
For Vejrup og Vester Nykirke sogneFor Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup
Nyt

Årets GymnastikopvisningÅrets Gymnastikopvisning

31. årgang • Nr. 2 • 2022



Foreningsregister:
Endrup Idrætsforening

Formand 
Mikkel Kodbøl 5150 3173

Kasserer
Birgit D. Pedersen 7519 1448 – 2093 3226

Håndbold
Birgit D. Pedersen 7519 1448 – 2093 3226

Krocket - Badminton
Frede Rasmussen 7519 1383 – 2127 7574

Familiedag
Chr. Petersen 7519 1351 – 2282 6592

Vejrup Idrætsforening
Sabrina Hermansen  2618 0020

Fodbold
Anders Ebener 2855 8783

Håndbold
Karina S. Tobiasen  4264 0992

Badminton
Jesper Dejlov Andersen   27 85 57 01

Gymnastik
Tina S Schulz 61 355 384

Festudvalg
Allan Enevoldsen 2661 0406

Svømning
Brian Milwertz  7519 1675

E-Sport 
Mikki G. Morsing 2552 0176

Menighedsrådet for Vejrup Kirke
Else Truelsen 2943 7392

Menighedsrådet for V. Nykirke
Henrik Christensen  4019 1013

Vejrup Antenneforening
Erik Stenager  7519 0168

Vejrup Husholdningsforening
Inge Pedersen  7519 1195

Vejrup Lokalråd
Hans Jørgen Madsen 2935 1566

Vejrup Sognearkiv
Birger Henriksen  3095 4854

Vejrup Vandværk
Hans Johnsen  7519 0015

Endrup & Vester Nykirke
lokal historisk arkiv 
Annegrethe Jeppesen 20331142

Vester Nykirke Venstreforening
Ketty Christoffersen  7519 1259

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Frank Løbner  20144 917

Vejrup Borgerforening
Bjarne Donslund 2936 5335

Vejrup Seniorclub
Tommy Hunderup  2729 0436

Vejrup ungdomsklub
 2041 8922

Foreningsregister:
Modelfl yveklub
Claus Utoft Nielsen 2092 3130

Vejrup/Gørding 4H
Lone Schou Andersen        40 765 805

Redaktionsudvalget:
Ansvarshavende redaktør:
Helle Burkal  2945 4615
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming

Fra Vejrup Borgerforening:
Bjarne Donslund 2936 5335

Fra Endrup Idrætsforening:
Mikkel Kodbøl 5150 3173

Fra Vejrup Idrætsforening:
Helle Burkal  2945 4615

Fra Menighedsrådet for Vejrup Kirke:
Uffe Vestergaard  7519 0051

Fra Menighedsrådet for V. Nykirke:
Henrik Christensen  4019 1013

Fra Vejrup Husholdningsforening:
Anette Hunderup  7519 0167

Fra Vejrup Sognearkiv:
Birger Henriksen 3095 4854

Fra Endrup Sognearkiv:
Hartvig Vind Jensen  7519 1384

Fra Vester Nykirke Venstreforening:
Ketty Christoffersen  7519 1259

Fra Gørding-Vejrup Skyttekreds:
Ida Søby Fogh   3024 6740

Fra Vejrup Senior Club:
Lene Thorø 2290 3578 

Fra Vejrup Jagtforening:
Villy Fogh  7519 0279

Fra Vejrup Vandværk:
Hans Johnsen  7519 0015

Fra Vejrup Antenneforening:
Erik Stenager  7519 0168

Annoncer og produktion:
Helle Burkal  2945 4615
Engdraget 54, Vejrup, 
6740 Bramming
email: helle@vejrup.dk

Layout og tryk: 
Grafi skTrykcenter A/S 76 109 110
Strandby Kirkevej 270, 6700 Esbjerg
www.gte.dk

Tryk: Oplag: 1.100 stk.

Enhver gengivelse i helhed eller i uddrag 
af bladet er kun tilladt med kildeangivelser.

Indleveringsfrist 
TORSDAG 

den 17. maj 2022

Næste nummer
udkommer

uge 23 - 2022

Vejrup/Endrup
Fritidscenter

Centerleder:
Niels Ole Jensen

Skolevænget 5
Tlf: 7519 0403

Mail: mail@ve-fritidscenter.dk

Indholdsfortegnelse:
Vejrup IF Fodbold  ............................................... 3

VIF Gymnastikopvisning.................................... 4

Forårsfest .............................................................. 6

VIF Festudvalg...................................................... 7

Outrup Biogas ...................................................... 7

Ida udkommer med tredje og 
sidste bind i Arias fortælling ............................. 8

Vejrup præmiespil ............................................... 8

VIF Håndbold ....................................................... 9

Affaldsindsamling i Vejrup  ............................. 10

Endrup Lokalråd ................................................ 10

Fastelavnsfest på Vejrup Skole .........................11

Vejrup/Gørding 4H  .......................................... 12

Telegrammer til alle 
konfi rmander i Vejrup  ..................................... 20

Kontingent betaling 
Vejrup Borgerforening ...................................... 21

Konkurrence ....................................................... 21

Udfl ugt til Karup og Grønhøj .......................... 23

GørdingVejrup Skyttekreds ........................... 24

VIF Generalforsamling d. 8 marts
2022, kl. 19:30 i VEFritidscenter ................... 25

VIF Håndbold drenge ....................................... 28

Vejrup har fl ere hjertestartere  ....................... 32

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk2



Vejrup IF Fodbold 

Så triller udendørsfodbolden snart igen, ENDELIG, og vi håber at se rigtig mange igen i år!  
Der er en del spændende tiltag i støbeskeen, bl.a. arbejdes der på, at vores største ungdomsspillere (U15 i 
samarbejde med Gørding) kommer til at spille 11mands fodbold, det bliver spændende!
På Seniorsiden samarbejdes der også med Gørding, og der stilles igen i år med 2 seniorhold 
(samt et oldboyshold). 

Træningstidspunkter: 
Små Fødder (børnehave): Mandag kl. 16:3017.20 (Trænere: Tue Truelsen/Klaus Bundesen)  
U789 (0.2.klasse): Mandag kl. 16:4517.45 (Trænere: Danny Holm/Klaus Bang/Michael Lomholt) 
U1012 (3.5.klasse): Mandag kl. 16:3018:00 (Trænere: Ronni F., Peter S., Mathias S., Anton D.) 
U1316 (6.9.klasse): Mandag kl. 17:3018.45 (Trænere: Anders Ebener/??  Gørding/Vejrup) 

Senior : Mandag kl. 19:0020:30 (i Gørding) 
(Træner: Klaus Pedersen) Torsdag kl. 19:0020:30 (i Vejrup) 

Opstartsdatoer: U10-U16: 14. Marts Resten: 11. April

Vi mangler hjælpere!
Kunne du tænke dig at give en hånd med, så børnene får en ekstra god oplevelse, må du meget gerne række 
ud. Det kan være alt lige fra at hjælpe til træning, koordinere kørsel, arrangere sociale arrangementer osv.
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VIF Gymnastikopvisning
En dejlig eftermiddag i gymnastikkens tegn.. 

2022 blev endelig året, hvor vi for første gang siden 2019 kunne åbne dørene og byde velkommen til sæso
nens gymnastikopvisning. En længe ventet dag for gymnaster og instruktører, der havde glædet sig til, at vise 
denne og de to foregående sæsoners hårde arbejde frem.

Programmet i år bød på gymnastikforeningens egne 5 børnehold og 2 voksenhold, samt 1 gæstehold med 
deltagelse af fl ere lokale gymnaster. Desuden havde ballet også fl ot deltagelse af gæste ballerinaer fra Esbjerg 
kulturskole. 

