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Vejrup Skoles elever kunne afvikle 
Rynkebyløbet fredag den 8. april

33.492 kr. til Team Rynkeby

Fredag den 8.4 kunne man se alle elever på 
Vejrup Skole på løb i regn, rusk, hagl og 
snevejr. Alligevel var humøret højt, for det 
gjaldt om at løbe så mange runder på den 
afsatte rute som muligt. Skolen havde i år 
valgt at deltage i Rynkeby Skoleløbet for på 
den måde at samle penge ind til Børnelun-
gefonden. 

Eleverne nåede op på nøjagtig 1.300 runder 
af ½ km, og alle havde på forhånd indhen-
tet sponsorater fra forældre, familier, ven-
ner, fi rmaer mm., så da beløbet blev gjort 
op havde eleverne på Vejrup Skole samlet 
33.492 kr.  ind. Et helt fantastisk fl ot beløb, 
som kunne overrækkes til Team Rynkeby, 
der sørger for at pengene ubeskåret går 
videre til den fond, der hjælper børn med 
lungesygdomme. 
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En tilfl ytters første oplevelse
Lørdag den 2. a pril kl. 11 var alle interesserede inviteret 
på pølser og sodavand ved bålhytten af Endrup lokal-
råd.

Min familie og jeg var lige fl yttet til Endrup dagen 
før, og vi var meget spændt på at møde vores naboer 
ved en uformel hyggesnak i det gode vejr. Jeg satte 
mig ved et bord og faldt hurtigt i snak med nogle 
dejlige mennesker, mens min kone legede på lege-
pladsen med vores datter.

Jeg havde ikke siddet der længe, før Johannes Sch-
midt fra lokalrådet kom og spurgte om vi ville gøre 
plads til at en fl ok ukrainske fl ygtninge ved bordene. 
Det ville vi selvfølgelig gerne. Jeg kom til at sidde 
overfor en ung ukrainsk kvinde, og hun viste sig at 
være habil til engelsk, så jeg fi k et spændende indblik 
i hvor i Ukraine hun var fra, og hvorfor hun og de 
andre havde valgt Endrup som deres tilfl ugtssted.

Der blev hyggesnakket på kryds og tværs, og mens 
min kone og datter købte en sodavand, nød jeg en 

veltilberedt pølse med brød. Ud over det hyggelige 
samvær var der et planlagt indslag, fra de ukrainske 
fl ygtning, hvor et par af dem fortalte om deres op-
levelser med at komme til Endrup. De havde følt sig 
rigtigt godt taget imod, og som tak for gæstfriheden 
overraskede de os med en fl ot pyntet og velsmagen-
de lagkage, som de havde lavet til anledningen.

Da vi som nogen af de sidste forlod bålhytten, efter 
en masse gode snakke, talte min kone og jeg om 
hvor hyggeligt det havde været, og at det havde væ-
ret en perfekt måde at blive introduceret til vores 
nye naboer på. Vi talte om, at vi var glade for at være 
fl yttet til et lokalområde, med aktive borgere der vil 
hinanden, og som mødes ved forskellige sociale ar-
rangementer med jævne mellemrum.

Så vi glæder os til hver første lørdag i sommermå-
nederne, hvor Endrup lokalråd igen griller pølser i 
bålhytten, for det var virkelig en hyggelig formid-
dag.

Kærlig hilsen Lasse Ilskov Bygaden 29

Grillparty i bålhytten den 2. april
 I dejligt solskinsvejr
 De arbejdende pensionister har i fl ere år 
haft tradition med at ha grillkomsammen 
i bålhytten første fredag i hver måned 
i sommertiden, hvor vi så snakkede om 
hvilke ting, der skulle laves/repareres ved 
bålhytten. Flere i Endrup meldte ud, at 
det var bedre om lørdagen, så de unge på 
arbejdsmarkedet også kunne være med.

At dømme  efter fremmødet, var det en 
god ide. Der var ca. 50 fremmødte, men 
det klarede Verner og Emil ved grillen på bedste vis. 
Vi havde også inviteret Ukrainske fl ygtninge, og der 
kom ca. 10. De havde bagt en meget fi n og velsma-
gende lagkage, som blev delt, så alle fi k en smags-
prøve. 

5. august sommerfest i bålhytten i Endrup og 
Den 20. august er der familiedag program følger 
senere.

Johannes Brændgård Schmidt
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Vejrup Borgerforening  
Afholder Sankt Hans aften ved søen i landsbyparken 
(regnvands søen).  
Vi tænder grillen og inviterer store som små til hygge under 
åben himmel – så vi krydser fingre for fantastisk vejr!  
 
18:00   Pølser klar på grillen 

18:45   Båltale + sang 

19:00   Bålet tændes  

 

 

 

 

Der kan købes: 
Øl, vand, kaffe, kage, pølser og brød 

 

GRATIS til alle børn: 
Snobrød, skumfiduser og kiks 

 
 

 

Vejrup Borgerforening  
Afholder Sankt Hans aften ved søen i landsbyparken 
(regnvands søen).  
Vi tænder grillen og inviterer store som små til hygge under 
åben himmel – så vi krydser fingre for fantastisk vejr!  
 
18:00   Pølser klar på grillen 

18:45   Båltale + sang 

19:00   Bålet tændes  

 

 

 

 

Der kan købes: 
Øl, vand, kaffe, kage, pølser og brød 

 

GRATIS til alle børn: 
Snobrød, skumfiduser og kiks 

 
 

 

Vejrup Borgerforening  
Afholder Sankt Hans aften ved søen i landsbyparken 
(regnvands søen).  
Vi tænder grillen og inviterer store som små til hygge under 
åben himmel – så vi krydser fingre for fantastisk vejr!  
 
