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Endrup Lokalrådets Årsmøde 2017
Jeg blev lidt rørt, da jeg så forsiden af JV dagen efter 
indvielsen af vores naturpark. Det var et billede af to små 
piger, der lige havde klippet den røde snor, som tegn på, 
at nu var vores naturpark indviet. For ud for det, lå flere 
års frivilligt arbejde, positiv medvirken fra Esbjerg Kom-
mune og ca. 800.000kr. i fondspenge. Det blev en dejlig 
dag med solskin og masser af glade mennesker. Dog ikke 
flere end, at alle kunne få lov at køre i hestevogn for en 
grillpølse m.m. serveret af Endrup Mejeri og se de for-
skellige aktiviteter der var. Det blev en god dag.

Nu er det blevet hverdag, men Hanne og Theodor, og de 
arbejdende pensionister sørger for at bålhytten og toi-
letbygningen stadig fremstår meget indbydende (selv op 
til jul var der lyskæder) TAK FOR DET. Der er endda nye 
planer, som Theodor vil fortælle om her bagefter.

Mogens Præst kunne desværre ikke komme i aften og 
fortælle om samarbejdet, eller mangel på samme, med 
Energinet DK, vedr. generne omkring etablering af trans-
formerstationen. Nu står den der og ser voldsom ud, 
omkranset af høje elmaster, og jeg har endda lyttet mig 
til, at der er flere på vej, men derom senere. 

Vi er rigtig glade ved, at der nu kommer en cykelsti fra 
Endrup til Hjortkærvej. Jeg føler at der blev lyttet til os, 

da vi sagde at, konsekvensen af, at kommunen gav tilla-
delse til udvidelse af en kvægfarm og en svinefarm samt 
en transformerstation, måtte være, at der blev etable-
ret en cykelsti. Nu håber jeg, at den bliver til glæde for 
endrup-borgerne, og giver så få gener som muligt for 
beboerne langs hovedvejen, der nu får cykelstien for en-
den af haven. 

Flere har vist interesse for en koklapperlaug, men da vi 
så, hvor lidt græs der var på dambrugsarealet, måtte vi 
lige klappe hesten/æslet. Men nu er der måske noget nyt 
i spil. Mads vil måske forpagte det indhegnede jord oven 
for Bygaden af kommunen, og sætte dexter-kreaturer på. 
Om der kommer bøffer ud af det, må vi se.

Vi har haft 9 ordinære lokalrådsmøder - et møde med 
Grimstrup lokalråd, og et møde med alle lokalråde i 
gammel Bramming kommune. Vi har haft 5 planlæg-
ningsmøder op til indvielsen af naturparken. Møde med 
Vej & Park, og to møder med politikerne. En udfordrende 
år, og derfor vil jeg sige, rigtig mange tak til lokalrådet og 
Kaj, for den ekstra indsats der skulle til, for at klare året, 
2016.

Mvh- Johannes B Schmidt  
T: 75191249 E: johbs@hotmail.com

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Må vi få din historie?
Landets arkiver opfordrer danskerne til at skrive deres 
egen historie til en fælles forståelse af Danmarks histo-
rie. Det sker i samarbejde med Historier om Danmark.
Alle er en del af Danmarks historie. Det behøver man ikke 
være borgmester, greve eller en del af modstandsbevægel-
sen under 2. verdenskrig for at være. Sådan lyder opfordrin-
gen fra Organisationen Danske Arkiver (ODA) og Sammen-
slutningen af Danske Arkiver (SLA) og Historier om Dan-
mark er gået sammen om at indsamle danskerne historie.

Giv det videre
Iniativet hedder ”Giv det videre” og er en landsdækkende 
erindringsindsamlingskampagne der kører året ud, hvor 
det er muligt for alle danskere at bidrage med erindrin-
ger, historier og oplevelser, der fortæller om deres liv i 
Danmark – og som til sammen kan skabe indsigt i, hvor-
dan Danmarks historie her udfoldet og udviklet sig de 
seneste 100 år.
Alle kan deltage uagtet køn, alder og personnummer, og 
det er forventningen, at mange gør det.

Alle kan deltage
Selve indsamlingen foregår på www.givdetvidere2017.dk, 

hvor man enten selv skriver sin historie eller melde sig til 
at blive indsamler af andre historier, hvis nogen på den 
ene eller anden måde ikke selv vil eller kan skrive den.
Man kan også skrive sin historie ud fra forskellige temaer 
som ”Min mor” (barndom, opvækst, familie), ”Min sko-
letid”, ”Ferie” og ”Ting, der er forandret i min tid”.
Man kan selv skrive sin erindring, eller man kan vælge 
at lade sig interviewe af nogen, f.eks. af et arkiv. Alle hi-
storier bliver ved årets udgang videregivet til det lokale 
arkiv, der sørger for at bevare dem for fremtiden.

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Deltage i ”Gidt det videre”.
Borgere fra soget opfordres
til at skrive indlæg til projektet.
Arkivet står til rådighed med hjælp.
Kontakt arkivet, hvis der ønskes 
hjælp.
På www.givdetvidere2017.dk, er der 
hjælp at hente, bl.a. er der lagt flere 
erindringsbeskrivelser ind.

Hartvig Vind Jensen
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Endrup Familiedag 2017
i ”Byen der har bevaret sin idyl” Lørdag d. 19. August 

Program for dagen
 8.30 Kort cykeltur med start fra klubhuset
 9.30 Menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker
 10.30 Gudstjeneste og korsang
 11.45 Lokalarkivet holder åbent hus
 12.00 Grillmad (spis hvad du k an for 50 kr.) 
  – Borgerforeningen Salg af øl og vand
 13.00 Banko
 14.00 Kaffe og kage til de voksne, og is til børnene – Arkiv og Venstre 
Udtrækning af præmiespil
Kåring af årets foto 
(send billeder til Niels på e-mail: nielskjaerschmidt@hotmail.com)

Hoppeborg ved klubhuset under hele arrangementet. 
BEMÆRK: Alle aktiviteter denne dag foregår ved KLUBHUSET

Alle er velkomne !

Sct. Hans aften 
i Endrup

Som traditionen forskriver mødes vi igen i år 
den 23. juni, for at synge midsommervisen 
– se bålet blive tændt og nyde fælleskabet.

Arrangementet vil blive afholdt på 
Dambrugs arialet ved ned gang fra Bygaden.

Grillen tændes kl. 18.30 og 
Bålet tændes ca. kl. 20.00 

Båltale i år bliver ved Vitta Zenner

Også i år vil Borgerforeningen sørge for at
børnene kan bage snobrød 

Der kan købes ristede pølser, øl og vand.

Alle er velkommen.  

Med venlig hilsen Endrup Borgerforening

Vejrup Endrup Nyt
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Ny i bestyrelsen - Skytteforeningens er gået på sommer-
ferie for denne sæson. Dog er vi ikke gået helt i stå. Efter 
vores generalforsamling trådte Frank Løbner, Karsten 
Grønning og Rene Svendsen ind i bestyrelsen. Derudover 
består bestyrelsen af Vibeke Rønde, Ida Søby Fogh og 
Jørgen Baltzer. 
Verner Fogh blev genvalgt som formand. Til vores kon-
stituerende bestyrelsesmøde blev arbejdsopgaver og an-
svarsområder fordelt på ny, og der er masser af energi at 
komme efter hos de ny bestyrelsesmedlemmer - så mon 
ikke der kommer til at ske en ting eller to i den ny sæson.

Voksen DM - I weekenden d 31/3 -2/4 blev der i Ving-
sted afholdt DM for voksenskytter. Her havde Gør-
ding-Vejrup Skyttekreds kvalificeret sig til en plads i 
konkurrencen for Foreningshold, det klarede de så godt, 
de gik videre til foreningsholdsfinalen. Holde bestod af 
Jørgen Baltzer, Ulla Mortensen, Villy Fogh og Ida Søby 
Fogh. De fik ingen medalje med hjem for deres finale-
skydning, men var godt tilfredse med at nå så langt. Villy 
Fogh og Ida Søby Fogh var begge udtaget til DGI Syd-
vests landsdelshold på cal.22, her hjalp de til med at sikre 
landsdelen en 2. Plads, hvilket udløste en sølvmedalje. 

Ida Søby Fogh opnåede det individuelle resultat 490/20, 
med hvilket hun kvalificerede sig til den individuelle fi-

nale. Resultatet sikrede hen-
de en 2. Plads og dermed en 
sølvmedalje i sin klasse.
De tre sølvmedaljer til Gør-
ding-Vejrup Skyttekreds 
viser blot, at det ikke nød-
vendigvis kun er i de store 
foreninger, man kan finde 
ud af at ramme lige i mid-
ten.

Vi starter op i skydekælde-
ren igen til september, hvor 
alle er velkomne til at kigge ned og prøve kræfter af med 
skydesporten. Som sædvanligt står vi i boden ved by-
festen, hvor der igen i år vil være masser af blomster og 
spændende præmier. 

Når hobby bliver arbejde - Efter mange år med skyd-
ning som hobby, træner og bestyrelses medlem i Gør-
ding-Vejrup Skyttekreds er Ida Søby Fogh 1. april blevet 
fastansat som skytte konsulent ved DGI Skydning. Et 
spændende arbejde venter Ida forude, som vil gavne 
mange andre foreninger og skytter. 