Fra gymnastikudvalget side takker vi for en hyggelig eftermiddag 
til gymnaster, instruktører, frivillige og de omtrent 240 tilskuere, 

uden jer kunne denne dejlige afslutning på 
 gymnastik sæsonen ikke lykkes.

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

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

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

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

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

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejrup Idrætsforening INVITERER

30. APRIL 202230. APRIL 2022

FORÅRSFESTFORÅRSFEST

KØB AF BILETTER ved 
Min Købmand i Vejrup

Senest d. 24. april

Vejrup/Endrup Fritidscenter

PRIS INKL. Øl, Vand og Vin 
– Buffet fra Assersbølgård med 
2 slags Kød, Kartofler og Salat

425 kr.
PRAKTISK INFO

Festen starter kl. 19.00 og slutter kl. 02.00
Dørene åbnes for ikke spisende gæster fra kl 22:00 

Pris 325 kr. med øl, vin og vand
Spiritus kan købes i baren

Musik 
Den skrigende Skinke

og Midt Om Natten,  

Kim Larsen kopiband

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Festudvalg
Endelige kunne vi få lov, at holde fastelavn

Vi takker for den rigtig gode opbakning til vores 
årlige fastelavnsfest. Det var dejligt, at se så mange, 
både børn og de 103 betalende voksne. 

Der var rigtig mange fl otte udklædte børn og. Vi fi k 
kåret 6 konger og 6 dronninger 

Bedste udklædning gik til Pippi og den lille 
røde traktor, Gymnastik udvalget stod for 
redskabsbane og leg for børnene. Cafeteriet 
solgte kaffe, kage og fastelavnsboller .

Det var en rigtig hyggelig dag for alle.

Festudvalget - Allan Enevoldsen

Outrup Biogas
Tirsdag d. 24. maj kl. 19.00 på Lundtangvej 165, 6855 Outrup.

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 hallen i Vejrup kl. 18.00.
Tilmelding senest d. 16. maj til Inge 30 66 36 94

Vejrup Husholdningsforening

Spændenderundvisning

Vejrup Endrup Nyt
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Ida udkommer med tredje og 
sidste bind i Arias fortælling 
Torsdag d. 3. marts blev cirklen fuldendt, da tredje 
og sidste bind i Ida Søby Foghs fantasytrilogi Arias 
fortælling udkom. Bogen hedder Lyset, og fortællin
gen tager fat der, hvor bind 2 slap: 
Med Aria i sin nye sagnomspundne rolle som Den 
Sidste Velsignede og det eneste håb for de velsigne
des overlevelse. 

Bøgerne kan købes hos boghandleren 
og lånes på biblioteket. 

På sigt kommer de også som 
e-bøger og lydbøger.

Lyset kredser om at fi nde de svar, man søger, de 
valg man er nødt til at træffe, og konsekvenserne 
man må tage ansvar for. Som seriens andre bøger 
arbejder Lyset fortsat med tematikker som ansvar, 
identitet, forelskelse og accept. Historien foregår i en 
magisk setting, der via almengyldige linjer trækker 
sammenlignelige paralleller, som seriens primære 
målgruppe kan spejle sig i.  

God modtagelse og fi ne anmeldelser – Ida glæder 
sig over, at bind 1 Kaldet og bind 2 Synet har fået en 
rigtig fi n modtagelse og gode anmeldelser. I forbin
delse med udgivelse af bind 3 Lyset medfører det 

spænding.  – ”Jeg vil 
jo rigtig gerne have, 
at Lyset kan leve op 
til de forventninger 
læsere og anmeldere 
har. Både forlaget og 
jeg er godt tilfredse 
med resultatet, så 
jeg har en forhåb
ning til, at modta
gerne også vil sidde 
med en fuldendt 
følelse, når de har vendt sidste side,” siger Ida. 

Hvad så nu? Der er mange, som spørger til, hvad jeg 
nu skal i gang med,” fortæller Ida. ”Og selvfølgelig 
skal jeg blive ved med at skrive, fordi jeg synes jo, at 
det er vildt sjovt! Men måske skal tempoet sættes en 
anelse ned.”

Sidste kommentar kommer sig af, at alle tre bind i Arias 
fortælling er udkommet inden for et halvt år. Arbejdet 
med Arias fortælling startede i 2019, men tog først rig-
tig fart hen over vinteren/foråret 2021, hvor Ida skrev 
udgivelseskontrakt på serien med Forlaget Facet. 

Vejrup præmiespil
  Februar 2022 Præmie

 342 Jesper Blok 200

 59 Søren Andersen 150

 206 Anders Peter Larsen 150

 87 Gurli Sørensen 100

 242 Erik Stenager 100

 267 Jonna Frandsen 100

 435 Hans Jacob Sørensen 50

 559 Niels Peter Regel 50

 191 Pelle 50

 120 Thomas Jensen 50

 143 Magna Sørensen 50

 43 Svend Egon Poulsen 50

 7 Kim Eskesen 50

 392 Allan Jørgensen 50

 155 Søren P. Knudsen 50

 540 Hans Erik Madsen 50

 186 Ivan Jensen 50

 112 Blørn Kalskov 50

 86 Bjarne Jensen 50

 17 Lisbeth Pedersen 50

 200 Anders Peter Larsen 50

 32 Anne Marie Rix 50

 160 Helene Mortensen 50

 532 Poul Ottosen 50

 297 Rita Burkal 50

 273 Henry Sørensen 50

  Marts 2022 Præmie

 541 Kent Henriksen 200

 539 Jari L. Jensen 150

 380 Linda Jepsen 150

 282 Erling Nissen 100

 260 Asta Fogh 100

 232 Emil Holm 100

 41 Elsebeth Nielsen 50

 157 Jesper Stenager 50

 281 Svend Erik Gejl 50

 228 Cecilie Tobiasen 50

 91 Hans Fogh 50

 478 Bjarne Sørensen 50

 27 Mona Mortensen 50

 505 Karen Olsen 50

 361 Freja Dalby 50

 450 Kenneth Møller 50

 480 Vivi Sørensen 50

 244 Åse Sillesen 50

 440 Stine Sørensen 50

 96 Bjarne Jensen 50

 333 Jacob Brun 50

 392 Allan Jørgensen 50

 182 Lone Andersen 50

 24 Jørgen Hansen 50

 322 Oliver Jørgensen 50

 297 Rita Burkal 50
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VIF Håndbold
Nyt spillertøj til Serie 1 damer.

Vejrups serie 1 damer har været heldige at få sponsoreret dette fl otte spillesæt.
Vi siger tusinde tak til sponsorerne - Ejendrøm og ES Teknik.

Øverst fra venstre: Erik fra ES Teknik, 
Anne Staal, Charlotte Tobiasen, Maria Kjellberg, Michaela Karlson, Maria Hausted, Camilla Stenager.

Nederst fra venstre: Helle Staal, Lone Thomsen, Pernille Rasmussen, Line Friis, Tatiana Lau.

Var desværre ikke tilstede.
Jacob fra Ejendrøm, Sandie Sillasen, Kirsten Jensen, Cecilie Kjær, Camilla Thim, Natasja Schjerlund, Simone 
Friis, Bo Hermansen (træner) og Anette Mernø (hjælpetræner) 

VIF Håndbold
Her var lidt fra U15 pigerne

I år er der 10 u 15 pigespillere, holdet består af piger 
både fra Gørding og Vejrup.
Der er plads til alle, der er mange der har spillet i 
fl ere år og så er der 2 helt nye som aldrig har spillet 
håndbold før.