18:00   Pølser klar på grillen 

18:45   Båltale + sang 

19:00   Bålet tændes  

 

 

 

 

Der kan købes: 
Øl, vand, kaffe, kage, pølser og brød 

 

GRATIS til alle børn: 
Snobrød, skumfiduser og kiks 

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 5



VIF Håndbold
Sæson 2021/2022 har været lidt blandet 
for U9 holdet.
En del stævner blev ramt af corona restriktioner 
og nogle blev afl yst grundet manglende deltagende 
hold. Vores træning måtte også holde en ufrivillig 
pause pga. Corona.

Men da restriktionerne endeligt begyndte at slippe 
grebet kom U9 endeligt ud og deltage i nogle stæv-
ner. Børnene fandt tydeligvis en kæmpe motivation i 
at prøve kræfter med kamp situationen, hvilket også 
kunne mærkes i træningen efterfølgende. Børnene 
var gode til at spille sammen, hjælpe hinanden og 
støtte hinanden både på og udenfor banen.

Denne sæsons U9 har, på trods af corona, virkelig 
rykket sig både individuelt og som hold, hvilket har 
været en fornøjelse at være en del af.

Holdets hjælpe trænere Mik og Jeppe har ligeledes 
udviklet sig med træner rollen og har mødt ind til 
træning med stor energi og gejst hver gang.

Tak til både spillere og forældre for opbakning sæso-
nen igennem.
Træner - Mette Bergenhagen U9

Håndbold sæson 21/22 U11/U13 drenge. Første del 
af sæsonen, før jul, spillede alle drengene U13 C 
pulje. Det var hårdt for U11 børnene. Heldigvis kom 
fl ere børn og unge til op til jul, så i sidste del af sæ-
sonen spille U11 5 +1 pulje C og U13 4+1 pulje C. 
Trods at vi ind imellem var udfordret på antal spille-
re til både kampe og træning, sluttede sæsonen med 
en fl ot 5. plads, ud af 7 hold, til U11, og en super fl ot 
1. Plads, ud af 4 hold, til U13. Hvor den sidste kamp 
var altafgørende.

Alle børn mødte op med kampgejst og udviklede sig, 
alle fl yttede sig fra start. Tak for en god sæson trods 
fortsat corona.

Høring om nyt navn
Kære Vejrup 

KFUM Gørding Gruppe hed tilbage i 1970erne KFUM Gørding/
vejrup gruppe, vi har i de seneste 2 år fået fl ere nye medlemmer fra 
Vejrup og vi påtænker derfor igen at hedde KFUM Gørding/Vejrup 
gruppe. Vejrup har haft sin egen Kfum spejdergruppe frem til 2009 
hvor de lukkede ned. 

Og derfor vil vi gerne ændre navn? Fordi vi tænker det vil give medlemmerne et større ejerskab, og 
vi vil gerne have et godt samarbejde i vores små lokalsamfund for sammen gør os stærkere. Vi synes 
ikke det er en besluting vi i Gørding gruppe selv kan afgøre og derfor sender vi dette ud til jer, så i 
har mulighed for at komme med kommentar og indsigelser til det. 

Kommentarer og indsigelser kan sendes til KFUM Gørding gruppes gruppeleder Lilian Rasmussen 
på mail 3xl@kabelmail.dk

KFUM spejderne Gørding 

Forårsfest 2022
Der blev afholdt Forårsfest i Fritidscenteret, hvor der var 170 deltagere.
Musikken med Den Skrigende Skinke startede ud, senere på aften gik Midt Om Natten på, som spillede kopi 
musik med Kim Larsen.
Maden blev leveret af  Assersbølgård og som noget nyt prøvede vi af, med fri øl, vand og vin. Der blev festet, 
sunget og danset.

Vi gentager succesen igen til næste år, og 
håber på endnu fl ere deltagere.

Festudvalget - Allan Enevoldsen

Høring om nyt navn
Kære Vejrup 
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ikke det er en besluting vi i Gørding gruppe selv kan afgøre og derfor sender vi dette ud til jer, så i 
har mulighed for at komme med kommentar og indsigelser til det. 
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KFUM spejderne Gørding 
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En fantastisk formiddag udfoldede sig forleden på Vejrup Skole, da alle klasser 
havde forberedt at optræde for resten af skolen med et eller fl ere numre.
Også personalet var på scenen. En helt forrygende 
festlig dag med masser af glæde, fællesskab og godt 
humør. En dag hvor eleverne fi k et boost af selvtillid 

og anerkendelse for deres performance. En dag hvor 
ukendte blomster sprang ud. Et fl ot og velgennem-
ført arrangement, som alle gik op i med hud og hår. 

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 7



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

Godkendt revisionsaktieselskabGodkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | bramming@danrevi.dkwww.danrevi.dk | bramming@danrevi.dk
Fax 76 56 04 89 |Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

Ny annonce på side 17 

 

 

  

 

Tlf. 2971 3899 

 

 

Ny annonce på side 17 

 

 

  

 

Tlf. 2971 3899 

 

 

Ny annonce på side 17 

 

 

  

 

Tlf. 2971 3899 

 

 

www.malerrasmussen.dk
Tlf. 75 10 10 60

BANKO
I Vejrup Endrup Fritidscenter

HVER ONSDAG kl. 19.00 

Almindelig Banko

Samlet gevinstsum ca. 

26.000 Kr.
2 opvarmnings runder 100 – 200 – 500 kr.

 200 – 400 – 1000 kr.
18 runder med hver 100 – 200 – 400 kr.

Sidegevinster, Superbanko, S- Blad
Puljenr.1 Lykkenr. pr. halvleg. 

HEJ ALLE GÅ 
VENNER 

– DER BLIVER GÅET
Hver torsdag kl 9.30 
fra V.E. Fritidscenter

Alle er velkommen – Vi fi nder vej, 
vi deler os op i to hold, 
en kort og en lang rute, 

altså 2 ruter, 
Turen vare ca. en time, 

du får Glæde, socialt samvær, 
bevægelse og velbefi ndende 

og måske lidt fuglefl øjt.  

Vel mødt og venlig hilsen
Anne, Karen, Anna Marie og Lis

bevægelse og velbefi ndende 
og måske lidt fuglefl øjt.  