Gørding-Vejrup Skyttekreds  - Verner Fogh

Vejrup Borgerforening
Kære medborger - Tak fordi du støtter Vejrup Borgerforening. Indtægterne fra kontingenterne går til lutter 
gode formål for vores by og sogn. Derfor håber vi på så mange medlemmer og så stor opbakning som mu-
ligt. Hvilke gode formål, går dine penge så til ? – SE HER

• Vi arrangerer børnebanko i efteråret. Forhåbentlig vinder dine børn.
• Vi holder sankthansaften. En hyggelig aften, hvor byen samles.
• Vi står for byens julebelysning. Det er så smukt.
• Vi sørger for fælles indsamling til konfirmander –flag til konfirmation og udlejning af disse.
• Vi er på facebook og har en hjemmeside med informationer om byen, kig forbi på ww.vejrup.dk
• Og sidst men ikke mindst, vi afholder fællesarrangementer for byens borgere.

Til den årlige generalforsamling trækker vi lod blandt betalende medlemmer. 
Der udloddes 2 stk.  købmandskurve á 500 kr.

Får du lyst til at støtte Vejrup Borgerforening? - Kontingent kan indbetales: 
Via mobilepay nr. 30 46 29 87     eller   Via kontonummer: 7780-2347417 
– husk at påføre jeres navn Kontingent:  Enlig 75 kr. - Husstand 150 kr.

Formand: Jan Jensen tlf. 75 19 04 52. Næstformand: Torben Pedersen tlf. 30 25 68 47.
Kasserer: Karina Tobiasen tlf. 42 64 09 92. Sekretær: Sabrina Buch Hansen 60 95 85 26. 
Grethe Johannessen tlf. 60 94 21 55. Pia Gjerlevsen tlf. 31 40 09 33. Torben Søby tlf. 20 43 26 93 

Hvis du har gode ideer, forslag til arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på facebook eller 
via mail: borgerforening@vejrup.dk
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Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

 
 

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

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

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

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

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

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

Vejrup Endrup Nyt
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Onsdag d. 5 august 
 

18:00 Baren i teltet åbner  
 Der rafles om ølprisen  
19:00 Kæmpe Sportsfestbanko  
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen!  

Torsdag d. 6 august 
 

18:30 Boderne & baren åbner   
19:00 Familiecykeltur   
19:15  Seniorfodbold 
19:30  Gratis kondifrokost i teltet – alle er velkomne Guitar Finn spiller musikken.  
20:00  Slikjagt for børn  
23:00  Lukketid  På gensyn i morgen! 
  

  
  
 
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen  

Fredag d. 7 august 
 
13:30 Fyraftensarrangement m. musik af Den skrigende skinke 
 Billetter bestilles ved Janni Jørgensen, 31 32 96 44 Pris: 120 kr. Senest d. 10.08.16  
17:00 Café teltet åbner  
17:00 Krolf turnering 
18:00  Boderne og baren åbner    
  Seniorfodbold, senior herre- og dame håndbold 
18:00  Børneunderholdning, Sjov & Leg, musik 
21:00 Ungfest kommer og spiller op til dans.  
24:00 Dørene lukkes 
02:00 Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen   
 

 

  

  
  
 
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen  

Lørdag d. 8 august – Torvedag 
 
09:00 Boderne, baren og hoppepuderne åbner  
 Boder skal tilmeldes ved Sabrina på 26 18 00 20 (v. sms) senest d. 11.08.16  

Gratis kaffe & rundstykker sponsoreret af Vognmand Viggo Sørensen & Vejrup El-
service  

11.00 Gøgler Kaj kommer og underholder børnene med show og leg 
12:30  Bumperz bubble fodbold turnering Minimum 4 på hvert hold  

Tilmelding ved Sabrina Jensen v. sms på 26 18 00 20 
13:30 Slikjagt for børn   
16:00  Lukketid pga. aftenfesten   
 
 

  

  
  
 
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen  

Søndag d. 9 august 
 
09:30 Rundstykker inden gudstjenesten  
10:30  Gudstjeneste i teltet 
13:00 Optog anført af Syd- og Sønderjyllands Politiorkester– Støt op om 

vores optog! 
13.00 Boderne, baren og hoppepuderne åbner 
14:00  Præmie overrækkelse & opvisning  
14.00 Hitshakers Duo spiller hyggemusik 
14:30 Fælles spisning – Gris på gaflen, 65 kr. pr næse  
15:00 Salg af flag til flagsætning  
16:00 Sidste store slikjagt for børn  
16.30 Flagsætning  
18:00 Lukkes & slukkes! TAK FOR I ÅR!   

Program for 2016, med forbehold for ændringer.         
            
            
            
            
            
            
      
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 FESTAFTEN I TELTET – Kun 225 kr.  
 
19:00 Glejbjerg Hotel leverer en lækker menu  

Den skrigende skinke m/band sørger for den musikalske stemning 
 Biletter/bordbestilling v. Min Købmand, senest d. 10.08.16  
21:30 Ikke spisende gæster, pris 100 kr.  
24:00 Dørene lukkes  
02:00  Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen  
 
  

  
  
 
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen  

Vejrup Sportsfest program

Onsdag d. 9. august
18:00 Baren i teltet åbner 
 Der rafl es om ølprisen 
19:00 Kæmpe Sportsfestbanko 
22:30  Lukketid 6 Vi ses i morgen! 

Program for 2017, med forbehold for ændringer.

 FESTAFTEN I TELTET – Kun 225 kr. 
19:00 Glejbjerg Hotel leverer en lækker menu 
 Den skrigende skinke m/band sørger for den musikalske stemning  
 Billetter/bordbestilling v. Min Købmand, senest d. 09.08.17 
21:30 Ikke spisende gæster, pris 100 kr. 
24:00 Dørene lukkes 
02:00  Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen 6

Fredag d. 11. august
13:30 Fyraftensarrangement m. musik af No1 danceband
 Billetter bestilles ved Janni Jørgensen, 31 32 96 44 Pris: 120 kr. Senest d. 09.08.17
17:00 Café teltet åbner 
17:00 Krolf turnering
18:00  Boderne og baren åbner   
  Old-boys fodbold, senior herre- og dame håndbold
18:00  Klub Leo kommer og laver Sjov & Leg med børn, disko, High jumper 25 kr pr tur
20:00 Freddy Fey kommer og spiller musikken til dansegulvet
24:00 Dørene lukkes
02:00 Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen 6

Lørdag d. 12. august – Torvedag
09:00 Boderne, baren og hoppepuderne åbner 
 Boder skal tilmeldes ved Sabrina på 26 18 00 20 (v. sms) senest d. 10.08.17 
 Gratis kaffe & rundstykker 
 sponsoreret af Vognmand Viggo Sørensen & Vejrup El-service 
12:00 Rundboldturnering for alle Hold tilmeldes ved Fie Rosenberg på 28 86 74 38
14:00 Stødfodbold – underholdning for alle, både spillere og tilskuere
 Hold, minimum 4 pers. tilmeldes ved Janni Jørgensen, 31 32 96 44 
13:30 Slikjagt for børn  
16:00  Lukketid pga. aftenfesten 6

Søndag d. 13. august
13:00 Optog anført af Varde Garden– Støt op om vores optog! 
 Tilmelding ved Sabrina Jensen v. sms på 26 18 00 20
13.00 Boderne, baren og hoppepuderne åbner
14:00  Præmie overrækkelse & opvisning 
14.00 Den skrigende skinke spiller hyggemusik
14.30 SGI Rope Skipping giver opvisning med efterfølgende workshop for alle børn
15:00 Salg af fl ag til fl agsætning 
16:00 Sidste store slikjagt for børn 
16.30 Flagsætning
17.00 Fælles spisning – Gris på gafl en, 65 kr. pr næse  
18:30 Lukkes & slukkes! TAK FOR I ÅR! 6

Torsdag d. 10. august
18:30 Boderne & baren åbner  
19:00 Familiecykeltur alle som er med på turen får en vand eller
 øl sponsoreret af Middelfart sparekasse 
19:15  Seniorfodbold
19:30  Gratis kondifrokost i teltet – alle er velkomne KC musik 
 spiller musikken. 
20:00 Slikjagt for børn 
23:00  Lukketid 6 På gensyn i morgen!

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Badminton – Sæsonen 2017/2018 
TILMELDING: Mandag d. 21. August i  cafeteriet kl. 19:00 - 19:30

Der vil være lodtrækning om baner, hvis flere har samme ønsker. 
Lodtrækningen finder sted kl. 19:30

Betaling: Skal ske på vejrupif ś hjemmeside under Badminton.
Det er dog først muligt at betale efter man har fået tildelt en tid.

Sæsonstart: Uge 35

Børn: 400, -  Motionister: 2000,- pr. bane

Hilsen Badmintonudvalget. 

Vejrup Senior Club
Torsdag d, 20. april havde 
Seniorclubben besøg af 
trioen, ”Kun for sjov” fra 
Rødding.

De underholdt med mu-
sik og sang, og spillede på 
savblad, indtil kaffen. Efter 
kaffen havde de sanghæfter 
med, så der var fællessang 
en tre kvarters tid, til stor 
fornøjelse for de sangglade 
tilhører der var mødt op, til 
en dejlig eftermiddag

Der er tilmeldt 23 medlemmer til ture til North land 

d. 28.-29.-30. juni, så der er plads til flere, hvis man har lyst !