Det er et meget harmonisk hold der går meget op i 
håndbolden, og som har et fantastisk 
sammenhold både til håndbold og udenfor hånd
boldbanen. De træner hver tirsdag fra 1617.30 og 
har haft muligheden for at få lov til at træne nogle 
enkelte onsdage.

Det er et hold med en fantastisk forældreopbak
ning, tak for det. Det er også en lidt trist sæson, for 
de unge mennesker bliver splittet op efter sommer 
ferien, nogle skal på studie 10 og andre skal på efter
skole eller anden uddannelse. Men er sikker på deres 
sammen hold fra håndbolden varer ved.

Der er træning hver tirsdag fra 1617.30 så hvis man 
er vild med håndbold som holdsport er man hjerte
lig velkommen på holdet, hvor der er plads til alle.

Hilsen Sandie Maj Sillasen - træner U15 piger

Vejrup Endrup Nyt
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Affaldsindsamling i Vejrup 
Affaldsindsamling i og omkring Vejrup, 
kom og hjælp til med at holde byen ren. 

Vejrup lokalråd afholder affaldsindsamling 
den 19. april med start kl. 17.00 på bytorvet.

Der vil være ruter inden for byen, uden for byen, samt børnevenlige ruter,
  så hele familien kan deltage sammen. 

Vi slutter af efter indsamlingen ved bålhytten i landsbyparken, 
hvor lokalrådet er vært med pølser og brød og 
der vil være mulighed for at købe øl og vand

Endrup Lokalråd
Årsmøde i Endrup Lokalråd 24. marts 2022 afholdte 
Endrup Lokalråd årsmøde. Det er ikke længe siden 
at der sidst blev afholdt årsmøde, hvor det var fl yt
tet pga. corona. Men nu tror og håber vi på, at vi er 
”Back on track”. Ca. 30 mødte op til en hyggelig af
ten med god debat og fremtidstanker omkring vores 
lille by.

Nye medlemmer af Endrup Lokalråd:
Anders Kirkegaard og Theodor Schmidt havde efter 
mange års arbejde i lokalrådet valgt at træde tilbage, 
og drosle lidt ned for deres lokale engagement.
Vi takker dem for deres store indsats igennem årene.
At nogle træder tilbage betyder også at der er behov 
for nye der træder til. Der var heldigvis nye kræfter 
klar iblandt de unge kræfter i byen.
Nyvalgt i Lokalrådet er Lærke Højbjerg Vejlgaard, og 
Lasse Ilskov.

Nyt fra Endrup:
Efter det ordinere årsmøde var der indlæg fra Anette 
Posselt fra Endrupholm, og Anette Bertelsen der er 
hjerteløber. Kultur arrangementerne på Endrupholm 
forventes at starte op i løbet af 2022. Aktiviteterne 
der påtænkes er mange, og af forskellig karakter. Der 
skal både laves noget for de store og de små. Natu
ren skal inddrages, og historien omkring Endrup
holm. I Endrup vil vi gerne støtte op om aktivite
terne, og der påtænkes at etablere en støtteforening 
hvor frivillige  kan bidrage, og engagere sig.

Anette Bertelsen fortalte at der mangler hjerteløbere 
i området. Vi har faktisk en del hjertestartere både 
i Endrup, Vejrup og Grimstrup, men vi mangler 
hjerteløbere. Der er ikke krav om særlige kurser, 
man skal hente en app og gennemgå vejledningen. 
Herefter er man sådan set klar til at hjælpe. Anette 
opfordrede til at fl ere meldte sig til ordningen, så vi 
står stærkere og kan hjælpe hinanden hvis uheldet 
er ude.

Aftenen blev sluttet godt af med lidt godt til ganen, 
og god stemning.

Mads Mortensen

Vejrup Endrup Nyt
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Fastelavnsfest på Vejrup Skole
Endelig….. Efter nogle mørke og kolde må
neder med meget opdeling, afstand og af
spritning, kunne vi endelig afholde et fælles
arrangement for alle skolens børn. Mandag 
d. 28. februar mødte stort set alle elever op 
iklædt fastelavnstøj, og der var lagt op til en 
festlig dag. 
SFObørnene havde i løbet af vinterferien 
malet 6 fl otte tønder, som var blevet hængt 
op i hallen, og nu var klar til elevernes man
ge slag. 

Eleverne blev inddelt i blandede hold på 
tværs af klasserne, og så gik det store brag 
ellers i gang. Alle elever nåede at slå mange 
slag, inden de første tønder ramte jorden. 
Da alle tønder var tømt for slik, fi k katte
kongerne og kattedronningerne deres kro
ner, og derefter skulle de 3 bedste udklædte 
kåres. Det var opdelt i klassetrin, således 
der skulle fi ndes en vinder i 0.1.kl, 2.3. kl 
og 4.6.kl. Dommerne havde svært ved at vælge, men valget faldt på Laust (0.kl), Malde (3.kl) 

og Mathias (5.kl). Stort tillykke til jer. 

Til slut gik vi tilbage til skolen, hvor VAKS havde sør
get for at bage lækre fastelavnsboller til alle. Mange 
tak for det. 

Det var alt i alt en rigtig festlig formiddag, og der 
var en stemning af, vi alle i coronatiden har savnet 
Vejrup Skoles fællesskab. Netop fælleskab håber vi, 
der bliver masser af den næste tid.

På skolens vegne, Helle T. Uhd

Se fl ere billeder på næste side.

vælge, men valget faldt på Laust (0.kl), Malde (3.kl) 
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Vejrup/Gørding 4H 
Vejrup/Gørding 4H har afholdt generalforsamling 

og er klar til at starte op igen efter vinteren.
4H er for alle engagerede børn og unge med interesse for dyr, haver, kreative ting og madlavning. Vi 

laver fælles aktiviteter, hvor vi enten er i skolekøkkenet/kælder, hvor vi kan lave kreative ting og mad, 
eller ude ved 4H haven/ hytten, hvor vi kan plante/passe vores lille have, kan lave mad over bål, fugle

huse, fi nde ting i naturen, orienteringsløb, lege og hvad vi ellers får af gode ideer.

4H har rødder i landbruget og kom til Danmark i 1924. 
I Vejrup har der været 4H i over 60 år. 

Grundtanken i 4H er “ At lære ved at udføre”
De 4 H’er står for: Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred. 

Kort og godt: Brug hænderne, brug hovedet, lyt til hjertet og ha’ det godt.
Læs mere på www.4H.dk

Mange forårshilsner fra 4H lederne. Lone, Betina, Lisbeth, Sonja, Jan og Hanne

Vejrup Endrup Nyt
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61, 6740 Bramming 
Sondergaard-biler.dk 
Tlf.: 75 19 02 49 –  Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

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

Her er der plads til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

 

- kom godt fra start...- kom godt fra start...

Vejrup Storegade 61, 6740 Bramming 

KØB • SALG • REPARATION

Vejrup Endrup Nyt
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GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

Glarmester

FICH RASMUSSEN
Nørregade 7 · Bramming

Tlf. 75 17 30 49 · Biltlf. 23 41 20 49
glarmester@fi ch-rasmussen.dk

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

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokaler til mange formål.
Tlf. 51 71 94 03

mail@ve-fritidscenter.dk

Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Laurids Schmidt - Bil 29 26 56 50

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 2 • 2022

Konfi rmation 2022
Der fejres i Vejrup Kirke konfi rmation, d. 
15. maj 2022, hhv. kl. 9.30 og 10.30. Vi lær-
te under Coronarn, at dele konfi rmationen 
op i to hold med mulighed for at begge hold 
mødes midtvejs, hvor der så kan hilses og 
tages fælles billede. Det praktiske ved at 
gøre det på denne måde er, at hver enkelt 
konfi rmand får mulighed for at invitere fl e-
res gæster med i kirken.