Vejrup Endrup Nyt
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Tur til Ærø 
Har du lyst til at besøge Ærø, har du chancen nu, hvor Vejrup Seniorklub 
arrangerer en tur til denne dejlige ø. 
Det er torsdag den 25. august med afgang fra Vejrup Idrætscenter kl. 7.00

Vi kører til Rudkøbing, hvor vi tager færgen til 
Ærø. Ombord nydes kaffen og et rundstykke.

På Ærø møder vi vores guide, som er med os 
hele dagen rundt på øen. 
Han tager os med på de små hyggelige veje ud 
forbi Strandhuse, og vi kan bl.a.se de små badehuse.
Vi kommer også forbi den gamle herregård Søbygård,  
som har en voldgrav rundt om hovedbygningen.

Når vi igen er sultne, serverer vores chauffør fra Ansager 
Turist en dejlig madpakke. 

Vi kommer også til Marstal, øens største by, der er 
kendt som søfartsby, hvor der stadig er skibsværft og 
søfartsskole. 

Sidste stop på turen bliver i Ærøskøbing. 

Vi går en tur i Ærøskøbing by og ser bl.a. byens 
ældste hus – Philip Kocks hus – fra 1645.

På vejen hjem nyder vi en varm ret på færgen.

Forventet hjemkomst ca. kl. 20.15. 

Pris medlemmer: 550 kr. – øvrige 660 kr. 

Prisen dækker: Buskørsel, færge, kaffe samt 
et rundstykke, guide på Ærø, madpakker, 
eftermiddagskaffe og kage og let aftensmad på 
færgen.   

Tilmelding senest 11.08 til Tommy 27 29 04 36

Vejrup Endrup Nyt
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Servicetekniker Gunner Gjelstrup Vedsted har 
25-års jubilæum hos Semler Agro A/S i Vejrup
Gunner Gjelstrup Vedsted har lørdag den 9. april 
25-års jubilæum hos maskinhandleren Semler 
Agro A/S i Vejrup.

Gunner har de seneste 25 år lavet service og repara-
tioner på småmaskiner f.eks. plæneklippere, Gators 
og kompakttraktorer – Primært John Deere maski-
ner på Vejrup Industrivej.

Siden Gunner blev ansat i 1997, har han været er så 
heldig, at han har i alle årene kunnet cykle de ca. 3 
km til og fra arbejde, hvilket han sætter stor pris på. 
Arbejdsstedet samt -opgaverne har været de samme 
i alle årene, dog har der har været fl ere forskellige 
virksomheder, som har stået på Gunners ansættel-
seskontrakt. Da Gunner blev ansat, var det Vejrup 
Maskincenter, senere var det Mejlby & Vilsgaard, og 
i 2015 overtog Semler Gruppen, så forhandlingen 
af John Deere maskiner i Danmark og bygningerne 
heriblandt dem i Vejrup.

Der er sket meget de seneste 25 år, fortæller Gunner. 
Især på elektronik-delen på maskinerne – Både på 
de små og store køretøjer, men der er også sket en 
del i virksomheden. Trods de mange forandringer, er 
der heldigvis en del kollegaer, som er blevet, og det 
er Gunnar rigtig glad for, da det sociale og sammen-
holdet i afdelingen er meget vigtigt for ham.

Gunners jubilæum markeres med smørrebrød for 
kollegaer og familien fredag den 8. april kl. 15 i kan-
tinen i Vejrup.

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 indleverings-
boksen ved købmanden (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. 
28. august 2022. Vinderen får direkte besked på SMS. Et billede af vinderen offentliggøres i 
næste nummer af Vejrup-Endrup nyt.

(Sæt kryds og kommenter) 

1. Intimkoncert _____ 2. Foredrag _____ 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.

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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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. 3 • 2022

Sogneudfl ugt – Vejrup og Vester Nykirke – 18. august 2022
Vores første stop bliver ved EJER BAVNEHØJ, hvor vi vil 
nyde kaffe/te og et rundstykke. Vi fortsætter igennem den 
fl otte natur til AARHUS DOMKIRKE, her vil UFFE for-
tælle om domkirken og give en lille rundvisning. Vi forsætter 
herefter videre til RÅDHUS CAFEEN, hvor vi skal nyde 
en lækker frokost og opleve lidt storbys cafe liv/kultur. Turen 
forsætter til AROS KUNSTMUSEUM, hvor vi får en guidet 
rundvisning. Kaffen og lagkage vil vi nyde på SKOVMØL-
LEN I MARSELISBORG PARK, herefter går turen hjemad. 

Afgang, kl. 8.00 Vester Nykirke - kl. 8.10 Endrup Naturpark - 
kl. 8.20 Vejrup Kirke
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.30
Pris: 250 kr./person - tilmelding senest d. 6. august. 
Max antal deltager er 53 pers. Så først til mølle…. - 
Tilmelding til Inge H. Pedersen på tlf. 30663694 eller Grethe 
Johannessen på tlf. 60942155 ved tilmelding opgiv navn på 
alle og et tlf. nr.

Aktivitetsudvalget / Grethe, Anne-Grethe, Uffe og Inge, Vejrup

www.endrupby.dk 13



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

Sognerejser – igen
Det er blevet efterlyst, at vi igen skal 
på sognerejse til udlandet, ligesom 
Berlin-turen for nogle år siden. Og 
det skal vi selvfølgelig have gjort no-
get ved, hvilket vil ske, når jeg kom-
mer tilbage efter min studieorlov. 
Tanken er næste gang Frankrig, Nor-
mandiet, Invasionskysten, D-dag mv. 
En rejse desuden krydret med både 
kunst, kultur og historie. Jeg ved, at 
mange fra Gørding også er klar til 
endnu en tur. 