8
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Stærkmands Show
På parkeringspladsen foran Min Købmand i Vejrup 
den 6. maj blev der vist muskler – masser af RÅ mu-
skel kraft, - stærke mænd fra hele landet, der løftede 
træstammer, tunge sten og en hel Mercedes med 
mandfolk på bagsædet og meget meget mere.

Samtidig med showet foregik, kunne Købmand Sø-
ren Grejsen tilbyde pølser fra grillen for man bliver 
både sulten og tørstig af at stå og beundre konkur-
rencen – ja for der blev målt og taget tid på delta-

gerne – der skulle jo fi ndes en vinder ”HVEM” havde 
klaret sig bedst i de forskellige discipliner.

Chris Gjerlevsen og Jen Ising var rigtig godt tilfredse 
med eftermiddagen, vejret var som skabt til arran-
gementet – hvor mange af Vejrup borger, var en tur 
forbi parkeringspladsen for at se og høre eller bare få 
en snak med en bekendt.

Helle B.

Ny Centerleder i Fritidscentret
Peter Kock Sørensen får ikke langt på arbejde efter 
den. 1. juli, ca. 2 minutter i rask løb – og løb det 
er Peter rigtig god til – når han løber som en let 
opvarmning til hans Allround træning 2 gange om 
ugen både sommer og vinter, her har Peter nu haft 
hold i 4 sæsoner, han mener nu selv at det vil der 
ikke være tid til med den nye titel men lad os nu 
se……. 

Peter har været på visit i centret hvor Per B. fortæller 
hvordan gangen er i huset og hvordan de nye ar-
bejdsområder fungerer, lige fra den ugentlige banko/
køkkendelen til rengøring, el og varme 

Peter giver sin glæde tilkende over at have fået sit 
nye job, tja hvis det skulle afprøvet skulle det være 

nu, - forsamlingshus mo-
dellen som man har dre-
vet det hidtil, videreføres, 
for større totalfester er der 
aftale med Endrup kro 
som opbakning.

Peter vil helt klart på sigt 
også gerne selv stå for et 
ønsket arrangement. Drejer det sig om begravelses-
kaffe, generalforsamlinger og lignende, jamen så står 
Peter selv for det fra starten.
Dato for en Reception er ikke på plads her i skri-
vende stund hold øje med opslag og på medierne

Helle B.

Vejrup Endrup Nyt
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

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

Eller 10% hvis kun nye glas.

www.optima-bramming.dk

For dine øjnes skyld

Optimal Optik
Storegade 7, 6740 Bramming

Telefon 75 17 33 11

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

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

Ærlig tilgang til et ærligt arbejde!

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 

2945 4615
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VIF Håndbold
Frivillig?

Hvis du har et par ledige timer og lysten til at bidrage til foreningslivet, kan vi i håndboldforeningen 
bruge din hjælp. Vores skønne håndboldunger mangler af og til frivillige som hjælpetrænere, til stæv-
neafvikling, i dommertårnet eller sågar i håndboldudvalget. Om du er ung eller gammel, har håndbol-
derfaring eller er forælder til håndboldbørnene spiller ingen rolle. 

Skriv til os på: haandbold.vif@vejrup.dk

Håndboldudvalget

Vejrup Lokalråd
Fundraiser til Vejrup lokalråd Har du lyst til at arbejde med fundraising og samtidigt hjælpe lokalrådet 
med at søge midler, til projekter der gavner lokalsamfundet? Så kan du blive vores nye fundraiser. Fun-
draising er en essentiel del af lokalrådets arbejde da vi ikke har andre midler end dem vi søger ved fon-
de. Vi mangler nogle personer som, i samarbejde med lokalrådet, har lyst til at påtage sig opgaven med 
fundraising. Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt os på  lokalraad@vejrup.dk

Vejrup Lokalråd.

Vejrup Borgerforening
Nu er det muligt for byens borgere at leje flag af borgerforeningen. Flagstæn-
ger med flag, holdere til 3 flagstænger og jordspyd, der kan opstilles hvor som 
helst, og i de allerede etablerede 
huller på Vejrup Storegade og Kærvej Disse kan opsættes ved hvilken som 
helst anledning såsom bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, runde fødselsdage 
osv. Der betales ikke depositum, men ødelagte stænger med flag erstattes, - flagstæn-
gerne er 4 mtr. Er man interesseret i at leje flag alléen eller et antal spyd eller holdere, 
kan man kontakte formanden. 
Jan Jensen – salg@jensenbiler.dk – mobil – 30 34 64 61 

Flagene koster pr. døgn: 
Flagstang inkl. flag 35 kr.-med/spyd og flag 50 kr. – 
Holder til 3 stænger inkl. Flag 150 kr.

Kalender på vejrup.dk Vi vil gerne opfordre alle til at benytte kalenderen på vejrup.dk, specielt for-
eningerne i Vejrup. Der er kommet en ny kalender som kan benyttes hvis man har en bruger på siden, 
har du ikke en bruger så send en mail til  info@vejrup.dk  for at få oprettet en. Ved at bruge kalenderen 
kan vi være med til at vise andre der besøger siden hvad der sker i Vejrup og den kan være med til at 
sørge for at foreningerne i Vejrup ikke har begivenheder der overlapper. Ønsker man ikke en bruger kan 
man sende information om begivenheden til  info@vejrup.dk  og så vil den blive oprettet hurtigst mu-
ligt. Mere information kan blive fundet på  vejrup.dk/by/kalender . 
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VEJRUP BORGERFORENING 
AFHOLDER

SANKT HANS AFTEN  
(VED BANEPLADSEN)

FREDAG DEN 23. JUNI 2017
BÅLTALEN HOLDES KL. 19.30 

VED VICEBORGMESTER  
– JESPER FROST

BÅLET TÆNDES KL. 20.00
DER KAN KØBES: ØL, VAND,

KAFFE OG KAGE, PØLSER 
OG BRØD.

DER ER GRATIS SNOBRØD
TIL ALLE BØRN

Vejrup borgerforening 

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Badminton
Turneringsholdene er efterhånden udfordret af at 
holdene efter sammensmeltningen
af at D G I / D B F gør modstanden er større. U. 13 
år i D rækken blev nr. 3 U. 13 år i B rækken blev nr. 6 
U. 15 år i C rækken blev nr. 3 i slutspil A

Sæsonen er i store træk gået udmærket en stor tak 
til vore unge trænere. Camilla U. Nielsen, Janni U. 

Nielsen og Emma Sofie Regel der også er gode til 
at være til stede ved Stævner og Turneringskampe. 
Samt arrangere Natminton i den hjemlige Fritids-
centeret.

Også en tak til forældre for kørsel og opbakning. 
Og Tovholder Preben Lind

Dagplejen i Vejrup
Fredag d 19/5 var dagplejen på besøg hos Bent og 
Malene. Vi ankom i samlet flok kl 9 og fik en rund-
visning på gården hvor vi så både heste, æsler, køer, 
får, fjerkræ, kaniner og endda en kænguru. Der var 
heldigvis også en traktor, som blev grundigt under-
søgt af drengene. Da vi havde set alle dyrene spiste 
vi vores medbragte madpakker i Bent og Malenes 
have, hvor der også blev tid til at lege på den store 

legeplads. Ovenpå alle oplevelserne var det tid til at 
gå hjem. Vi siger tak til Bent Christensen for rund-
visning og god behandling, vi kommer gerne igen til 
næste år 

Med Venlig hilsen 
Dagplejerne i Vejrup

Mountainbike bane i lilleskoven og i grusgraven
Lokalrådet er blevet forelagt en idé om, at etablere 
en mountain bike bane i lilleskoven med lav svær-
hedsgrad, således at børn og uerfarne ryttere kan 
øve sig på en let og ufarlig bane inden de begiver 
sig ud på de mange svære baner, der er kommet 
de senere år i området. Banen er for alle, primært 
for borgere i Vejrup. Banen laves i god afstand fra 
gangstien mellem Fasanvej og Svalevej.

Vejrup Lokalråd har vejret stemningen hos de 
personer, som bor for enden af de nærved liggen-
de veje (som er truffet hjemme), og har generelt 
mødt stor opbakning til initiativet. Derudover 
har lokalrådet formidlet kontakten til kommunen 

og hjulpet med at søge tilladelse til oprettelse af 
banen.

Banen laves på den eksisterende skovbund, uden 
påfyldning af stabilgrus eller lign., og uden træ-
fældning. Der opsættes kortvarigt markerings-
bånd, indtil sporet er tilkørt. Projektet er startet 
af Kent Jessen som også udfører arbejdet med 
anlæggelse af banen.

Der må køres på banen i tidsrummet kl. 7.00 – 
22.00.

Chris Kjærsig • 15. maj 2017

Badmintonguld til Vejrup
Signe W Nielsen U 13 B rækken vandt guld i double 
ved landsmesterskaberne i Fredericia d. 19 marts, 
Signe og makker Johanna K Sørensen fra Greve Bad-
minton klub vandt finalen 21-19  21-16  over Anna 
Lauritzen Asnæs og Laura Fischer  Gørlev

Billede er fra Afslutnings hygge sidst i april samt guld-
vinderne Signe og Johanna (øverst side 12)

Vi ses igen til træningen den  28. august i uge 35

13

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 13



Side 14 
ombytter 

 

 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
 
 
 

Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt 
udskiftning af termoglas

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk
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Arbejd med frygt og 
bæven på jeres frelse
Her på falderebet vil jeg gerne gøre 
opmærksom på et ord, som har været 
til hjælp for mig i mine unge dage.  
Det er fra Filipperbrevet kap. 2,12.