Årets konfi rmander er:

Hold 1 – kl. 9.30:
Lucas Thomsen Johansen, Vejrup Storegade 26
Patrick Skarby Ottosen, Kirkediget 11
Ronnie Emil Herluf Christensen, Lykkesgårdsvej 18
Liam Oliver Vesterskov Mikkelsen, Engdraget 49

Hold 2 – kl. 10.30:
Mia Hølledig Kock Sørensen, Hegnet 11
Silke Pannerup Sørensen, Hovedvej A1 33
Lærke Hermann Nielsen, Dannesvej 1
Jakob Jensen, Hegnet 4
Daniel Haudal Pedersen, Hegnet 16
Emil Christian Dyreby Holm, Elmevej 2

Alle 6740 Bramming

www.endrupby.dk 15



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 offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14 
Tlf. 29 43 73 92

Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28 
Mobil 24 27 02 49
Mail: gravervejrup@gmail.com

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: 
rakumettedemuth@gmail.com
Mobil 2336 7708

Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550

Filosofi ens historie
Nej, den løber ingen steder, fi losofi ens historie. Men i for-
hold til foredragsrækken, så holder vi sommerferie. De lyse 
aftener skal ikke bruges i konfi rmandstuens mørke. Men vi 
vender frygtelig tilbage igen senere på året.

Uffe Vestergaard

Grundlovsmøde – Vejrup – 
Vester Nykirke – Endrup
I år falder Grundlovsdag sammen med pinsen, pinsedag, d. 
5/6 2022. Men vi holder fast i traditionen med grundlovsmø-
de i Præstegårdshaven. Men eftersom det er Grundlovsdag, så 
holdes der alene gudstjeneste i Vejrup Kirke. Kirkegængere fra 
Vester Nykirke henvises hertil.

Dagen program bliver følgende:

13.00 – Pinse- og Grundlovsgudstjeneste i Vejrup Kirke. 
Under medvirken af violinist Hanne Askou.

14.00 – Fællessang i Præstegårdshaven, Engdraget 5, Vejrup

14.15 – Grundlovstale ved byrådsmedlem Karen Sandrini, 
medl. Esbjerg Byråd (S)

15.00 – Musikalsk underholdning ved Bjarne Hansen på klaver
 Hygge – snak – kaffe – øl!

Bedste hilsener
Lotte og Uffe Vestergaard 

Vejrup Endrup Nyt
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Forårskoncert i Vester Nykirke
Forårskoncert i Vester Nykirke, d. 24/4, kl. 15.00 ved ”Stakkels Far”, som 
synger foråret ind, også med fællessang. Efter koncerten er der kaffe og bag!

Stakkels Far er et søskende-
band bestående af tre piger og 
fi re drenge i alderen 17-30 år, 
som er opvokset på et land-
brug lidt udenfor Lindknud. 
Musik har haft en stor plads i 
deres opvækst, og de har mod-
taget undervisning fra tidlig 
alder, og foreløbigt har tre af 
dem valgt at uddanne sig in-
denfor musikken. En af de 
første gange de spillede sam-
men, var til deres bedsteforæl-
dres guldbryllup, hvor teksten 
til ”Mormors kolonihavehus” 
blev skrevet om, og der blev 
sunget og spillet for fuld ud-

blæsning. I august 2012 fi k 
bandet navnet ”Stakkels Far”, 
og nu spiller de både lokale 
koncerter og dansemusik til 
diverse fester. Repertoiret har 
udvidet sig i forskellige genre-
mæssige retninger, der holder 
sig i den poppede ende inspi-
reret af rock, jazz og funk. 
Alle i bandet er skiftevis for-
sangere og fl erstemmigt kor er 
gennemgående for udtrykket. 
I de senere år er de begyndt 
at skrive deres egen musik, 
og de glæder sig meget til at 
komme til Vester Nykirke og 
spille noget af deres mere per-

sonlige musik, hvor de også 
vil fortælle om inspirationen 
til sangene og historierne, 
der ligger bag. Koncerten vil 
endvidere indeholde covere af 
kendte og ukendte numre, nye 
som gamle, der alle er udvalgt 
efter hvilke sange, der betyder 
særligt meget for søskende-
fl okken. Kærlighed og livs-
glæde er gennemgående tema-
er, og glæden ved musikken, 
hinanden, samværet og legen 
derigennem samt ved at glæde 
og røre publikum er bandets 
primære drivkraft.

Aktivitetsudvalget

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenestetider 
Vejrup - Vester Nykirke

Vejrup V. Nykirke
10/4 Palmesøndag 10.30 ingen

14/4 Skærtorsdag 14.00 19.00

15/4 Langfredag 10.30 9.15

17/4 Påskedag 9.15 10.30

18/4 2. påskedag Henvises til Gørding

24/4 1. s. e. påske ingen 15.00**

1/5 2. s. e. påske 10.30 ingen

8/5 3. s. e. påske 9.15 10.30

13/5 Bededag 10.00* ingen

15/5 Konfi rmation 9.30/10.30 ingen

22/5 5. s. e. påske ingen 10.30 (PT)

26/5 Kr. himmelfart ingen 10.00*

29/5 6. s. e. påske 10.30 9.15

5/6 Pinse/Grundlov 13.00 ingen

6/6 2. pinsedag Henvises til Bramming

12/6 Trinitats ingen 9.15

19/6 1. s. e. trinitatis 9.15 10.30

26/6 2. s. e. trinitatis 10.30 (PT) ingen

* - med fortælling

** - forårskoncert

PT - sognepræst Pernille Troldborg

Personalia

Døbte, Vejrup Kirke
Parker Smidemann Østergaard
Ollie Møller Bendixen

Bisat/begravet, Vejrup Kirke
Viggo Møller Enemark Sørensen

Bisat/begravet, Vester Nykirke
Svend Møller Jensen

Vejrup Endrup Nyt
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

FRANS’ VÆRKSTED OG SERVICE
Reparation og vedligehold af plæneklipper/havetraktor og andre maskiner.

Svejseopgaver, reparation af staldinventar mm.

Vi kan hente din maskine hjemme ved dig.

Frans Wijbenga, 22 47 22 63

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

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

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

At tage afsked ...At tage afsked ...At tage afsked ...
– kræver omsorg og eftertænksomhed– kræver omsorg og eftertænksomhed– kræver omsorg og eftertænksomhed

Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

At tage afsked ...
– kræver omsorg og eftertænksomhed

Find mig på Facebook 
eller

på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres 

nybyg, tilbyg - støbe arb. 
facade - badeværelse 

Mobil: 9380 0703

F
W

Vejrup Endrup Nyt
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Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 
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www.malerrasmussen.dk
Tlf. 75 10 10 60

Telegrammer til alle konfirmander i Vejrup 
Som vanligt, sørger borgerforeningen for, 
at der er sparebøsser og telegrammer til 
alle konfirmander, ved Min Købmand 
Vejrup. De giver mulighed for, at aflevere 
penge direkte i sparebøssen til konfirman
derne, og skrive navn og beløb i det ved
lagte telegram.

OBS SIDSTE FRIST for indsamlingen er 
lørdag d. 14/5 kl. 19  
(hvor Købmanden lukker)

Borgerforeningen vil sørge for, at flag
stængerne i byen står klar på konfirmati
onsdagen.

Vi ønsker en rigtig god dag  
til alle konfirmander!

Vejrup Endrup Nyt
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KONKURRENCE
HJÆLP VEJRUP BORGERFORENING, MED AT BESTEMME VORES NÆSTE 
ARRANGEMENT! 