Uffe Vestergaard

Præsten tager 
på studieorlov
Undertegnede er kommet i den pri-
vilegerede situation, at biskoppen i 
Ribe har bevilget mig tre måneders 
studieorlov. En ordning inden for vo-
res ansættelsesområde, hvor der gi-
ves mulighed for – med fuld løn - at 
studere og fordybe sig i et emne af 
kirkelig eller teologisk interesse. Det 
betyder, at jeg holder orlov i perio-
den fra 1. september til 30 november, 
hvilket betyder at jeg er i aktiv tjene-
ste igen til jule-sæsonen.   
Jeg er dog ikke længere borte end på 
telefonen, hvorfra jeg kan henvise til 
vikaren eller andre, hvis ikke det er 
noget jeg kan svare på. Jeg har fl ere 
af mine vanlige arbejdsopgaver med 
på orlov.
Hvis nogen kunne have interesse i, 
hvad jeg konkret skal arbejde med, 
så er det følgende: Studie-/forsk-
nings-projektet sigter mod forholdet 
mellem danske menigheder i udlandet 
sammenlignet med land-menigheder 
i Danmark. Jeg har gennem årene ar-
rangeret sognerejser til udlandet for 
både egne sogne og på vegne af andre 
af landets sogne og menigheder. Det 
har været historiske, kirkehistoriske 
rejser, og næsten altid med besøg i de 
danske menigheder rundt omkring 
i Europa, som jeg gennem årene har 
lært rigtig godt at kende. Dette hen-
blik på at, på den ene side at knytte 
bånd mellem lokale menigheder her 
i landet og de danske i udlandet, og 
på den anden side, for at udvikle det 
lokale sogneliv, som en styrkelse af 
det folkelige element omkring kirken. 

Vi befi nder os i en brydningstid, hvor 
vi i sognene - særligt på landet - skal 
fi nde ud af, hvordan vi skal være kir-
ke i det 21. århundrede. Den almene, 
lokale, engagerede tilknytning til kir-
ken på landet er, de senere år, blevet 
langt svagere end tidligere. Et område, 
hvor vi kan lære meget af de danske 
kirker og menigheder i udlandet, hvor 
engagementet snarere er en hjertesag, 
frem for noget selvfølgeligt eller rent 
institutionelt. - Nu er der kolossal for-
skel mellem de danske sogne og uden-
landske menigheder, kulturelt, geo-
grafi sk, demografi sk, sociologisk mv. 
Det er disse forskelle, jeg gerne vil 
arbejde i dybden med, på den ene side 
for at forsøge at kortlægge dem, og på 
den anden side for at se, hvilke dele, 
som måske kan overføres til danske 
landsogne, danske forhold i det hele 
taget. Ikke med henblik på aktiviteter 
og arrangementer og den slags. Men 
derimod med henblik på det folkeli-
ge syn på kirke og sogn. Det er selve 
tilknytningen, jeg gerne vil have i 
fokus, relationen, receptionen. Mu-
lighederne for at gøre tilknytning til 
kirke og sogn til netop en hjertesag. 
Et sociologisk, psykologisk, teologisk 
projekt.
Det skal I nok komme til at høre mere 
om, nå projektet er afsluttet. Så skal 
jeg nok holde foredrag om, hvad jeg 
har arbejdet med, eventuelt er kom-
met frem til.

Uffe Vestergaard

Vikar under 
studieorlov
I forbindelse med studieorlov, omtalt 
oven for, er der blevet konstitueret vi-
karierende sognepræst for Vejrup-Ve-
ster Nykirke Pastorat med bistand til 
Gørding Sogn.
Det drejer sig om pastor Ronald Ris-
vig Gram, f. 1953, tidligere valgme-
nighedspræst. En dygtig og sympa-
tisk kollega, som jeg er sikker på vil 
tage sig godt af sognene under min 
orlov. Ronald vil på samme vis, som 
jeg plejer at gøre det, arbejde sam-
men med sognepræsten i Gørding, 
Pernille Troldborg.
Jeg ønsker Ronald held og lykke med 
de kommende måneder i Vejrup-Ve-

Vejrup Endrup Nyt
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ster Nykirke, og jeg ønsker ligeledes 
sognene tillykke med Ronald.

Uffe Vestergaard

Kommende 
konfi rmander
Som nævnt ovenfor, holder jeg stu-
dieorlov fra 1/9-30/11 2022, hvor 
præsteembedet da varetages af pastor 
Ronald Risvig. Ronald kommer i den 
forbindelse til at starte det kommen-
de konfi rmand-hold op.
Hvorledes dette kommer til at foregå, 
skal I nok få besked om senere. Det 
er også således under min orlov, at jeg 
sagtens kan kontaktes. Jeg er til enhver 
tid ikke længere borte end telefonen.

Uffe Vestergaard

Årets friluftsguds tjeneste 
i Vøgaslund, søndag, d. 10/7, 
kl. 14.00 – med ledsagelse af violi-
nist Hanne Askou. Medbring selv 
havestol, tæppe, kaffe mv. Sidste år 
tillod vejret ikke at vi var udendørs. 
Vi håber at det kan lade sig gøre i år; 
alternativt har vi selvfølgelig kirken. 

Familiedag i Endrup, lørdag, 
d. 20/8 – program følger senere. Men 
vi regner med også i år, at lave ar-
rangementet omkring grillhytten 
i Endrup Bypark – herunder også 
gudstjenesten, kl. 10.30 - rundstyk-
ker fra kl. 9.30. – Program for den 
øvrige del af dagen følger senere.  

Sportsfest i Vejrup – guds-
tjenesten i teltet på sportspladsen, d. 
14/8, kl. 11.00 – og som sædvanligt 
med rundstykker fra kl. 10.00.
Således sommeren i Vejrup og Vester 
Nykirke sogne.
Vi håber at I vil bakke op omkring 
tingene. Yderligere oplysning følger 
på elektroniske medier og i ugeavisen.