Men først lidt om sammenhængen: 
Kap 2,5-11 i dette brev er en vig-

tig oldgammel tekst, kaldet fi lipper-
brevshymnen. 

Den går langt tilbage og er ældre 
end selve brevet. 

Paulus citerer her stumper af en 
gammel trosbekendelse.

Han bruger det til at opmuntre fi lip-
perne til at holde ud og være toleran-
te.

”I skal have det samme sind, som 
var i Jesus Kristus. Han, som havde 
Guds skikkelse regnede det ikke for 
et rov at være lige med Gud, men gav 
afkald på det og blev mennesker lig 
og da han var trådt frem som et men-
neske ydmygede han sig 

Og blev lydig indtil døden, ja døden 
på et kors.

Derfor har Gud højt ophøjet ham og 
skænket ham navnet over alle nav-
ne…”

Derefter hedder det i vers 12: ”Ar-
bejd med frygt og bæven på jeres 
frelse, Ikke blot som da jeg var tilste-
de, men endnu mere i mit fravær. For 
det er Gud, der virker i jer, både at 
ville og at virke for hans gode vilje.”

I første linje ser det ud til, at vi selv 
skal præstere vores frelse.

Men Paulus taler jo altid om, at vi 
frelses af tro alene og at det er bragt 
færdig som et faktum og vi derefter 
bør leve efter det i den konkrete hver-
dag, men her taler han tilsyneladende 
om, at vi selv skal gøre en indsats for 
at blive frelst? Mennesket gør sit og 
Gud resten? Med Guds hjælp og lidt 
håndkraft, som det undertiden siges? 

Nej, sådan hænger det ikke sammen. 
Guds værk og virkning består deri, 

at han muliggør vor virken. Gud 
handler og bevirker, at vi gerne vil 
tro og handle efter hans gode vilje. 

Gud hjælper os med alt hver dag.
Det er meget rart at vide, når man 

synes, at ingenting lykkes og alt går 
galt.  Gud virker i os efter sin gode 
vilje. Vi skal blot lade os føre med og 
ikke bremse hans gode vilje. Han gi-
ver os energi til hverdagen. Det er en 
stor lettelse at tænke på.

Efter dette glædelige budskab kom-
mer Paulus̀ s opfordring: Vær et lys i 
verden. Vær glad sammen med mig 
trods modgang.  

Det må vi have lov til at være i re-
spekt for Gud og i bevidstheden om, 
at dybest set, er det ham, som bevir-
ker, at vi kan være lys i verden og 
være glade trods modgang og få kraft 
til at sige ja og nej på de rigtige tids-
punkter.  

AE

Familiedag i Endrup 
lørdag den 19. august
Igen i år kan vi se frem til familiedag 
i Endrup, sportshuset på Møllegårds-
vej. Der vil være kaffe på kanden og 
rundstykker fra 9.30 og gudstjeneste 
kl. 10.30 og et kor vil medvirke.

Kirkebladet
Nr. 3 • 2017

Kirkelige handlinger
1/3-30/6  2017

Døbte:
Vejrup kirke
Rosa Thornøe Madsen

(Katrine Thornø Andersen og
Michael Gudmand Madsen)

Manassanan Lind
Michael Lind

(Manassanan Lind og Kim 
Nissen Lind)

Jakob Skaarup Jensen
(Winnie Skaarup Jensen og 
Jens Jensen)

Begravede:
Vejrup kirkegård
Martin Ernst Baagøe Hansen 
(Seden kirkegård)

Hans Beck Nielsen

Tage Algreen-Ussing
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Præsteskifte i Vejrup 
og Vester Nykirke:
I sommerferien og måske også senere 
indtil ny præst er valgt, vil Pernille 
Troldborg koordinere gudstjenester-
ne og telefonsvarer vil henvise til 
hende vedrørende embedet. 

Da embedsboligen skal gennem-
gå en omfattede renovering, kan det 
trække ud med ny præst. 

En ny præst kan ikke tiltræde midt 
i byggerod. 

Sct Nicolaitjenesten 
Har du vanskeligheder og er fortviv-
let kan du ringe til Sct. Nicolaitjene-
sten . Der er ca. 260 medarbejdere, 
som har tavshedspligt. Den har åben 
fra kl. 20.00 til 02. 00. 

Det er Danmarks ældste samtaletje-
neste, startede i 1957. Tlf: 70 120110. 

Til overvejelse: 
Hvad hindrer dig i at gå i kirke om 
søndagen? 

Adresseliste:
Sognepræst 
Vakant
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 75 19 00 51 

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

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

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Borgergade 101, Glejbjerg
Tlf. 75 19 13 11
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Kalender

Lørdag d. 19. aug.: Familiedag i Endrup.
Torsdag d. 24.aug.: Sogneudfl ugt til Fyn

Sogneudfl ugt 
Torsdag d. 24. august 2017 

I år skal vi en tur til det Fynske, hvor 
vi skal besøge Odense Domkirke, 
opkaldt efter  Knud d. Hellige (myrdet i 1086 i Odense) Kirken blev 
indviet 30. april 1499. 

Kirken har en smuk gotisk arkitektur, og en spændende altertavle. 

To retters middag på Langeskov café og Planteskole, planteskolen er en 
af Danmarks største og smukkeste, en blomstrende oase og spændende 
havecenter. 

Så går turen til Sanderumgaard, hvor vi skal se en gammel romantisk 
landskabshave (haven er etableret af Johan Bülow fra 1793-1828 er på 
ca,15 ha.) Ejes i dag af Susanne og Erik Vind, 6. generation på Sande-
rumgaard 

Dagens program:  

Afgang Vester Nykirke kl. 8.30 
Afgang Endrup Naturpark kl. 8.35 
Afgang Vejrup Kirke kl. 8.45 

Vi kører med Darum busser 

Vi stopper v. Middelfart til en kop 
Kaffe og et Rundstykke. 

Så går turen til Domkirken i Odense. 

kl. 12.30 middag på Langeskov Café og Planteskole. 

Sidste stop på Sanderumgaard, her får vi lidt historie og en guidet 
rundvisning i haven, og slutter af med Kaffe og 
Kage 

Vi ses til en hyggelig og spændende tur. 

Hilsen
Vejrup og Vesternykirke Menighedsråd 

Pris pr. person: 175,00 kr 
Tilmelding senest mandag d. 14, august. 
Max  antal deltagere er 53 pers, så først til mølle…. 

Ulla:  tlf:  20863392   eller    mail:  uec@webspeed.dk 
Tove:  tlf:  27640175  eller    mail:  TovePultz@hotmail.com 
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Afsked
Søndag den 21. maj var der afskeds-
gudstjeneste i Vejrup og Vester Ny-
kirke. Vejret var godt.

Og folk så ud til at have det godt.  
I Vejrup var der heldigvis barnedåb. 

Lille Rosa blev døbt. 
Og hun fi k dåbslys og børnebibel af 

Sigurd Barrett og alt var som det ple-
jer, og dog ikke. 

Det var afskedens time. Tak for ti-
den og tak for overbærenhed.

I mine prædikener har jeg forsøgt 
at lade lov og evangelium komme til 
orde. 

Martin Luther har jo altid haft ræk-

kefølgen:  Først lov og derefter evan-
gelium. Først det som kræves af os, 
at overholde budene og når vi så ikke 
kan det, så evangeliet, det glædelige 
budskab om syndernes forladelse. 

Jeg har nok mest den omvendte 
rækkefølge: Først evangelium: Guds 
rige er kommet nær med retfærdig-
hed fred og glæde. Tag imod det og 
gå derefter hen og gør det gode med 
de evner og talenter du har fået. Først 
indikativ, fortællemåde, at det rent 
faktisk er sket, at Gud er blevet men-
neske og har gjort alt for dig og der-
næst imperativ, bydemåde: Så er du 
også forpligtet til at gøre dit bedste 
og være god ved din næste. Jvf. Lu-
kas, som skriver: ”Vær barmhjertig, 
som jeres far er barmhjertig”. Gud 
er god mod os, så skal vi også være 
gode mod andre. 

Forlad os vor skyld, som vi også 
forlader vore skyldnere. Vi har fået 
en kæmpeforladelse, da vi blev krist-
ne i dåben. Den startkapital skal vi 
leve ud i livet, som vi har fået givet 
og være milde og tilgivende over for 
andre. 

Det begynder altså med tilsigelse og 
velsignelse og slutter med krav om 
bedre opførsel. Nej. Det slutter ikke 
med krav. Det slutter med velsignel-
se. Det er den, man går hjem med. 
Med løftede arme siger præsten jo 
til sidst: Gud være dig nådig og Gud 
give dig fred. Og vi synger 3 gange 
amen. Amen betyder: Det står fast. 
Det er sandt.

Det begynder med evangelium, der-
næst lov og til sidst evangelium, for 
ingen er fuldkommen. 