Sæt kryds ved den type arrangement du ønsker vi afholder 
+ foreslå hvem vi skal booke, i kommentarfeltet

Konkurrence: Vind 2 billetter til det endelige arrangement! – Læg dit svar op i indleveringsboksen ved Min 
Købmand Vejrup, så vælger vi en vinder ud fra de bedste ideer eller blandt de inputs der er nævnt fl est gange. 
Svar skal indleveres senest søndag d. 1.5.2022. Vinderen får direkte besked på SMS. Et billede af vinderen 
offentliggøres i næste nummer af VejrupEndrup Nyt.

(Sæt kryds og kommenter) 

1. Intimkoncert _____ 2. Foredra g _____ 3. Stand up _____

________________________________________________________________________________ 

Navn: ___________________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________________

Det er OK med mig, at der bliver taget et billede til næste nummer af Vejrup-Endrup Nyt, hvis jeg vinder.

KONTINGENT BETALING

VEJRUP BORGERFORENING
Vi er utroligt stolte af fællesskabet i Vejrup og i borgerforeningen vær

ner vi om, at styrke det. Det gør vi via forskellige arrangementer for 
alle i byen. Store som små, nye som gamle beboere.

Vi håber I vil støtte os, så vi kan fortsætte!

Og vi er altid åbne overfor nye tanker og ideer.

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

OBS HUSK at skrive navn + vejnavn og husnummer, 
så vi kan registrerer jeres indbetaling korrekt

Betaling senest 1. juni

➔ Til den årlige generalforsamling udtrækker vi, blandt alle 
medlemmer, 2 heldige vindere af en købmandskurv a 500 kr.

Venlig hilsen
Vejrup borgerforening

Arrangementer:
Børnebanko

Sankt hans aften
Fælles telegram til 

konfi rmation + fl ag hejsning
Julebelysning

Udlejning af fl ag
Foredrag

Julemand på torvet

Se mere på:
ww.vejrup.dk

eller
Facebook

Bestyrelsen:
Harriet Johannessen

Bjarne Donslund
Karina Tobiasen
Sabrina Hansen

Nadia Jahreis
Dan Møller Nielsen

Daniel WinterÁrnason

Arrangementer:
Børnebanko

Sankt hans aften
Fælles telegram til 

konfi rmation + fl ag hejsning
Julebelysning

Udlejning af fl ag
Foredrag

Julemand på torvet

Se mere på:
ww.vejrup.dk

eller
Facebook

Bestyrelsen:
Harriet Johannessen

Bjarne Donslund
Karina Tobiasen
Sabrina Hansen

Nadia Jahreis
Dan Møller Nielsen

Daniel WinterÁrnason

Vejrup Endrup Nyt
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Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

 Fælles Om.
Ambitionerne
  I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at om-
sæ  e 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

Vejrup Endrup Nyt
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Udfl ugt til Karup og Grønhøj
Onsdag den 15.06 2022 inviterer Vejrup Seniorklub på en 
spændende bustur.

Der er afgang kl. 8.00 fra Vejrup Fritidscenter.
På vej til Karup kører vi forbi Lenin skulpturen, og vi nyder 
en kop kaffe og et rundstykke ved Elia.   

Vi forsætter mod Gedhus Museet, der rummer effekter og 
billedmateriale helt tilbage fra 1940, hvor den tyske besættel
sesmagt på Hessellund Hede anlagde Fliegerhorst Grove. 

Fliegerhorst Grove er Værnemagtens navn på den 
fl yveplads, der i dag hedder Flyvestation Karup. Det 
var Nordeuropas største militære anlæg, der i 1945 
fyldte 6.000 tdr. land, og som var indhegnet af 47 km 
pigtrådshegn. 

Flygtningelejrene i forbindelse med fl yvepladsen var 
Gedhus, Grove og straffelejren Pilhus, og de rum
mede tilsammen mere end 20.000 tyske fl ygtninge, 
da der var fl est. Flygtningene kom fra Østpreussen 
og var kvinder, børn og gamle. Vi hører om stedets 
historie og kommer bl.a. ind og ser en tysk bunker, 
en stor billedsamling og mange effekter fra det 
danske fl yvevåben, som blev oprettet i 1950.

Efter besøget kører vi videre til Grønhøj Kro, 
hvor vi skal spise middagsmad.

Grønhøj Kro er en dansk landevejskro. Kroen blev 
Kongelig privilegeret landevejskro i 1848, og har 
siden fungeret som kro, og museum Her fi nder 
vi også Morten Korch Museet – som er et meget 
spændende museum. 
Værten Gregers Laigaard underholder og fortæl
ler om stedet og spiller lidt for os.

Efter vi har nydt middagsmaden på Grønhøj 
Kro, kører vi rundt om Kongenshus minde
park, og langs Karup Å på vejen hjem nyder 
vi en kop kaffe og kage ved bussen.

Pris: kr. 400 kr for medlemmer, øvrige 525 
kr. 
Prisen dækker: entrer og guider, 2 retters
 menu inkl. 1 øl eller vand, kaffe på ud og 
hjemturen med rundstykker og eftermid
dags kage.

Tilmelding senest 01.06 til Ida Fogh tlf 61291512.  

Vejrup Endrup Nyt
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
I skytteforeningen går tingene efterhånden sin vante 
gang efter to turbulente år. Og det er vi så glade for! 
Frem til d. 30.3. træner vi almindeligt tirsdage og 
torsdage fra kl. 18:30, og seniorerne er i gang man
dage kl. 14:00 – 16:00. Vi oplever rigtig god opbak
ning til foreningens aktiviteter igen, nu da alt mere 
eller mindre er tilbage ved normalen. 

Stævnerne er i gang igen
Også stævneaktiviteten er i gang igen. Det betyder, 
at vi fra GørdingVejrup Skyttekreds blandt andet 
har været i Ribe, Bramming og Rødding. Her deltog 
både nye og rutinerede skytter til nogle hyggelige 
aftner, hvor vi var ude for at mødes vores skytte
venner/konkurrenter fra de andre foreninger.

Generalforsamling d. 28.3.
D. 28.3. afholder vi generalforsamling i skyttefor
eningen. Hele bestyrelsen modtager genvalg, og er 
klar til at ”trække i arbejdstøjet” for at få foreningen 
op i samme omdrejninger som før corona. Bestyrel
sen består af: Frank Løbner, Jørgen Baltzer, Bent P. 
Nielsen, Karsten Grønning, Ulla Bagger Mortensen 

og Ida Søby Fogh. Vi er heldige med, at vi også har 
en masse frivillige hjælpere – uden de ekstra hænder 
og dem, der vil bruge tid på/i foreningen, kunne den 
ikke køre så godt som den gør. Så tak for jeres hjælp!

Skydning hen over sommeren
Efter påske og frem til september holder vi åbent i 
skytteforeningen hver torsdag fra kl. 18:30. Dog hol
der vi sommerlukket i juli og starten af august. Ellers 
er der åben træning for alle. Hvis du har lyst til at 
prøve kræfter af med skydning, eller er nysgerrig på, 
hvad det er – så kom forbi. Vi er klar med hjælpere 
og det udstyr, du skal bruge for at komme i gang. 

Husk du altid kan læse mere om foreningen på vo
res hjemmeside www.goerdingvejrupskyttekreds.dk 
eller på vores Facebookside GørdingVejrup Skytte
kreds. 

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk24



Generalforsamling MK79 – Antal deltagere: 20 deltagere. 