Uffe Vestergaard

Pinsefest
Den mindst kendte af de kirkelige 
højtider er pinsen. Pinsen kaldes for 
Helligåndens fest - eller for kirkens 
fødselsdag. Begge dele er lige rigti-
ge, idet de har noget med hinanden 
at gøre. Kirken grundlægges nemlig i 
kraft af Helligåndens komme.

Vi har beretningen herom i det skrift i 
Det ny Testamente, som kaldes Apost-
lenes Gerninger - og som fortæller om 
apostlenes videre skæbne efter Jesu 
himmelfart. I den forbindelse berettes 
der om pinsen, som oprindelig var en 
jødisk højtid, hvor man fejrede hvede-
høsten. Navnet pinse kommer af det 
græske pentekoste, der betyder halv-
treds og refererer til, at pinsen falder 
halvtreds dage efter påske.
I den anledning er apostlene forsam-
lede i Jerusalem. Pludselig hører de 
en lyd som af et kraftigt vindstød. Og 
tunger som af ild viste sig for dem og 
satte sig på hver enkelt af dem, hvor-
efter de blev fyldt af Helligånden og 
begyndte at tale på fremmede tunge-
mål - alt efter, hvad Ånden indgav 
dem at sige. Desuden fortælles der 
om alle de folkeslag, som dengang 
boede i Jerusalem. De undrede sig 
over apostlenes tungetale, som de lige 
pludselig kunne forstå på deres egne 
modersmål. Apostlenes forkyndelse 
af Guds storværker blev dermed for-
ståelig på alle tungemål (Apostlenes 
Gerninger, kap 2, vers 1-11).
Hermed har vi beretningen om Hel-
ligåndens komme og dermed kirkens 
grundlæggelse og fødselsdag. Kirken 
er det sted, hvor mennesker forsamles, 
for at høre apostlenes genfortællinger 
om Jesu liv, død og opstandelse. Men 
kirken er kun sand kirke, når Gud sen-
der sin Helligånd dertil. Thi kun der-
ved er de ord, som forkyndes i kirken, 
virksomme. Kun ved Helligånden bli-
ver apostlenes ord og Jesu forkyndelse 
af syndernes forladelse til virkelighed 
for dem, som kommer i kirken. Kir-
ken er ikke blot en institution, som 
mennesker har skabt for deres egen 
fornøjelses skyld. Kirken er kun kirke, 
når Guds Helligånd virker deri. Hvor-
vidt det så er tilfældet, det bestemmer 
Gud. I den sammenhæng har vi ikke 
noget at sige, bortset fra at vi kan tro 
på, at det er tilfældet.
Den tidligere biskop i Roskilde, Jan 
Lindhardt skriver i sin ”Katekismus 
i kristendom. Børnelærdom for voks-
ne” (Forlaget Rosinante, København 
2000), at i kirken møder man først 
Gud i skikkelse af Helligånden. Jesus 
har vi ikke længere iblandt os, men 
hans Ånd er til stede i kirken. Den 

forståelse, som apostlene fandt på 
den - i kristen betydning - allerførste 
pinsedag, var den, at Jesus og alt hvad 
han havde gjort, fortsat var levende 
til stede iblandt dem. Den samme 
forståelse gælder i vores kirke.
Lindhardt defi nerer Helligånden til 
at betyde sandhed, kraft og mening 
- som det, vi møder i kirken. Og vide-
re skriver Lindhardt: ”Derfor er det 
ånden der bærer kirken. Hvis ikke 
apostlene den pinsedag og mange 
gange siden var blevet klar over at 
Jesus var det vigtigste der overhove-
det var overgået dem i deres liv, så 
havde de ikke haft mod til at gå ud i 
alverden for at fortælle alle andre om 
det - hvad enten man gad høre på det 
eller ej. Helligånden er på den måde 
forståelsen af at man har noget meget 
vigtigt at sige, så vigtigt at man ikke 
kan holde det for sig selv.”
Og Lindhardt bliver ved: ”Så er der 
måske nogen der vil sige: På den 
måde du udlægger det, er ånden bare 
et billede. Ja, det kan være sandt nok, 
men man skal stryge ordet ”bare”. 
Det meste af det vi ser, sanser eller 
forstå, er billeder. Det skulle vi i dag 
måske forstå bedre end i tidligere 
tider, vi der er omgivet af billeder, 
levende billeder forfra og bagfra, på 
papir, skærme og lærreder. Og må-
ske endnu vigtigere: Alle de billeder 
vi fremmaner for vort indre blik ved 
hjælp af vore ord. Det sande og det 
rigtige billede . det er det som Hel-
ligånden bringer os. Når man mø-
der et sandt og virkekraftigt billede 
af Kristus, så er det Helligånden der 
kommer med det.”
Helligånden er forståelse, forståelse af 
den betydning, som Kristi forkyndel-
se har for vort liv. Helligånden binder 
os hertil. Det er simpelthen det, som 
kaldes tro: at vi - ved Guds ord, som 
det lyder i kirken - lader os overmande 
af Guds kraft og ånd og dermed lader 
Kristus blive sandheden i vort liv.
Helligånden er Jesu nærvær i vort liv. 
På ingen anden måde kan vi møde 
ham. Kun heri er Guds omsorg og 
kærlighed til stede - på en måde, så 
vi kan forstå det.

Glædelig pinse
Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenestetider 
Vejrup - Vester Nykirke

Vejrup V. Nykirke

5/6 Pinse/Grundlov 13.00* ingen

6/6 2. pinsedag Henvises til Bramming

12/6 Trintats ingen 9.15

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

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

3/7 3. s. e. trinitatis 9.15 10.30

10/7 4. s. e. trinitatis 14.00** ingen

17/7 5. s. e. trinitatis ingen 9.15

24/7 6. s. e. trinitatis 10.30 ingen

31/7 7. s. e. trinitatis 9.15 10.30

7/8 8. s. e. trinitatis ingen 9.15 (PT)

14/8 9. s. e. trinitatis 11.00*** ingen

20/8 FAMILIEDAG ENDRUP ingen**** 10.30

21/8 10. s. e. trinitatis 10.30 ingen

28/8 11. s. e. trinitatis ingen 10.30

* Grundlovsdag
** Udendørs - Vøgaslund
*** Sportsfest, gudstjeneste på Sportspladsen i Vejrup
**** Familiedag, Endrup, gudsttjeneste i Grillhytten
PT - Sognepræst Pernille Troldborg

Personalia

Ingen oplysninger denne gang. 
Jeg har i skrivende stund lige op 
til deadline ingen net-forbindel-
se. Så personalia følger senere.