Tak
Efter gudstjenesterne var der ind-
budt til en ”forfriskning” på Endrup 
Møllekro. Det var dejligt, at vi kunne 
slutte der. Da jeg begyndte i sin tid 
i september 1996 var der sammen-
komst i Vejrup klubhus efter formid-
dagsgudstjenesten og efter aftentje-
nesten i Vester Nykirke kaffe på kro-
en i Endrup. Den gamle kro var også 
dengang et hyggeligt sted. Dengang 
var børnene små og konen frisk. Det 
er hun stadigvæk. 

Og på Endrup kro var der musik til 
sangene i søndags. Det var en glæde-
lig overraskelse, at klaver var frem-
skaffet, så Ingrid kunne spille på det 
og Peer på violin både til gudstjene-

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
11. juni (Trinitatissøndag)  ingen 11.00JH
18. juni (1.søn.e.trin.) 10.30PT ingen
25. juni (2.søn.e.trin.) ingen 09.00JH
02. juli (3.s.e.trin) 11.00 OM ingen
09. juli (4.s.e.trin.) ingen 09.00JH
16. juli (5.s.e.trin) 09.00PT ingen
23. juli. (6.s.e.trin.) ingen 09.00PT
30. juli (7.s.e.trin.) 10.30PT ingen
06. aug (8.s.e.trin.)  09.00
PT: Pernille Troldborg
OM: Ole Madsen
JH: Jørgen Hanssen
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sterne og til sangene på kroen, selv 
om han har fået stilling helt i Langå.   

Også en glædelig overraskelse  var 
det, at medlemmer af Vejrup-Vester 
Nykirkekoret ville synge et par num-
re, bl.a. Halleluja af Cohen. Halleluja 
betyder pris Jahve, sig tak til Gud. Og 
i kirken havde Tarja sunget et stykke 
af Mozart om Jesu inkarnation : Et 
incarnatus est. 

Tak for talerne og venlige ord og for 
fremmøde i det hele taget. Det var en 
glædelig overraskelse, at så mange 
ville komme. 

Og tak for alle gaverne og ikke 
mindst kunstværket  i sten af vores 
lokale stenhugger Jørgen Martin Pe-
dersen. Det var en overvældende lang 
gaveliste. Og tak for gaven fra naboer 
i Engdraget.

Tak for alt. 
Asger og familie. 

Graverskifte
Tak til Mona Truelsen for en stabil 
arbejdsindsats som  graver og kirke-
tjener i Vester Nykirke igennem 12 år 
godt og vel.

Tak for samarbejdet, for godt humør 
og mange gode kommentarer.

Og velkommen til ny graver Mette 
Demuth fra Glejbjerg.

Ord til eftertanke fra 
Luthers bordtaler
Små slemme sager bevæger mig me-
get, men store lidt. Fordi jeg tænker, 
lad det være, det er for stort.

Jeg undfl yer af al kraft ensomheden, 
når jeg er i dårlig humør.

Meget at gøre og at gøre det godt 
hænger ikke sammen. 

Konfi rmander i Vejrup søndag den 14. maj 2017:
Første række fra venstre: Natali Maria Rusuberg, Lykke Ri Chen Pannerup Sørensen, Lærke Holm Poulsen.
Anden række: Rasmus Lund Andersen, Isabella Marie Birch Mathiesen, Else Chathrine Frost Christiansen, 
Sofi e Wen Rose Madsen.
Tredje Række: Signe Fogh, Amalie Slot Søndergaard, Christoffer Stage, Magnus Egert Sundorf Kristensen.
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Besøg på Riber Kjærgård Landbrugsskole
Tirsdag den anden maj var 4., 5. og 6. klasse på 
landbrugsskole. Vi tog med Iversens bus kl. 8:20. 
Da vi kom til Riber Kjærgård kl. 9, mødte vi en, der 
hed Ole Wind. Han var studievejleder. Vi gik over til 
spisesalen og lagde vores tasker. Bagefter gik vi over 
i riddersalen. Vi fik en masse at vide om skolen og 
dens historie. Vi gik ned i kælderen, efter vi havde 
hørt det. Nede i kælderen var der mange spændende 
historier. Der var et kvindefængsel. Vi hørte histori-
en om det. Man kalder det et kvinde fængsel, fordi 
der var en kvinde, der blev muret inde. Hun havde 
født et barn uden at være gift. Faren brændte barnet 
i en ovn. Det siges, at man kan høre barnet græde og 
moren kalde kl. 00:00. Vi gik udenfor og så en taler-
stol af sten. Så gik vi ind og fik frugt og saftevand. 
Da vi havde spist og drukket, blev vi delt i to hold. 
Det ene hold skulle med Ole. Det andet hold skulle 
med Uffe. De, der gik med Ole, så køerne og alle 
maskinerne. De, der gik med Uffe, lærte om plan-
ter. Bagefter byttede vi. Da vi havde set og hørt om 
planter, maskiner og dyr, skulle vi ind i kantinen og 
have noget at spise. Vi fik lækker kødsovs med ris og 
salat. Til dessert fik vi rabarber med en slags softice 
og mysli. Da vi alle sammen var færdige, sagde vi 
farvel til Ole. Han sagde, der var en ko, der lige hav-
de kælvet. Vi fik lov til at se den lille kalv og kalvens 
mor. Den var rigtig sød. Man kunne ikke rigtig se 
den, for moren passede på den. Vi gik ud og ventede 
på at bussen kom. Vi havde en rigtig god og hyggelig 
dag. (Signe, Karina, Julia, Simone)

Minkfarmen
Det startede med at alle fra hold 1 mødtes i 6. klas-
se. Vi gik ud til cyklerne og begyndte at cykle ud 
til Ottos minkfarm. Der var ca. fire km ud til ham. 
Først fortalte han os om minks livscyklus. Derefter 
blev vi delt op i to hold. Det ene gik med Otto. Det 
andet gik med Jan. Vi hørte om, hvad minkene spi-
ste, og vi så nogle unger, som var født i løbet af nat-
ten. Vi så også unger, som var fire dage gamle. Otto 
sagde, at det værste, de små unger kunne gøre, var at 
tisse på en. Nogle tissede, andre gjorde det ikke. Un-
gerne sov det meste af tiden. Han fortalte om alle de 
racer, han havde. Minkene var rigtig flotte, men også 
farlige. På et tidspunkt tabte han en mink, han var 
ved at vise os. Men han var snu ham Otto. Han vid-
ste lige, hvordan han skulle fange og snyde minken. 
Vi så også, hvor maden til minkene kom ind. Det var 
i en lille tank ved siden af husene. Der var 3100 mink 
og 18-16.000 unger. De små minkunger vejer ca. 10 
gr, når de bliver født. Han viste os en mink, der var 
død ca. 5 dage før af kramper og var blevet frosset 

ned. En mink har 24 tænder. En mink kan overleve 
uden for ”reden” i 7-8 dage i 8-9 grader eller over. 
Loven siger, at der kun må være mink i hvert andet 
bur, når de har unger. En minkunge siger en mærke-
lig lyd, når den kalder på sin mor. En mink er meget 
aggressiv, når den har unger. Når de er blevet 3-4 
dage, er den lidt mere ligeglad. Mink er sindssygt 
hurtige og snedige. De jakker, man laver ud af mink-
pels, kan koste op til 70.000 kr. Det er rimeligt me-
get, men det er også en dejlig pels. Når mink bliver 
slået ihjel, bliver de gasset med Co2, så de sover fak-
tisk bare ind. Der er ca. 15 forskellige farver, fx brun, 
hvid, broget, sort, grå, og orangechokolade farvet. 
Der er mange albinoer, som har gule og røde øjne. 
Nogle mere sjældne mink ser meget sjove ud og har 
mønstre på kroppen. Det er de dyreste mink. 
(Charlotte, Cecilie, Sofie og Tobias)

Turen til bondegården.
Vi cyklede derhen i en lang række, og der var hel-
digvis medvind. Da vi kom derhen, mødte vi Frans 
og Marike. De er Marianne og Jespers forældre. Vi 
blev budt velkommen, og så gik vi først hen og så 
fem kalve, som stod i deres eget bur. Den ene kalv 
var kun tre dage gammel. De tre andre var fem dage 
og den sidste var vist to uger gammel. Der var en, 
der havde skidt op ad væggen.  Så blev vi delt i to 
hold, det ene hold skulle med Frans. Det anden hold 
skulle med Marike. Frans´  hold skulle hen til nogle 
køer. Der var 150 køer i det hele. Der var 20, der var 
gravide og 130, der ikke var gravide. Bagefter skulle 
vi ned og stå der, hvor køerne blev malket. Der kun-
ne stå 20 køer på en gang. Man skulle rykke ned i et 
håndtag, så kom der mad ned i en jernspand. Da vi 
havde set det, gik vi ind i et rum, hvor mælken blev 
samlet i en stor tank. Vi skulle smage på det. Nogle 
kunne lide det, andre var ikke så vilde med det. Så 
gik vi ind af en anden dør. Frans viste os, hvordan 
man gjorde en ko gravid. Efter det gik vi ud og hen 
til nogle køer. Frans fortalte, at de, der har ringe i 
næsen, skal lære at holde op med at slikke de andre 
køer. Hvis man prøvede at tage mælk fra en anden, 
så sparkede den. Til sidst skulle vi ud i laden og svare 
på nogle quiz-spørgsmål., som Marike havde lavet. 
Det var noget om gården og det, vi havde hørt i lø-
bet af dagen. Inden vi tog hjem til skolen, skulle vi 
spise vores middagsmad. Bagefter gjorde vi os klar til 
at cykle hjem. Alle mand fik veste og cykelhjelm på, 
og så cyklede vi hjem i den samme række, som da vi 
cyklede hen til gården. (Lærke, Maia)
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Affaldsindsamling på Fortunaskolen, 
afd. Skolevænget
Danmarks Naturfredningsforening står hvert år bag 
en landsdækkende affaldsindsamling, hvor såvel 
private, foreninger som skoler og institutioner del-
tager i, og onsdag d. 19. april trak alle skolens elever 
i arbejdstøjet, og begav sig ud i Vejrup for at samle 
affald. Med sig havde eleverne handsker og store 
plastikposer fra Naturfredningsforeningen. Det var 
en fl ot forårsdag, så vejret var fi nt til en tur rundt i 
byen, og alle gik til opgaven med krum hals. 
Skolens mindste elever samt førskole-eleverne var 
ansvarlige for området omkring skolen, hallen og 
SFOén, mens de større børn skulle tage sig af ga-
derne længere væk fra skolen. De ældste elever blev 
sendt ud omkring byskiltene. 
Efter halvanden time var alle tilbage på skolen, og 