1. Valg af ordstyrer – Henning Frederiksen. Erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

2. Valg af referent og stemmetællere  Wendy Ryberg som referent.
Helle Burkal og Knud Fogh er valgt som stemmetællere.

3. Formandens beretning v/ Otto Pedersen. Endnu et år er gået i covid 19 tegn, hvilket betyder at der ikke 
har været meget aktivitet, kortspil i multisal da det var med afstand men det løste Knud og hallen i fælles
skab. Vi fi k startet op med banko lidt men måtte lukke igen, hvor vi er startet op pr 1 marts 22 Tommy og 
Knud Erik har styr på økonomien. Vi vil foreslå at Bibi/Louise kan komme med til de 12 møder vi har så 
man har kendskab til vores regnskab. Jeg takker for samarbejdet med vif/ hallen/ de enkelte udvalg, Og en 
særlig tak til Sabrina for vores samtaler om alt.

4. Regnskab v. Knud Erik Mortensen  Årets resultat: 35.239,46 kr. 
 Egenkapital pr. 1.1.22:    2.495.617,62 kr. I alt: 2.530.857,08 kr. 

5. Valg af bestyrelse – Otto Pedersen, Knud Erik Mortensen, Tommy Hunderup – Genvalgt
Charles Madsen/Suppleant – Genvalgt   6. Valg af Aktivitetsudvalg Knud Fogh/Præmiewhist – Genvalgt   
7. Valg af revisor – Hans Jørgen Madsen – Genvalgt, Aase Sommerlund Madsen, Henning Frederiksen /
Suppleant – Genvalgt   8. Eventuelt – Ingenting til eventuelt. 

VIF Generalforsamling d. 8 marts
2022, kl. 19:30 i VE-Fritidscenter
Valg af ordstyrer
- Henning Frederiksen.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

Valg af referent og stemmetæller
- Wendy Ryberg som referent.
- Helle Burkal og Knud Fogh som stemmetællere.

Formandens beretning: Sabrina Hermansen
Jeg vil starte med at sige stort Tak til alle de frivillige 
hænder vi har her i foreningen. Tak for 2021 trods det 
har været meget Corona ramt, er i med til at sørger 
for at vi har et sundt foreningsliv. For det er det. Jeg 
syntes det er fl ot efter endnu et år med Corona re
striktioner og i perioder helt nedlukning at de frivil
lige står standby og bare venter på at komme i gang 
med de forskellige aktiviteter, og det var der held 
med sidst på året lige indtil Mette F. igen lukkede 
ned. Men trods usikkerhed om nedlukning af for
eningslivet er der stor opbakning fra børn og voksne 
de melder sig til sport og støtter op uden at vide om 
de får hvad de betaler for grundt Corona. (de kom
mer som oftest med en bemærkning om at det jo går 
til et godt formål)
Vi har lavet et medlems indberetning på 641 med
lemmer i forening, Flot. Vores nye tiltag er fi tness, 
som er blevet en kæmpe succes. Der var lidt start
vanskeligheder men det løste sig. Opbakning til et 

fi tnesscenter er stor og det er heldigvis en af de ting 
vi i Vejrup kan, det er at bakke op om nye tiltage som 
på nu og på længer sigt er godt for byen. Min Køb
mand v. Peter Sørensen, havde sponsoreret 31.250 kr. 
–  Vores aktiv fredag har igen haft stor opbakning og 
det er en fornøjelse at se hallen være fyldt med aktive 
og glade børn. Det er dejligt at frivillige vil bruge en 
fredag aften på dette. Vi afslutter den sidste fredag i 
år med hoppeborg og gratis indgang. Ok midler fra 
2021 bliver til et fl ot beløb på 35.516 kr. det er dejligt 
at folk tanker på deres ok tankkort med tilknytning 
til Vejrup og vi derfor kan nyde godt af dem i Vejrup 
Idrætsforening. TAK

Udvalgenes beretninger

Håndbold, Karina Tobiasen 
Sæson 2021/2022 har desværre igen været præget en 
del af Corona med en del afl yste stævner, kampe og 
træninger. I år havde vi  ”små hænder” hver anden 
lørdag, som Helle, Miriam og Karina trænede, et U9
hold, som Mette trænede, et U11 & U13 hold under 
Miriam samt et U15 pigehold med trænerne Miriam 
og Sandie, serie 1, seniordamer, trænet af Bo. Vi har 
været privilegerede med en stab af hjælpetrænere i 
denne sæson Mik, Jeppe, Julia, Sofi e og Majken. – Vi 
startede ud med et trænermøde, for at byde en ny 
sæson og hinanden velkommen. – Håndboldkarava
nen blev afholdt i samarbejde med skolen. – ”Hånd
boldnatten” med stor succes 27 børn til hygge, sjov 
og leg, her hjælper og passe de på hinanden. Vi fi k 
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testet vores nye UVlys, det er blevet mega godt. Tak 
for lån af jeres skønne og velopdragne børn – tak 
til udvalget, trænere, hjælpetræner, Uden jer var 
arrangementet slet ikke muligt. Børnene på U9 har 
udviklet sig rigtig meget gennem forskellige øvelser 
og træningslege både med og uden bold. Glæden ved 
holdsport og det at være fælles om et mål. De to 
sidste stævner i denne sæson. U11 & U13 hold blev 
slået sammen før jul og tilmelde dem U13 turnering. 
Dette gav lidt nederlag og der var stor aldersforskel 
på børnene. Derfor tilmelde de to hold til kortbane. 
Det giver en anden type spil – og en succes for bør
nene. I år er der 10 u 15 pige spiller, holdet består af 
piger både fra Gørding og Vejrup. – Serie 1 damernes 
sæson har også været ramt af Corona afl ysninger/
fl ytning af kampe, men trods dette har humøret og 
indsatsen været i top. Damerne fået sponsoreret nye 
spilledragter fra Ejendrøm & ES Teknik Holsted. U11 
holdet har fået sponsoreret tøj af Holsted Biler. Vi 
var vært for 1 kortbanestævne i denne sæson. 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. 

E-sport, Mikki Morsing
Efter sidste generalforsamling var der lidt små ting, 
som skulle laves/købes ind. I juni 2021 søgte vi DIF og 
DGI’s foreningspulje på 30.000kr, da vi stod og mang
lede nye musemåtter, mus, headsets, tastaturer og sto
le til lokalet. I august fi k vi svar, og vi var heldige at få 
det halve af beløbet (15.000kr), men idrætsforeningen 
ville gerne smide de sidste 15.000kr oveni, så vi kunne 
købe alle de ting vi manglede. I september 2021 kunne 
vi endelig begynde, på vores træning i 3 forskellige spil. 
CS:GO (Counter Strike), Fortnite og Rocket League. 
De sidste 2 nævnte (Fornite og Rocket League), kørte 
dog kun i ca. 2 måneder, da vi ikke havde nok tilmel
dinger. Derimod var der fyldt på begge hold i CS:GO, 
begyndere og øvet, og det fortsatte helt frem til d. 18 
december, grundet endnu en nedlukning på grund af 
corona. De nye ting vi har købt til lokalet er følgende: 
10 stk. nye mus (Steelseries Rival 3)  10 stk. nye tasta
turer (Logitech Gaming G413)  10 stk. nye headsets 
(HyperX Cloud 2)  10 stk. nye muse måtter (Steelse
ries 40x90)  10 stk. nye stole (Matchspel gamerstol, 
fra IKEA)&  projektor har vi fået af SubC (Kristians 
arbejdsplads). De ting som vi manglede til sidste års 
generaforsamling, har vi fået i løbet af året.