Vejrup Endrup Nyt
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Her er der plads til 
din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

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
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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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Forårsfest 2022
Der blev afholdt Forårsfest i Fritidscenteret, hvor der var 170 deltagere.
Musikken med Den Skrigende Skinke startede ud, senere på aften gik Midt Om Natten på, som spillede kopi 
musik med Kim Larsen.
Maden blev leveret af  Assersbølgård og som noget nyt prøvede vi af, med fri øl, vand og vin. Der blev festet, 
sunget og danset.

Vi gentager succesen igen til næste år, og 
håber på endnu fl ere deltagere.

Festudvalget - Allan Enevoldsen

Fest med mad og  og 

musik for de ældre 

Cykel løb og y  og 

kondi frokost

 og 

stt

Rafling om ng 

øl priserer

Bankoko

Sæbekasseløb for 

de mindre børnrn

Disko fest for de 

Torvedagedag

Optogog

Overnatning 

for børn

ng ng 

rn

Gudstjeneste og tj g 

rundstykker søndagagag

Fodbold og  og 

håndbold

 og 

ldld

søndagag

en festlig uge Højdepunkter I Højdep

Sportsfest 2022 - Vi ses i uge 32

Vejrup Endrup Nyt
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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

Vejrup Endrup Nyt
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SOMMERKONKURRENCE
Min Købmand og Vejrup Endrup Nyt

Udlodder dette standup Paddleboard, en oppustelig XQ MAX
en sommersjov ting til badeferien, mål 320x76x15, værdi ca. 2000 kr.

Det du skal gøre er at sende et sjovt billede med et vandet udtryk
hvor du/i på en eller anden måde er 

 Ved vand
 I vand
 På vand
 Under vand …osv.

Billedet skal indsendes senest d. 24. juni til mail: helle@vejrup.dk
vinderen findes ved tilfældig lodtrækning d. 1. juli 

Og udleveres så er den klar til ferien, billedcollage bringes i næste nummer af bladet

Grimstrup-Vestre Nykirke  
Venstre vælgerforening
Kom med på tur i vores lokalområde.
Hvor meget ved du om vores lokalområde? Vil 
du gerne se en gård med malkekvæg i Vong? 
Kender du historien om Vestre Nykirke? Ved du 
hvor skønt, der er i Endrup Naturpark? 

Grimstrup – Vestre Nykirke Venstre vælger-
forening inviterer alle interesserede på en tur 
rundt i vores lokalområde d. 25. august 2022 ca. 
kl. 16.30. Der sker rigtig mange ting i disse år i 
vores område. Udlægning af arealer til arealkræ-
vende erhverv, udvidelse af transformerstatio-
nen, nedgravning af kabler fra Endrup transfor-
merstation til transformerstationen Lykkegård 

i Esbjerg, Esbjerg kommunes overtagelse af 
Endrupholm, cykelsti i 2025, måske beboelse 
i mejeriet i Endrup og mange andre projekter, 
derfor har vi også inviteret byrådsmedlem og 
folketingskandidat Klaus Sandfeld til at fortælle, 
om hvad der rører sig i byrådet og specielt i vo-
res lokalsamfund. 

Når hele programmet er på plads, følger en 
officiel indbydelse. 
Så husk at sætte kryds i kalenderen.

Med venlig hilsen -  
Formand Ketty Christoffersen 
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TIL ALLE GOLFSPILLERE I VEJRUP
Vi nærmer os efterhånden tiden, hvor vi skal have 
afviklet årets match, VM i GOLF 2022. Matchen 
afvikles Søndag d. 11. September hos Kaj Lykke 
Golfklub, med gunstart kl. 09.00.
Vi mødes kl. 08.30 til en kort information.

Der spilles i A og B rækker, ligeligt fordelt i handicap. 
Der er præmier i begge rækker, og andre små over-
raskelser undervejs. 

Efter matchen vil der være mad i klubhuset samt 
præmieoverrækkelse. 
Udgifter til greenfee og mad, vil blive fordelt ligeligt 
mellem de tilmeldte, så prisen for deltagelsen vil 
være ens for alle. Deltagelsen koster 250,- pr. Person.

Senest tilmelding til årets match er d. 31. August 
2022

Tilmelding sker til:
Jesper Dejlov Andersen – 
Jesper.a24@hotmail.com – 
SMS 27 85 57 01
Ved tilmelding oplyses:
Navn
DGU – Nummer 
Golf handicap

HUSK: Matchen er for alle med 
tilknytning til Vejrup. Bosidden-
de, født, opvokset, ægtefæller og samboende. Ser 
frem til et stort fremmøde og en rigtig hyggelig dag. 

PS: Kender i nogen udenfor Vejrup, som har tillknyt-
ning til byen, så inviter dem endelig, og meddel det 
gerne til mig. 

Med venlig golf hilsen - Jesper Dejlov Andersen

Åben morgensamling på Vejrup Skole
Torsdag den 16. juni er alle inviteret til morgensang på skolen kl. 7.45.

Vi skal synge nogle dejlige sange sammen, og 
desuden er der besøg af Johny Wilslev.
Da skolen have en temauge om udsmykning, 
(for længe siden) var kunstneren Johny Wils-
lev leder af pro-
jektet.
Der blev lavet 
mange fl otte 
ting rundt om 
på skolen, og 
udsmykningen 
i kælderen står 
stadig som ny. 

