pinsedag

10.30

9.15

24/5

2. pinsedag

henvises til Bramming

30/5

Trinitatis

ingen

9.15

5/6

Grundlovsdag

13.00

ingen

6/6

Henvises til 5/6

13/6

2. s. e. trinitatis

ingen

10.30 (PT)

PT - Sognepræst Pernille Troldborg, Gørding
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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

KØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

Jesper Dejlov Andersen
Email: Jesper.a24@hotmail.com
Direkte: +45 27 85 57 01
Vejrup Storegade 15A . 6740 Vejrup

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
www.endrupby.dk
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Påske Konkurrence
Min Købmand og Vejrup Endrup Nyt kunne sætte dette stand up Paddleboard,
en sommersjov ting til ferien, med en oppustelig XQ MAX, mål 320x76x15, værdi
2000 kr.
Vi lagde konkurrencen på Facebook, emnet var at
sende et sjovt, skørt, sejt billede fra dine påskeferier oplevelser til og med mandag den 5. april.
Vinderen fandt vi ved at Karin fra Min Købmand
trak vinderen blandt de indsendte, billeder bliver
bragt her.
Vinderen af Konkurrencen blev
Lis Stenager.
TAK for jeres deltagelse.
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Så kom Coronaen igen en smut til Vejrup
3 klasser på Vejrup skole blev sendt hjem
Inden weekenden blev 8 Vejrup borger testet positiv, skolen tog
affære de klasser som var ramt, blev sendt hjem, og de ramte familier kom i isolation.
Hertil kom så også at Esbjerg kommune kunne omdanne Vejrup
Fritidscenter til et Testcenter.
På første dagen blev der testet 286 personer, der blev testet indtil
kl. 18.00 folk strømmede til, så politiet måtte sende sidst ankomne hjem, da der var for mange samlede, Care-link havde dog heller
ikke ﬂere test med sig, dagene efter blev det til kviktestet.
På landsdækkende TV kunne vi se hvordan
vi blev målt med Volsmose, vi var bare lidt
hurtigere med at få smittetallet ned. Vi blev
da også ringet op om vi var ok i Vejrup for de
havde lige set det i Nyhederne, - hertil kunne
vi kun sige at det vil byen da helt sikker bakke
op om, og det tog vi heller ikke fejl af.
Glædeligt er det at smitteudbruddet blev
stoppet, og at der var en stor opbakning til
at blive testet, så den Britiske Mutation blev
bremset. TAK til de ihærdige Vejrup borger
Og en God bedring til de ramte.
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Vejrup eSport
Projektet Vejrup eSport har længe været undervejs.
D. 26 marts 2019 inviterede Vejrup idrætsforening
til informations aften omkring esport, og om det var
noget som kunne startes op i Vejrup. En lille gruppe
af frivillige tog imod udfordringen. I gruppen blev
der hurtigt uddelt forskellige roller, så man var klar
over, hvem der gjorde hvad.
Et par søvnløse nætter senere, kunne der endelig
sendes en beskrivelse til forskellige fonde, som skulle
dække købet af computere, som beskrev hvad Vejrup
eSport ville opnå, hvem målgruppen skulle være,
hvordan træningen skulle foregå osv.
Hallen havde og så fundet lokalet, som kunne bruges. Dette skulle dog have en total renovoring. Der
blev taget beslutninger om, hvordan lokalet skulle
bygges op, og arbejdet med en total renovering kunne begynde.
I september måned 2019, blev der afholdt et lan party i multisalen i Vejrup fritidscenter, for at se om der
var opbakning omkring eSport til Vejrup. 27 unge
mennesker mødte op med deres computere eller
consoller (Playstation eller Xbox), og havde en rigtig
hyggelig dag.