Fodbold, Ronnie Fyhn
I Vejrup går det rigtig godt. I sæsonen 2021 uden
dørs har der været mellem 5060 børn meldt ind i 
klubben. Årgangene starter fra ”små fødder” fra bør

nehaven, til de store der går i 9. klasse. De har været 
fordelt på 6 hold, de 5 af holdene var tilmeldt turne
ringer og stævner. Indendørssæsonen blev delt op i 3 
gr. i alt var 25 børn tilmeldt. Et år hvor covid19 igen 
har fyldt rigtig meget i foreningslivet.
Indendørssæsonen har været præget af afl ysninger, 
i sidste øjeblik, ligeledes har nogle stævner måtte 
afl yse pga. for lav tilmeldinger. På seniorsiden, er der 
fortsat samarbejde med Gørding, Vejrup bidrager pt 
ikke med mange spillere på holdet, men er til gen
gæld godt repræsenteret på oldboysholdet. Det ses 
stadig som et godt samarbejde, da man på sigt kan 
se der komme nye unge spillere op i begge klubber, 
der kan bidrage på senior holdet. 2021 har ikke budt 
på nogle ”projekter” alm vedligeholdelse af banerne. 
Fodbold arrangement i forbindelse med at herre
landsholdet, spillede EM. var der stillet forskellige 
aktiviteter op, og arrangeret en træningskamp, samt 
salg af pølser, øl og vand. En rigtig hyggelig dag med 
god opbakning. DBU havde ligeledes arrangeret pro
jektet ”hoved, kroppen, klubben” som blev lavet i 
samarbejde med skolen. En dag hvor alle børn kunne 
snuse til fodbold, både som spiller, men også med 
henblik på at få ungdomstrænere i spil. Håber på 
en 2022 sæson uden restriktioner, med lige så stor 
opbakning, som der plejer at være, hvor der muligvis 
bliver et på nye tiltag på stadion.

Badminton, Jesper Dejlov Andersen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige bestyrelsen 
i idrætsforeningen og badmintonudvalget tak for 
godt samarbejde. Den samme tak skal lyde til trænere 
og hjælpetrænere, som også i år har gjort et kæmpe 
stykke arbejde. Det er en fornøjelse at se, hvor enga
gerede vores trænere er både i den daglige træning, 
men også til holdturneringer og stævner i week
enderne.  Der skal lyde en stor tak til halbestyrer 
Niels Ole for det gode samarbejde. Udvalget består i 
skrivende stund af Preben Lind, Camilla Utoft, Ma
lene Nissen og Jesper Dejlov. Malene Nissen, Camilla 
Utoft og Preben Lind er alle på valg. 2021 har været 
et år med mange afbrydelser, vi nåede først i gang 
med sæsonen 2020, hvor landet herefter lukkede 
ned. Da restriktioner ophørte var badminton sæson 
færdig, så i foråret 2021 var der desværre ingen bad
minton. Vi har igen i år haft besøg af Steffen Rupert 
fra DGI, som afholdte ”Skolebadminton”. En hel dag, 
hvor alle skolens børn på skift har modtaget træning 
i form af leg og spil, for de små har det været en suc
ces, der er fordoblet medlem stallet hvilket betyder vi 
er 2025 til træning.
Vi har i starten af 2021 sæsonen forsøgt at få træf
stævne op at køre, da DGI har valgt træde fra efter 

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk26



sammenslutningen med Badminton Danmark. Det 
har vi løftet i fl ok sammen med de omkringliggende 
klubber. – For det store hold prøvede vi noget andet 
i år, da mange er spredt ud på forskellige årgange. 
Så har vi valgt at lave et seniorhold, for at alle kan 
deltage sammen. Det nye seniorhold har også fået et 
par nye ansigter til, og vi håber vi kan bygge videre 
på det til næste sæson. Vi har haft fornuftige med
lemstal hvilket betyder at der er fl ere baner udlejet 
end de forgangne to år, vi forsøgt ligeledes med en 
lille julefrokost, hvor det store ungdomshold deltog, 
som blev en succes. Der blev dannet hold på kryds og 
tværs, og mange havde en god aften med masser af 
badminton. Dejligt at se både børn og forældre bakke 
op om de arrangementer vi laver. 

Gymnastik, Tina Schultz
I år har jeg virkelig meget lyst til at holde fokus på 
alt det vi har gjort modsat sidste års beretning som 
i høj grad bar præg af mange udfordringer og afl ys
ninger. De sidste to år har krævet noget ekstra både 
tidsmæssigt og mentalt. Det har været svært at holde 
motivationen oppe  så jeg tænkte at en beretning 
med et positivt sigte er på sin plads. Ingen tvivl om 
at corona stadig har været en faktor vi har skulle for
holde os til, men slet ikke på samme måde som sidste 
sæson. Afl yste nogle træninger pga. af smitte vi af
lyste weekendtræningen for mini og springholdet og 
der er nogle områder hvor vi har handlet lidt anderle
des der blev ikke sendt instruktører på kursus som vi 
eller prioritere højt. Tilbage til alt det vi har gjort. 
Lørdag d. 12. marts afholder vi opvisning igen efter 
2 års pause. Vi glæder os utrolig meget til at byde 
velkommen igen og se hvad holdene har øvet over de 
sidste par år. Muligheden for at holde opvisning i år 
med de høje smittetal i december og januar, så plan
lægningen har været lidt forsinket og hektisk, men 
med gode og hjælpsomme mennesker gør at vi når i 
mål og forventer en festlig dag. Vi afholder normalt 
4 årlige trænermøder. Det sidste som hyggelig af
slutningen på sæsonen. Det er dejligt at kunne samle 
trænerne igen. Brugt redskaberne ligesom vi gerne 
ville. Denne sæson har vi ikke skulle tage hensyn til 
redskaber skulle rengøres eller i karantæne. 
Der har været ganske få afl ysninger før og efter ju
leferien og vi har afl yst træning på ellers har den 
ugentlige træning været som planlagt. På nogle hold 
er der færre deltagere og på andre fl ere. Fået gang i 
Idræt om dagen og yoga igen. Begge holdene var afl yst 
hele sidste sæson, så det er dejligt at de er i gang igen. 
Startet et ballethold for voksne. Der er ikke så mange 
tilmeldte, men der har været mange for at prøve og 
generelt rigtig god feedback, så vi håber at kunne fort

sætte til næste sæson. – Søgt og fået penge fra DGI 
og DIFs foreningspulje til nye redskaber til børnehol
dene. Sender 10 piger afsted på DGIs pigelejr, der i 
år er blevet fl yttet til april. Drengelejre er også blevet 
fl yttet, men de tilmeldte drenge kunne ikke på det 
nye tidspunkt.  – Holdt motivationen hos trænere og 
gymnaster, der kommer hver uge til god og inspire
rende træning. Til slut en kæmpe tak til trænere for en 
fantastisk indsats i denne sæson. Håber vi ses igen til 
sæsonen 202223.Tak til alle der hjælper med stort og 
småt. Også en stor tak til gymnastikudvalgets øvrige 
deltagere for uundværligt samarbejde.

Fitness, Danny Holm
Vi har nu været i gang i 6 måneder og vi er kom
met rigtig godt fra start. På trods af en række start 
vanskeligheder med alt lige fra brandtilladelser, le
veringsproblemer til dårligt og utilstrækkelig udstyr, 
er vi endelig nået godt i mål. Vi mener at vi har fået 
stablet et rigtig fornuftigt center på benene inden for 
de rammer vi havde fået tildelt på sidste generalfor
samling. Da vi præsenterede ideen sidste år, havde vi 
fået ca. 60 forhåndstilmeldinger, hvorfor vi mente der 
var basis for et fi tness center i Vejrup. Dags dato er 
der 137 betalende medlemmer godt fordelt over de 3 
typer medlemsskaber.
I år har vi fået lavet et automatisk dørsystem med 
75% tilskud fra kommunen, fået oprettet mobilpay 
så det er muligt med gæstetræninger ifølge med et 
medlem og tilmeldt 2 fra bestyrelsen til Instruktø
ruddannelsen, så vi på sigt får mulighed for at tilbyde 
prøvetimer til nye medlemmer. 