Uden for skolen 
blev der rejst 
nogle sten, som 
Johny Wilslev 
udsmykkede og 
kaldte  Øjnene. 
De trænger 
nu til at blive 
renoveret, og 

det har kunstneren lovet at tage sig af i samarbejde 
med VAKS. Rundt om stenene har Esbjerg netop 
sået blomster, så der bliver endnu en dejlig plet i 
Vejrup. Resultatet bliver afsløret i forbindelse med 
morgensangen den 16. juni, og vi håber rigtig mange 
har lyst til at være med og se endnu en dejlig plet i 
Vejrup. 

Efter morgensangen byder vaks på e n kop kaffe i 
skolens kælder. 
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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
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Rynkeby Tour de France  
– med deltager fra Vejrup
Team Rynkeby var 
repræsenteret af vor 
lokale Poul Holst, 
der i år har valgt at 
være en del af team 
Rynkeby afdeling 
Vestjylland. 

Poul Holst løb ruten 
sammen med elever-
ne, og efter løbet ud-
delte han Rynkeby 
Juice til eleverne. 

Han var meget du-
peret over den store 
opbakning, der var 
til at støtte op om 
Rynkebys Skoleløb i 
Vejrup, og ud af de 
13 deltagende sko-
ler i Team Rynkeby 
Vestjylland havde 
Vejrup Skole med e 
indsamlede 33.492 kr. 
bidraget med 1/5 af 
det indsamlede beløb 
fra skoleløbene. Me-
get FLOT

I efteråret 2021 besluttede Poul Holst at søge opta-
gelse på Team Rynkeby, da han havde oplevet cancer 
i den nærmeste omgangskreds, og følte, at her var et 
sted, man kunne gøre en forskel med at samle penge 
ind ved at være en del af holdet og samtidig udfordre 
sig selv på den 1200 km. lange cykeltur til Paris. 

Poul fortællerat ud over en masse frivilligt arbejde 
med at skaffe midler til Cancer og Børnelungefon-
den skal man selv betale alle udgifterne for at være 
en del af Team Rynkeby. Der skal købes cykel, ryn-
kebytøj, betales for overnatning og forplejning på 
turen til Paris, hjemtransport mm., så man må regne 
med en egenbetaling på kr. 25.000 – 30.000 kr. 

Til gengæld får man en masse gode oplevelser med 
motion, fællesskab, udfordringer, hygge, sjov, og 
naturoplevelser. Man skal også være indstillet på at 

bruge rigtig megen tid på at være med på Rynke-
byteamet.  Det forventes at man mindst har cyklet 
2500 km fra marts og frem til afgang mod Paris. Der 
er fælles træning to gange hver uge, hvor der cykles 
mellem 60 og 125 km, og desuden skal der bruges 
tid på at samle penge ind. 

I år starter turen til Paris den 9 juli, og fra Danmark 
deltager 21 hold med hver ca. 50 cykelryttere plus 
et team af hjælpere til hvert hold. Hvert hold cykler 
for sig selv, men alle hold samles ca. 90 km uden 
for Paris, så alle deltagere kan cykle samlet ind på 
Champs-Elysees i Paris den 16. juli. Alle en stor op-
levelse rigere og med rigtig mange penge samlet ind, 
der alle går ubeskåret til Børnecancer og Børnelun-
gefonden. 

Se mere om Team Rynkeby på: team-Rynkeby.dk
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Vejrup præmiespil
  April 2022 Præmie

 401 Melanie Jensen 200

 223 Emil Bergenhagen 150

 91 Hans Fogh 150

 511 Anna Schultz 100

 252 Henning Frederiksen 100

 154 Helle Jensen 100

 266 Carl Verner Madsen 50

 128 Verner Holm 50

 546 Christian Mathiesen 50

 349 Jens Kristian Nielsen 50

 215 Robert Jørgensen 50

 287 Bente Holst Wagner 50

 467 Anna Højmark 50

 108 Knud Erik Mortensen 50

 106 Ruth Callesen 50

 433 Børge Voss 50

 486 Susan Sørensen 50

 85 Thorkild Nielsen 50

 538 Inge Mikkelsen 50

 157 Jesper Stenager 50

 131 Martin Holm 50

 141 Iben Sørensen 50

 27 Mona Mortensen 50

 186 Ivan Jensen 50

 93 Birgit Nielsen 50

 104 Joan Østergaard 50

  Maj 2022 Præmie

 331 Gerda Fogh 200

 420 Klara Jørgensen 150

 541 Kent Henriksen 150

 168 Hans Johnsen 100

 33 Henning Pedersen 100

 217 Sabrina Jensen 100

 364 Rosa Laumann 50

 441 Bent Christensen 50

 322 Oliver Jørgensen 50

 3 Birger Henriksen 50

 274 Henning Frederiksen 50

 171 Marie Bak 50

 360 Jørgen Martin Pedersen 50

 493 Christine Grøn 50

 346 Jørgen Fogh 50

 212 Lene Hansen 50

 30 Michael Sørensen 50

 539 Jari L. Jensen 50

 83 Krzysztof Gorowski 50

 280 Charles Madsen 50

 443 Johnny Tidemand 50

 527 Jimmy Jensen 50

 174 Rita Gammelgård 50

 210 Asta Kirkeby 50

 262 Birthe Holst 50

 195 Lone Thuesen 50

Kære Vejrup og omegn
Vi har brug for lige netop dig!
Gymnastikforeningen søger nye frivillige, 
til vores dynamiske gymnastik team.

Vi søger frivillige, der har lyst til at udbrede gymna-
stikken og instruere, eller hjælpe med at instruere 
børn og unge, gennem sjov og legende bevægelse. 

• Vi søger unge og voksne. Du må gerne have erfa-
ring med gymnastikken, men det er absolut IKKE 
en nødvendighed. 

• Det vigtigste er, man har lysten til, at give glæden 
ved fritidsaktiviteter og bevægelse videre, til en 
masse friske og glade børn / unge. 