Midt december 2019 kom den bedste melding, man
kan få som nyopstartet forening. Ansøgningen som
var blevet sendt som skulle dække købet til computerne, blev godkendt og der kunne derfor investeres
i 10 computere.
IT eksperten fik handlet sig frem til 10 nye computere, med skærm, tastatur, mus og headset og efter
kun et par uger, stod det hele klar ved forhandleren.
Lokalet begyndte at tage form, men da det hele var
frivilligt, tog det længere tid end beregnet.
Coronavirus ramte, og projektet stod lidt stille. I
sommeren 2020 blev der heldigvis åbnet lidt op, og
3 trænere bestod grunduddannelse i eSport, hvilket
betyder at der kan gives den bedst mulige undervisning inden for eSport.
Efter snart 2 år siden opstartsmødet, er der nu
lavet et helt nyt lokale, 10 computere er klar til at
blive startet op, 3 færdig uddannet trænere samt en
håndfuld, som rigtig gerne vil være med til at hjælpe
eSport i gang.
Opstarten er ikke fastlagt endnu grundet coronavirussen stadig er over os, men vi krydser fingre for, at
vi kan starte op snart!
Vi glæder os til at kunne komme i gang med træningen, og håber på at se så mange som muligt. Husk,
eSport er for alle uanset køn og alder! Skulle der
sidde nogen med spørgsmål, skriv eller ring gerne til
vores formand Mikki på nr. 25520176.
Venlig hilsen hele holdet bag Vejrup eSport
Mikki Geilager Morsing – Formand, uddannet træner
Kristian Turner – IT ekspert, uddannet træner
Oliver Karlskov Morsing - træner
Mike Morsing – IT ekspert, uddannet træner

www.endrupby.dk
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Vejrup Antenneforening
afholder ordinær
generalforsamling
Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 19.00 i
Vejrup- Endrup fritidscenter
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.
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 Lørdag den 1 maj. 2021.
Hilsen Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Jeg kom aldrig over plinten
Jeg kom aldrig over plinten,
da jeg gik til gymnastik –
heller ikke over hesten.
Jeg nærede en grænseløs beundring
for dem, der kunne springe højest,
dem, som H. C. Andersen kaldte springfyrene,
dem, der blev klappet mest af,
når der var opvisning.
Jeg gik ellers til gymnastik i mange år.
Jeg var bedst til de fritstående øvelser.
men jeg kom aldrig over plinten eller hesten.
Jeg var nok det, som den samme digter
kaldte for gumpetung.
Jeg var en af de første i rækken,
når vi sluttede med spring til opvisningen.
Jeg kom aldrig over plinten,
men når jeg kom op, lagde jeg an
til en ﬂot landing:
hovedet højt – vristen strakt – blød affjedring.
Jeg kom ned med manér.
Jeg kom aldrig over plinten – eller hesten.
Men jeg er kommet over det.
Ingrid Jensen

Boganmeldelse

Ida Jessen:
Kaptajnen og Ann Barbara (2020)
En stor og storslået roman om den første hedeopdyrkning i midten af 1700-tallet. Kaptajn Ludvig von Kahlen er hyret af kongen, Fr. 5. til dette
forsøg og til opmåling af Alheden. Der tegnes et
fint tidsbillede af by som af land, enkelte historiske personer inddrages, men de tyske familier,
der samtidig immigrerer til samme egn, kartoffeltyskerne kaldet, spiller kun en perifer rolle her.
Kaptajnen er en hård arbejdsgiver for de folk, han
hyrer, og snart er han alene om det brydsomme
arbejde. En dag kommer en kvinde gående over
heden til hans hus. Hvorfra og hvorfor ved vi
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ikke, men hun bliver. Bogen er fyldt med dramatik
og spænding, den balancerer fint mellem det rå
og brutale, samt det blide
og nænsomme. Sprogligt mestrer den
det hele og lukker samtidig op for en anden tid,
der bliver nær og nærgående. Vejrlig og natur,
som er en del af de barske livsbetingelser, er levende beskrevet, så læseren næsten føler de sansede oplevelser. Jeg har næsten ikke lovord nok til
denne fine bog.
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TLF 75 36 33 22
KIRKEVEJ 13 A, VEERST
6600 VEJEN
WWW.REOLMONTOREN.DK

vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

HOT N TOT

FRITIDSCENTER Dame & Herrefrisør
sport • kultur & fritid

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

Køb, Salg og Biludlejning

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen
Hovedvej A1 nr. 33 Vejrup

www.endrupby.dk
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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