der blev samlet meget - rigtig meget affald i løbet 
af formiddagen. Der blev især fundet mange ciga-
retskodder, dåser, plastikposer og rester fra nytårs-
fyrværkeri. Blandt de lidt mere usædvanlige fund 
kan nævnes et par underbukser, ødelagte plastiks-
pande og et jern-trådnet. 
Eleverne skulle efterfølgende sortere affaldet i jern, 
dåser, pap/papir, glas og plastik. 
Nu kan vi i hvert fald sige ”GO” for en pæn og ren 
by, som er klar til foråret. Vi håber tilmed, at elever-
ne også selv vil være behjælpelige med at holde byen 
fri for affald i den kommende tid.  

Helle Thorø Uhd - Lærer, Fortunaskolen, 
afd. Skolevænget 
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Tale ved Asger’s afskedsreception  
d. 21. maj 2017
Vejrup og V. Nykirke. – Så er tidspunktet kommet hvor 
du har haft de sidste opgaver som præst i tidspunkt du 
IKKE har set frem til. Du så helst at 70 års reglen blev af-
skaffet, så du kunne blive i embedet nogle år endnu. Det 
må også siges at være lidt strenge betingelser. For ikke 
nok med at du fratræder stillingen, I skal jo også flytte 
ud af den bolig, der i mange år har været jeres hjem. 

Du har givet det indtryk at du holdt af, at bo midt i 
byen ved siden af kirken. Du har i alle årene opdyrket 
en stor køkkenhave og selv i år, har du fået sået i køk-
kenhaven. At komme ud i naturen og dyrke jorden, 
det holder du af. Din opvækst fornægter sig ikke, du 
er landmandssøn fra Ballum. Du kender til det at dyr-
ke jorden og at følge årets gang og at få det bedste ud 
af det. Hvornår skal der sås, hvornår skal der høstes 
og hvordan får man et godt så bed. I mange år har 
det været sådan, at du til høstgudstjenesten fylder 
trækvognen til bristepunktet med grønsager og blom-
ster fra køkkenhaven. Trækvognen bliver trukket over 
kirkegården ind i kirken hvor det i første omgang har 
en symbolsk betydning, for så sidenhen at blive solgt på 
høstauktion i konfirmandstuen. Det plejer at indbringe 
en god skilling og det går naturligvis til et godt formål.

Det at give og samle ind til forbedring af humanitære 
forhold eller andre gode formål, det gør du gerne.
Du har ofte spurgt i menighedsrådet om der er nogen 
der vil hjælpe med at samle ind, det er ikke altid du 
har fået så stor opbakning til det.  Men heldigvis har 
det ikke afholdt dig fra, at gå ud at samle ind og ofte 
har du så fået hjælp af konfirmanderne.

Projektleder ved Folkekirkens nødhjælp, Bassel Hmei-
dan udtaler til Kristelig dagblad d. 25. marts 2017: 
”Vi har ikke ejerskab over verdens ressourcer, men er 
forpligtiget til kun at tage, hvad vi har brug for. Hvis 
vi deler har vi mere end vi tror”. Det kunne såmen 
godt være noget som du har sagt, Asger. Det er i hvert 
tilfælde det du i konkrete handlinger gang på gang har 
vist, at du gerne vil hjælpe mennesker i nød. Det for-
tjener du stor anerkendelse og respekt for.

Du lever selv meget nøjsom og tar ikke mere end du 
har brug for, måske endda lidt mindre. Det materielle 
univers og forbrugersamfundet har aldrig fået tag i 
dig og gør det nok heller aldrig. Vi har hørt fra dine 
søskende, at du er i stand til at leve på en sten. Det var 
nok især i de år du hvor du studerende, at du levede 
meget sparsommeligt. Din seng blev holdt sammen af 
bind garn og du havde kun en halv tallerken at spise af 

og du boede i et lille loftskammer. Så du kunne nøjes 
med lidt.

Måske var det det simple liv der gav der ro til fordybel-
se. Ingen tvivl om, at du dengang erhvervede dig stor 
viden om andre sprog, græsk, latin og hebræisk. Du 
kan ofte henføre et ord til det sprog ordet oprindeligt 
kommer fra. På det område har du en unik hukommel-
se.

Sidst sommer var vi på en udflugt til Sønderjylland og 
vi besøgte bl.a. din hjemegn Ballum. Det var en rigtig 
god tur og du fortalte mange ting undervejs. Da vi 
kom til den gamle grænsesten i Hviding slog du over i 
det sønderjyske, så på den måde blev det meget auten-
tisk med en lokal rejseleder.

Vi besøgte den gård i Balum, som er dit barndoms-
hjem og hvor din bror og kone bor. Vi blev hjertelig 
modtaget af dem og vejret var godt og flaget var hejst. 
Det var skønne omgivelser at sidde og få kaffe og 
rundstykker. Din bror bød os velkommen og sagde: 
”Når I nu giver Asger fri, kan han passende komme 
her og køre traktor”.

Asger du har oplevet at skulle være præst i en tid hvor 
folkekirken har trange vilkår. Det moderne menneske 
kræver videnskabelig evidens før vi tror på noget og 
her har folkekirken det, i sagens natur, svært. Ikke de-
sto mindre oplever mange en form for rodløshed. Det 
kræver en del af nutidens men -nesker at sortere i og 
forholde sig til den store strøm af informationer vi kan 
få hele tiden.  Der er store forventninger til det enkelte 
menneske. Det er stor fokus på det enkelte individ kan 
præstere fremfor hvad vi kan udrette i et fællesskabet. 
Hvem er jeg, hvor er jeg på vej hen og hvad skal jeg tro 
på? 
Er de mange spørgsmål vi stiller os selv. Vi begynder 
nu at se konsekvensen af, at vi har et traditions- og 
værditab som giver grobund for rodløshed hos mange 
mennesker.

I dette virvar, har du Asger, været god til at fastholde, 
at selv om verden ser ud som den gør, så har vores 
religion stadigvæk nogle vigtige budskaber som vi skal 
værne om. Der er ingen grund til at lave store æn-
dringer, kirken har traditioner som går langt tilbage i 
historien og dem kan vi fortsat have glæde af. Selv om 
verden ser ud som den gør, så er det fortsat de samme 
ting der skal til, for at vi får en bedre og mere fredelig 
verden. Det bliver du ved med at tro på.
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Nu er det ikke helt uvæsentligt hvem præsten er gift 
med. Og det er jo sådan at Asger er godt gift med Bir-
the. I hvert tilfælde er Birthe god til at organisere og 
strukturere. Og det tror jeg Asger har haft stor glæde 
af. Jeg har også haft den glæde at arbejde sammen 
med dig i en årrække ved hjemmeplejen i Bramming. 
Så jeg ved hvor målrettet, ansvarlig og omsorgsfuld du 
arbejder og med stor faglighed. 
Det er også med de gode menneskelige kvaliteter du 
har været præstekone.

Nu har Birthe jo i alle årene arbejdet som sygeplejer-
ske, men i det omfang som arbejdet har tilladt det, har 
du været en vigtig del af livet i og omkring kirken. Du 
var også i en lang årrække spejderleder og en aktiv i 
forhold til at få spejderlivet til at fungere i Vejrup. Du 
har været med til at lave mange 
arrangementer og ture til glæde for byens børn.
 
Det har været sådan i mange år, at du har taget dig 
af et af enten høstgudstjenesten kaffe den 1. søndag 
i advent. Vi har også været forvænt med, at ved det 
årlige budgetmøde de to menighedsråd imellem, kan 
vi efter mødet gå ind til et meget veldækket bord med 
smørrebrød og æblekage. Jeg har en forventning om at 
du oplærer en ny præsteægtefælle i hvad der hører sig 
med. Du skal i hvert tilfælde også have stor tak Birthe 
for den store gæstfrihed du har udvist i præstegården. 

Birthe og Asger I har tilsammen fundet ud af hvordan 
man skabe et liv i en præstegård, som er halv offentlig 
og halv privat. I har tilsammen stået for i handlinger at 
vise at være anerkendende, rummelig, hjælpsom, ikke 
fordømmende, men med omsorg for dem der har det 
svært. 