• Vi kan tilbyde en masse medindfl ydelse, humor, 
trænertøj, holdtræning, kaffe/kage til trænermø-
der og GRATIS kurser v. DGI mm. Vi ser frem til, 
at høre fra dig!

Brænder du ikke lige for at være instruktør, men vil sta-
dig gerne hjælpe til..

Så er du måske vores nye kursusansvarlige?

Vi søger en m/k til vores gymnastikudvalg, der vil 
tage ansvar for tilmelding, afmelding og udbredelse 
af kursus tilbud fra DGI til vores instruktører.

Det er en central og vigtig del af gymnastikforenin-
gens udvikling og fornyelse, at vores allerede dyg-
tige instruktører kan komme på diverse kurser og 
uddannelser. Derfor søger vi dig, der gerne vil være 
tovholder på udvikling og fornyelse i vores forening. 
Vi tilbyder hyggelige møder, masser af kaffe og na-
turligvis hjælp til at navigere i DGI’s kursuskatalog/ 
tilmeldingssystem. Vi glæder os til at høre fra dig!

Tina Schultz (Formand): 61 35 53 84 - 
Robert Andersen (Udvalg): 31 37 17 69
Tina Grønning (Udvalg): 22 43 91 19

Vi har brug for lige netop dig!
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Vejrup den 07-04-2022

Beretning for Vejrup Endrup Fritidscenter 2021
Det er dejligt at vi kan mødes fysisk igen, og uden 
restriktioner, så må vi bare håbe at 2022 igen kan 
blive et mere normalt år som vi kendte før Corona 
en.

Så er der atter gået et år, og det er tid for en lille 
opdatering fra Vejrup Endrup Fritidscenter. Det har 
været et år, som igen har stået i Corona éns tegn.

Lidt om 2021 som også startede med at alt blev luk-
ket ned lige inden julen, 2020 så vi har mistet hele 
forårets inden dørs aktiviteter. Men stadigvæk beta-
ler skolen for brug af lokalerne samt idrætsforenin-
gerne betaler i kraft af hjælpepakker fra kommunen

Efter sommerferien startede så alt indendørsaktivi-
teter op igen, og vi har heldigvis haft fuld aktivitet 
hvad angår idrætten, der er udlejet lige så mange 
timer som normalt.

Udlejningen af Multisalen og lille sal kom der også 
fuld gang i da alt var udsat fra foråret hvad angik 
fester og mange møder var også udsat.

Så har vi endelig også fået gang i E sport i centret 
det har taget langt tid at få lokalerne gjort klar til det 
pga. Corona situationen og vi heller ikke helt var klar 
over hvornår de kunne starte. Her skal igen lyde en 
stor tak til alle de frivillige som igen har lagt et stort 
arbejde i at lave noget nyt i Centret Men efter som-
merferien kom de endelig i gang Senere i september 
måned uge 36 startede banko også op igen, og det 
gik godt indtil december hvor vi igen har lukket det 
hele ned. Og først er kommet i gang her i marts må-
ned igen. Så det gik ikke helt som vi håbede med at 
starte i januar igen.

Der er desværre ikke sket det helt store forbedringer 
i 2021 pga. Af den lave aktivitet
Der har været aktivitetsdag for hallens venner i okt. 
Hvor vi fi k udbedret de små og store ting som der 
altid sker i løbet af året. Vi fi k blandt andet renset 
vores kælderskakter så vi ikke igen får vand ind i 
Arkivet, vi havde desværre en kedelig oplevelse en 
dag i september. hvor der kom en masse vand ind 

ved en af vinduerne. en af de dage vi fi k et kæmpe 
regnskyl. Vi var heldig at det kun var gulvet der kom 
til at svømme og jeg håber at vi har fået alt vandet 
ud igen.

Vi havde også håbet på at vi kunne få gravet ned og 
se hvor fugten kommer ind til Skytterne, men det er 
udsat til foråret. Hvor vi håber at vejret er bedre som 
i oktober.

Vi har også fået lavet tagrender og nedløb ved vestsi-
den af hallen.

Vi har fået 10.000.- kr. fra Sydbank til nye sangbøger 
60 alm og 25 med stor skrift og en bog med noder 
og som I kan se bliver de allerede fl ittigt benyttet

Udover dette arbejder vi i lige nu med et nyt låse-
system elektronisk, så deriblandt andet automatisk 
bliver låst hver aften. som vi har sat i søen og bestilt 
så vi håber at det kan sættes i gang til efterårssæso-
nen vi venter bare på at få at vide hvornår det kan 
være klar

Økonomisk vil vi nok komme ud med et lille plus, 
og ikke som jeg forudså negativ resultat for 2021 og 
vi skal nok klare skærende da vi har en meget sund 
økonomi i Centret.

Vi får nok nogle udfordringer angående større ud-
gifter til varme da gaspriserne er steget voldsom, så 
dette er noget vi er i gang med at se på i 2022 angå-
ende isolering af hallen anden energikilde, vi er også 
ved at se på op stregning af håndboldbanerne i hal-
len samt lakering. Vi har også gang i et rygepavilion 
til vores gæster så der noget at tage fat på i 2022.

Det er en stor glæde at se hver gang der et arrange-
ment i hallen at folk bare som en selvfølgelig begyn-
der at samle stole og borde.

Til slut vil jeg bare sige tak for godt samarbejde med 
alle brugere af centret og til alle frivillige. Bestyrel-
sen Og til Susanne og Niels Ole.

Henning Frederiksen

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid
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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 20.00

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
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 VE-Fritidscenter 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 IT-Service 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,-
AEG

 Vaskem
askine

L7FSB840E

Energiklasse A+++ • 8 kg 
1400 O

m
dr. •  Kulfri M

otor

M
ulighed for levering/m
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v	Levering

tilaftalttid
v	U

dpakning/tilslutning
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tagesm
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5499,-
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 Kondenstørretum
bler

  T8DSB830E

Energiklasse A+ • 8 kg 
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