Festudvalg, Allan Enevoldsen 
2021: Byfest/havefest
Igen i år blev det til havefest, pga. corona omstændig
hederne.
Der var igen stor opbakning, med mange haver til
meldt, og godt besøg i vores 2 vogne i år, som kørte 
rundt i byen, mellem adresserne. I år havde vi en lille 
overraskelse, som var 3 kendte personer fra tvpro
grammet ”Landmand søger kærlighed”, med på den 
ene vogn. Troels, Niels og Stine. Vi syntes selv, at fun
gerede som det skulle, især strømmen, som var vores 
udfordring sidste år. Takket være Erik Stenagers store 
hjælp i år.
2022: Fastelavn
Endelig i år kunne vi afholde fastelavn, det var rigtig 
godt besøgt. Der var rigtig mange børn, som var ud
klædte. 103 betalende voksne. Der blev slået katten af 
tønden, redskabsbane, samt leget med børnene.
Cafeteriet solgte fastelavnsboller mm. 
Forårsfest  Vi er ved og have et program klar til, at vi 
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vil afholde en forårsfest, Lørdag d. 30 april. Vi håber 
på, at der vil komme 300 mennesker og feste. Musik
ken vil være i top, med Kim Larsen kopiband. Vi vil 
prøve af med, at øl, vin og vand er med i billettens 
pris. Maden bliver buffet.

Svømning  Ingen aktivitet grundet covid19. 

Banko - Begrænset aktivitet pga. covid19. Startede 
3 måneder i september, hvor tingene lige gik i 0. Da 
banko startede 1 marts 22 igen, var der 165 frem
mødte, hvilket er 0 punktet. Der forventes at der godt 
kan gå ca. 1 måned, før alle gæster er vendt tilbage. 
En stor tak til alle hjælpere. 

Vejrup-Endrup Nyt, Helle Burkal – I gør det alle rigtig 
godt, dog skal der hives lidt i folk engang imellem, 
derfor når I har skrevet jeres indlæg, i gerne vil dele 
på Facebook, send det samtidig til helle@vejrup.dk 
uanset om fristen er overskredet, så skal den nok, 
hvis muligt, få det i bladet. En stor TAK til VIF Kasser 
Bibi Dyreby, for regnskabet som hvert år bliver ud
ført, og TAK til vores trofaste annoncører. Bladet har 
en trofast skare af uddeler der 6 gange om året ud
deler bladet TUSINDE TAK skal der lyde fra en rigtig 
glad redaktør – det gør det hele meget nemmere  det 
skal i vide. 2021har bladet  eksisteret i 30 årtier.

VIF regnskab - Årets resultat: Samlet overskud på kr. 
43.137 – Regnskabet er godkendt af generalforsamlin
gen.

Banko regnskab - Årets resultat:  9.000 kr. 
Regnskabet er godkendt af Generalforsaml.

Valg af formand, kasserer og sekretær
Formand Sabrina Hermansen 

Genvalgt Kasserer Bibi Dyrby, Sekretær Wendy Ry
berg. 

Udvalgsmedlemmer samt suppleanter efter generalfor-
samlingen
Håndbold: Karina Tobiasen, Dorthe Arnason, Miriam 
Christiansen, Camilla Stenager 
Fodbold: Ronni Fyhn, Anders Ebner, Danny Holm, 
Kristian Frederiksen, Klaus Bang. 
Gymnastik: Robert Andersen, Tina Schultz, Tina 
Grønning Sørensen.
Badminton: Preben Lind, Camilla U. Nielsen, Jesper 
Andersen, Cecilie Slot Søndergaard.
Fest: Allan Enevoldsen, Bent Kristensen, Louise 
Storm Knudsen, Martin Højer.
eSport: Mikki Morsing, Mike Morsing, Oliver 
Karlskov Morsing, Kristian Turner. 
Conventus: Mette Enevoldsen 
Fitness: Danny Holm, Sabrina Hansen, Jens Ising, 
Lukas Rohloff, Maria Hausted, Knud Erik Mortensen

Valg af revisor: Sædding Revision, Genvalgt

Indkomne forslag - Ingen indkomne forslag

Eventuelt:  Pladsen til gymnastikredskaber er træng, så 
der bliver med tiden smidt redskaber ud, efterhånden 
som der kommer nye opgraderinger ind. 

 Der ytres bekymring for bankos lave fremmøde 
ved opstarten i 2022. Dog er ses det positivt på det, 
i og med at der kun har været afholdt en enkelt ban
koaften i 2022. Der satses stærkt på, at det vanlige 
store fremmøde kommer igen, stille og rolig over de 
næste onsdage. Hvis ikke fremmødet stiger, kan der 
kigges på bedre/mere markedsføring.

VIF Håndbold drenge
Vejrups U13 Håndbolddrenge tog 
1. Pladsen i deres pulje. 

Miriam har været deres træner og det har været en 
sæson med spillere som har udviklet sig rigtig me
get. De har trænet sammen med U11 håndbolddren
ge, og holdene har hjulpet hinanden når de ikke har, 
kunne stille hold.  Der er et godt sammenhold imel
lem spillerne, både på banen og udenfor banen. 

Stort tillykke med 1.pladsen
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Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED ]

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 � nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl
Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 29



HOT N TOT
Dame & Herrefrisør

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

TLF 75 36 33 22
KIRKEVEJ 13 A, VEERST
6600 VEJEN
WWW.REOLMONTOREN.DK

Spiren VejrupSpiren Vejrup
Privat pasningsordningPrivat pasningsordning

tlf. 60212096tlf. 60212096
Jeg kan tilbyde børnene trygge rammer. 
De vil bliver mødt med tillid og respekt.

Møder det enkle barn på deres udviklingstrin.
Udeliv vil være en del af deres hverdag.

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

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

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

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på

w
w

w
.sk

o
v
m

a
d

se
n

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

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

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

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

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

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag fra 07.00 til 19.00

Min købmand tænker lokalt
Besøg os på vores Facebook side

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

Vi er her for fællesskabet
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Vejrup har fl ere hjertestartere 
Hjertestarterne hænger ved Min Købmand og 
Fritidscenteret, som kan være med til at redde
liv, Vejrup har fl ere hjerteløber, 
så der er fl ere der står klar, 
hvis uheldet skulle være 
ude i Vejrup.

liv, Vejrup har fl ere hjerteløber, 

Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Ejendrøm Bramming 9244 4338
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fogh’s Øl Vejrup 4027 1020
Frans’ Værksted og Service Vejrup 2247 2263
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Gammelgaard  Vejrup  2023 0180
Glarmester Flich Bramming 7517 3049
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VEFritidscenter Vejrup/Endrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hot N Tot Vejrup 2724 2258
Hårbiksen Endrup 6175 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
JA Profi l Vejrup 2785 5701
JBS ITService Glejbjerg 2040 6905
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kenneth Madsen Gørding 2971 3899
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Malefi rmaet  Gørding  2272 1277
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  2325 2015
Reolmontøren Vejen 7536 3322
RH Construction ApS Vejrup 6171 8237
Ronni Fyhn Vejrup 9380 0703
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Skov Madsen  Bramming  7517 3440
Spiren Vejrup Vejrup 6021 2096
Sportsmaster Bramming 7510 2022
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup El  Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

N
ørregade 23  6690 G

ørding
75 17 89 99

www.kj-el.dk

D
in fagm

and

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
2 års garanti – registrer dit nye produkt på El-Salg – få yderligere 2 års garanti 

K
nud Jørgensen EL ApS

5499,-
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Energiklasse A+ • 8 kg 
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