En anden ting I har tilfælles er, at I holder meget af 
at synge og I er rigtig gode til det begge to. Altid en 
fornøjelse at lytte til jeres sang, både hver for sig og 
sammen. Men Asger nu er du givet fri, nu kan du selv 
bestemme om du vil køre traktor, læse bøger eller gå 
ture. Nu kan du selv sætte dagsorden for hvad dagen 
skal indeholde.

Nu skal I så flytte ud i jeres dejlige sommerhus i Sjeld-
borg. I får mindre plads og køkkenhaven bliver nok 
ikke som her, men til gengæld er der skøn natur og ha-
vet kan høres derfra hvor I bor, har Asger fortalt. Men 
Sjeldborg er jo ikke længere væk end at Vejrup fortsat 
kan besøges, det håber vi at I gør, at I måske engang 
imellem vil være at finde på kirkebænken. Foreløbig vil 
vi ønske jer held og lykke og sige jer mange tak for de 
år I var her i Vejrup.

Det er sådan at der er blevet samlet ind i de to sog-
ne, vi vil gerne give jer en gave med herfra. Det er en 
gave som kan stå udenfor, for vi ved at inden for får I 
mindre plads. Jørgen Martin Pedersen har lavet skulp-
turen, som har den fordel, at den kan have forskellige 
udtryk. Den kan signalere samarbejde og dialog. Den 
kan også signalere uenighed og konflikt. Så kan den 
signalere en gruppe med et fælles mål.

En anden væsentlig detalje er at den er meget tung, 
der er ingen der sådan lige kan rende med den.

Vi håber, at når I sidder på terrassen i Sjelborg sammen 
med disse ”mennesker” og kan høre havets Brusen, at I 
så også sender os herinde i landet en venlig tanke. 

Vejrup Menighedsråd Else Holberg Truelsen.

Afskedstale ved Asger ś afskedsreception
Så er det tyve år siden, at vi så jer første gang i Holsted 
kirke, til prøveprædiken.
(Som eneste nuværende menighedsrådsmedlem, har 
jeg været med fra starten) – Hvor tiden dog går hur-
tigt, godt 20 år er væk nu.

Så blev der liv i præstegården med en præstekone og 2 
børn – det er noget der betyder noget både for byen og 
sognet, at der kom noget liv og glæde. Også i præstens 
køkkenhave kom der liv - du, Asger har været god til at 
avle masser af grøntsager og frugt. Årets høst kommer 
med i kirken til høstgudstjeneste – og dyrket økologisk 
– med rigtig møj!!Til påske medbringer du altid på-
skeliljer, som menigheden får lov at sætte i et kors – og 
korset bærer præsten ud gennem kirken, som symbol 
på påskens budskab.

Jeres imødekommenhed er meget stor i præstegården, 
en dør der altid står åben og en stor venlighed for de 
der kommer til jer – og de der ikke kan komme til jer, 
cykler du ud til, og besøger. Asger du har aldrig været 
bange for nye tiltag i kirken eller konfirmand-stuen – 
det gælder både hvad angår salmer såvel som foredrag. 
Til menighed rådsmøderne har du altid været en aktiv 
deltager i møderne – og vi har som de eneste mænd 
støttet hinanden, da vi var i mindretal, - overfor kvin-
derne.!!

Asger hvorfor er håret forsvundet fra panden?? – det 
sker jo af og til at du tager hånden til panden da du 
har glemt noget. Som menighedsrådsmedlem er årets 
højdepunkt budgetmøde med Vejrup, - så skal vi ind 
og nyde Birthes gode kaffebord i efter mødet. Medar-
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bejder og personaleudflugten samt Sogneudflugten er 
kommet rigtig godt op at stå i din tid som præst.

Tak til jer begge to for det I har været som præstepar i 
sognet – I har været meget synlige.
Nu fortsætter I jeres liv i sommerhuset - og resten i en 
container.

Fra menighedsrådets side, ønsker vi jer alt held i frem-
tiden - og tak for den tid vi har haft sammen med jer.

Vester Nykirke menighedsråd Henrik Christensen.

ET SUNDERE VEJRUP

Hvad går det ud på? 
Har du lyst til en sundere hverdag (eller livsstil?) og 
at tabe dig sammen med andre ligesindede, så se her. 

Formålet er at vi får rørt os på en sjov måde, hyg-
ger os sammen og støtter hinanden. 
Forløbet kører over 12 uger. Der er lejet en kost-
vejleder som vil veje os første gang,  midtvejs og 
til slut. Første gang vil hun fortælle helt grundlæg-
gende omkring en sund og varieret kost og komme 
med opskrifter derpå. 

Hvornår?
Vi træner mandag og torsdag, nærmere tidspunkt 
kommer efterfølgende. Vi starter torsdag den 24. 
august, hvor vi vil fortælle om projektet og hvor 
kostvejlederen holder en times foredrag og vejer os 
efterfølgende. 

Alle kan være med til træningen. Træningen vil 
består af alt fra, styrketræning, cykelture, rundbold 
eller lign. 

Tilmelding- Ønsker du at deltage på holdet,  
så kan betaling ske på www.vejrupif.dk under  
”et sundere Vejrup”. Betaling skal ske 
Senest den 21. august 2017. 

ALLE KAN VÆRE MED  6

Vi håber på at se jer !
Med venlig hilsen

Janni, Gitte, Karina, Tina og Charlotte

Prisen  
pr. deltager 

kr. 350,00 for
12 uger
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Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Marts 2017
 Nr. Navn Kr
 54 Charlotte & Michael ................................................ 200
 272 Bent Kristensen ........................................................ 100
 246 Dennis Christensen ................................................. 100
 36 Peter Bertelsen ......................................................... 100
 288 Brian Milwertz ......................................................... 100
 74 Kennet Møller .......................................................... 100
 198 Kennet Møller .......................................................... 100
 65 Peter Vad ...................................................................   50
 298 Marianne Thomsen .................................................   50
 242 Egon Schmidt ...........................................................   50
 212 Anders Jensen ..........................................................   50
 96 Torben Poulsen ........................................................   50
 250 Carsten Sandberg ...............................................   50 kr.

April 2017
 Nr. Navn Kr.
 31 Johnny & Jan ............................................................ 200
 25 Torben Madsen ........................................................ 100
 109 Asta Lauridsen ......................................................... 100
 9 Conny Petersen ........................................................ 100
 206 Jan Jensen ................................................................. 100
 161 Frans Wijbenga ........................................................ 100
 36 Peter Bertelsen ......................................................... 100
 151 Laila Johansen ............................................................ 50
 195 Berit Andersen ........................................................... 50
 284 Gitte Hansen .............................................................. 50
 83 Mette Petersen ........................................................... 50
 235 Inge Nielsen ................................................................ 50
 214 Ditte Kirkegård .......................................................... 50

Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 03- 2017 præmie
 14 Nora og Bent Pedersen 200
 528 Marianne Skjødt 150
 229 Hardy Pedersen 150
 259 Erik Frandsen 100
 210 Christiansen, Skolevænget 100
 57 Marianne Jensen 100
 130 Anne Grethe Risager 50
 476 Klaus Hvass 50
 285 Åge Henriksen 50
 108 Knud Erik Mortensen 50
 420 Klara Jørgensen 50
 91 Hans Fogh 50
 235 Per Jensen 50
 338 Finn Andersen 50
 492 Mette Ladefoged 50
 287 Bente Holst Wagner 50
 394 Malene L. Petersen 50
 291 Dagny Thomsen 50
 5 Emma Sørensen 50
 504 Fam. Wiijbenga 50
 331 Harriet Johannesen 50
 345 Hardy Andersen 50
 24 Jørgen Hansen 50
 289 Johanne Johansen 50
 292 Per Skamsø 50
 320 Anne Grethe Risager 50

 Vif Præmiespil 04 - 2017 præmie
 186 Ivan Jensen 200
 246 Michelle Stenager 150
 361 Freja Dalby 150
 217 Sabrina Jensen 100
 427 Tobias Tobiasen 100
 104 Helga Nielsen 100
 235 Per Jensen 50
 495 Edith Ladefoged 50
 382 Maiken Donslund 50
 435 Hans Jakob Sørensen 50
 389 Åge Jensen 50
 489 Bente Sørensen 50
 267 Jonna Frandsen 50
 240 Charlotte Rasmussen 50
 396 Hans Lage Hansen 50
 90 Rene Andersen 50
 87 Gurli Sørensen 50
 488 Mikkel Sørensen 50
 532 Poul Ottosen 50
 200 Anders Peter Larsen 50
 23 Conny Jensen 50
 371 Lars Laumann Petersen 50
 245 Camilla Stenager 50
 445 Svend Nielsen 50
 153 Martin G. Pedersen 50
 64 Emil Sørensen 50

VIF efter Generalforsamling 2017
Vejrup Idrætsforening kunne efter deres 
generalforsamling vise følgene bestyrelse
Formand Otto Pedersen blev genvalgt som Kasserer 
er forsat Bibi Dyreby og sekretær er det Ida Søby 
Fogh- Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter
Valg af revisor - Sædding revision
Fodbold: Ingen blev valg ind i afdelingen
Håndbold: Karina Tobiasen, Heidi Sørensen, Sandie 
Silasen, Gitte Ladefoged, Charlotte Tobiasen og 
Suppleant Brian Milwertz
Badminton: Thomas Regel, Preben Lind, Per S. 