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

Salg af øl op til 12 varianter, Salg af gaveæsker
Udlejning af fadølsanlæg & Foredrag med ølsmagning
Følg os på Facebook, Fogh’s Øl hvor du også fi nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl

Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)
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www.skovmadsen.dk

Tillid og
og tryghed
tryghed er
vi bygger
Tillid
er det
det vi
bygger på
på
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Arrangementer 2021
Maj
Tirsdag D. 04.05 VIF Generalforsamling kl.19.00 i Fritidscenter
Torsdag D. 06.05 4H Vejrup/Gørding afholder generalforsamling kl. 18.00
Tirsdag D. 11.05 Vejrup Antenneforening afholder generalforsamling kl. 19.00 Fritidscenter
Tirsdag D. 25.02 Vejrup Husholdningsforening Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscentret.

Vejrup Idrætsforening &
Støtteforeningen MK. 79
Afholder ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 4. maj 2021 i Vejrup/Endrup Fritidscenter.
(Såfremt dette kan lade sig gøre ift. de nuværende corona-restriktioner.
Kan generalforsamlingerne ikke afholdes, bliver de udsat og nærmere info vil
komme.)
• Kl. 19.00 byder MK 79 velkommen med deres beretning. Dagsorden iﬂg.
Vedtægterne.
• Kl. 19.30 har Idrætsforeningen ordet. Alle er velkomne.
Dagsorden iﬂg. Vedtægterne. Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til
formanden – senest en uge før generalforsamlingen, d. 27. april.
Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis, hvor det sociale har
første prioritet, et samlingspunkt for byens borger. Vi har brug for dig, der kan
give en hånd med eller har gode ideer. De forskellige udvalg
så som Badminton, eSport, Gymnastik, Fodbold, Håndbold,
Svømning, Sponsor, Festudvalg og Bankoudvalget. Foreningen
mangler altid frivillige personer, som gerne vil give en hånd
med og vil være en del af i byens foreningsliv.
Har du interesse eller bare lyst til at give
foreningsarbejdet en chance, kontakt da
formand Sabrina Hermansen på mobil 26 18 00 20
www.endrupby.dk

23

Vejrup Endrup Nyt

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
Knud Jørgensen EL ApS

AEG Kondenstørretumbler

T8DSB830E

5499,-

Energiklasse A+ • 8 kg

2 års garanti – registrer dit nye produkt på El-Salg – få yderligere 2 års garanti

AEG Vaskemaskine

L7FSB840E

5499,-

Mulighed for levering/montering
v Levering til aftalt tid
v Udpakning/tilslutning
v Gl. maskine kan tages med retur

7519 0085
7519 0381
7517 3900

Energiklasse A+++ • 8 kg
1400 Omdr. • Kulfri Motor

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
7517 8504
4027 1020
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2724 2258
2061 2689
2785 5701
2040 6905
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
7536 3322
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7515 2222
5171 9403
7519 0054
7519 0350

75 17 89 99

Telefon

Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Glejbjerg
Vejrup
Vejrup
Gørding
Vejrup
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejen
Vejrup
Gørding
Esbjerg
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Esbjerg
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
Fogh’s Øl
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Glarmester Flich
Grafisk Trykcenter
Grillen i VE-Fritidscenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Hot N Tot
Ivan A. Jensen
JA Profil
JBS IT-Service
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
Reolmontøren
Ronni Fyhn
Skov Madsen
Middelfart Sparekasse
Min Købmand
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
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