Tobiasen, Bent Truelsen Camilla Utoft Nielsen og 
Suppleant Niels Peter Regel
Gymnastik: Tina Schultz, Mette Sørensen, Mette 
Opstrup, Robert Andersen samt Suppleant Jens 
Kirkeby
Festudvalg: Janni Jørgensen Sabrina Jensen Allan 
Enevoldsen Bent Kristensen og Suppleant Fie Madsen 
og Søren Q. Gjerlevsen
Sponsor: Diana Jensen Per Tobiasen, Jan Bergenhagen, 
Lars Utoft Nielsen
Conventus: Mette Sørensen
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Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

 

 

 

 

 

 

MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

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

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

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

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

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de 
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 15 mælkeproducenter, der er an-
delshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.

Besøg mejeriet på Internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
”Jord Til Bord” på www.endrup-andelsmejeri.dk

Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615
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Vejrup IF Fodbold – Forår 2017
Børnefodbold: 
Foråret 2017 har været et travlt, men spændende forår. Der er etableret endnu et hold, så der nu både er Små 
Fødder på 3-5 år og en stor gruppe af fodboldglade børn på 6-8 år. Derudover er der gået en del tid med at 
få bygget vores nye mini-bane med bander, som allerede er blevet et kæmpe hit blandt børnene. Den bliver 
flittigt brugt i skole-/SFO-tiden, og er også blandt favoritterne under fodboldtræningen!

Seniorfodbold:
Vejrup IF’s seniorhold er tilbage i serie 4, efter sidste års oprykning. Det har kunnet mærkes, at tempoet og 
fysikken er højere end i serie 5, men der bliver kæmpet bravt for at hænge i. Spillerne, træner flittigt, og der 
er generelt en god stemning i truppen.

Derudover kan det nævnes, at Vejrup stadion i øjeblikket gennemgår en større ”renovering”, i form af nye 
bænke til tilskuerne og nye standere til sponsorerne. 
Arbejdet udføres af Esbjerg Kommunes landsbypedeller

Fodbold : Anders Ebener
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Ansættelse af ny 
Centerleder
Som alle ved har Per valgt at stoppe som Centerleder 
her pr. 1-7- 2017 og derfor har bestyrelsen for VEF. 
Været ude at søge en ny. Vi fik nogle ansøgninger og 
ud fra dem har vi ansat Peter Kock Sørensen som 
den nye bestyrer og han vil fremover varetage det 
daglige arbejde med Centeret samt forpagtningen af 
Cafeteriet. Da Helle holder sammen med Per har vi 
også fået nogle opgaver med fester, dem har vi valgt 
at løse ved at man henvender sig til Peter ang. Boo-
kingen af lokaler så kan man vælge at afholde hele 
festen selv og få leveret maden udefra (på forsam-
lingshus maner som man har kunnet hidtil) eller Pe-
ter kan formidle kontakten til Endrup Kro ved Peter 
og Louise som så kan stå for hele arrangementet.

Vi byder Velkommen til Peter Kock Sørensen som 
er lokal kendt han kommer fra Vejrup og han bor i 
Vejrup sammen med Heidi og deres 3 børn. Ligele-
des er Peter godt kendt i Centret da han har været 
en aktiv træner i Vejrup IF. 

Samtidig skal lyde et stort tak til Per for hans store 
indsats i centret igennem de sidste 8 år, der er sket et 
stort udvikling af Centret igennem årene og han bæ-
rer en stor ære af at centret er hvor den er i dag.  

Orientering fra Vejrup Endrup Fritidscenter  
her ved slutningen af 2016
Så er der atter gået et år, og vi må i centret sige et 
meget tilfredsstillende år økonomisk. Vi er kommet 
ud af året med en pæn overskud og har afdraget 
godt på vores gæld, da vi likviditetsmæssig er kom-
met godt igennem 2016, så det er bare dejlig når 
man kan afdrage ekstraordinær på gælden, der er jo 
heller ingen der kan spå om fremtiden så vi mener 
at det er om at komme af med gælden når vi kan, og 
vi mener stadig at vi har en sund økonomi og alt an-
det lige så står man altid godt med så lidt gæld som 
mulig

Lige en lille orientering fra året der er gået – Hen-
ning Frederiksen er fortsat formand, Næstformand 
Ketty Christoffersen, Preben Lind kasserer Birger 
Henriksen referent og Peder Thomsen og Anders 
Kirkegård i bestyrelsen. Vi har en bred vifte af bru-
gere, som afholder mange forskellige arrangementer 
i form af møder, kulturelle foredrag sportsstævner, 
Ungdoms Klubben Vejrup Sognearkiv og Gørding 
Vejrup Skytte forening er faste lejer. Udlejningen af 
centret er samlet set, på niveau med 2015 med en 
lille pil nedad, Banko som lejer alle årets 52 onsdage. 

Samtidig er der stævner i weekender, opvisninger og 
andre arrangementer så som Fastelavnsfest, gymna-
stikopvisning, børnefødselsdage, jubilæer, kagedag, 
foredrag, - udover det så har Centerlederen og hans 
køkken været god til at få arrangementer til huset så 
Multisalen og den lille sal lejer bliver lejet rigtig godt 
ud. Det ændrer sig hele tiden så man må være fleksi-
bel, det er dejlig det bliver afholdt i Fritidscentret.

Det er ikke de store renoveringer projekter, men lidt 
vedligeholdelse er det dog blevet til, et brandsikret 
rum i kælderen hos sognearkivet, dametoiletter er 
blevet renoveret, samt suppleringsvarme i form af 3 
luft til varmepumper. Der er sat nye udendørslam-
per op langs Hallen ved parkeringspladserne, samti-
dig syntes vi at Vejrup og Endrup har et flot Center 
som vi er meget stolt af.

Centeret har vi fået et tilbud i form af led lys og 
med dæmper på, behov det første overslag lød på 
141.700.- ex moms dette er inkl. nye armaturer og 
opsætning af dem. Til dette projekt har vi så søgt SE 
fonden om midler til medfinansiering af projektet og 
har fået tilsagn fra SE på 75.000.- 

Hallen har haft 30 års jubilæum og 40 års jubilæum 
for Centret en dejlig dag sammen med sognearkivet 
og Vejrup Endrup Nyt’s 25 års jubilæum. Bestyrel-
sen havde en rigtig god dag og vil igen gerne takke 
for den store opbakning fra alle som kom og gav en 
hjælpende hånd med.

Hvis vi ser lidt fremad så har vi jo fået lidt af en op-
gave i bestyrelsen da Per har valgt at stoppe og Helle 
så også stopper med at lave mad, dette er vi selv-
følgelig meget kede af da de begge har gjort et stort 
stykke arbejde her i centret gennem mange år Per 
har fået centret gjort færdig og fået den modernise-
ret sammen med en masse frivillige gennem årene. 
Helle har fået godt gang i festerne så der er noget for 
en ny Centerleder at sætte sig ind i. Vi er glade for at 
bestyrelsen har fået ind til 1 juli.

Til slut har jeg bare på Vejrup Endrups Fritidscenters 
vegne at sige tak for året der er gået og for godt sam-
arbejde i 2016 tak til Per og Helle bestyrelsen og vore 
lejere og alle de frivillige som vi trækker på.
  
Vejrup Endrup Fritidscenter -  Henning Frederiksen
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

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

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

 

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

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

SKØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Arrangementer 
Juni
Fredag D. 23.06 Sankt Hans i Endrup Dambrugs arealet – bålet tændes kl. 19.30

Fredag D. 23.06 Sankt Hans i Vejrup ved banepladsen – bålet tændes kl. 20.00 

August
Onsdag D. 09.08 VIF Sportsfest UGE opstart med Banko – og Rafl e om prisen på øl i Teltet 

Mandag D. 21.08 VIF Badminton tilmelding i Fritidscentrets Cafeteria fra kl. 19.00

Lørdag D. 19.08 Familiedag i Endrup by og land fra kl. 8.30 Cykeltur 

VIF Festudvalget - støt op om optoget
Vi vil rigtig gerne have folk til at bakke op omkring optoget, så hiv fat i gaden eller vennerne 

og få noget stablet på benene. Der behøver ikke at være meget, hvis bare alle giver en hånd med 
- og så hygger man jo med hinanden undervejs ;)

Banko og Præmiewhist i Fritidscentret - Hver ONSDAG kl. 19.00
Fritidscentrets Køkken har dermed ÅBE N fra kl. 17.00

Hotel Glejbjerg

Læs mere på: www.hotel-glejbjerg.dk

Vi tilbyder
Mad ud af huset

Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

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

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

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

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

Kontakt os
mail: info@hotel-glejbjerg.dk

Tlf. 75 19 84 64

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

Pris pr. couv. – kun ud af huset:

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

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

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

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

www.dengroennebutik.dk
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Introduktions pris
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Fujitsu varm
epum

pe
Energiklasse A+ • 5 års 
garanti • Varm

eefffekt 5,2 Kw
M

ulighed for tilskud op til kr. 
3.400,-

Tilbuds pris 
kr. 8.999,-

3.999,-

salg / service  

hårde hvidevarer
Lars: 26 80 77 22  

B
ent: 26 32 89 99 

H
enrik: 26 33 89 99

P
risen er ekskl.  m

ontering

Vejrup Endrup Nyt


