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- EN NY VIRKSOMHED I VEJRUP
Som jeg- og som mange andre, måske også har lagt mærke til, så triller der
ofte en indkøbsvogn over vejen på Storegade i Vejrup med pakker til
Købmandens Postkontor.
Det er Jesper Dejlov Andersen
der har startet nyt ﬁrma i Vejrup
Hva` laver Jesper så egentlig…..- og
det fortæller Jesper mig så lige her.
Jeg valgte at tage springet d. 1
april, hvor jeg havde sagt op hos
min tidligere arbejdsgiver for at
blive selvstændig. JA Proﬁl er en
virksomhed som sælger arbejdstøj, sportstøj og profiltøj, hvor jeg
har mit motto der hedder mod,
glæde og begejstring
- hvorfor lige det?
Modet til at tage springet, og udleve sin drøm.
Glæden ved at give den service
der gør, at kunderne kommer tilbage,
Begejstringen for at møde kunden
med et smil og være topmotiveret
for at give den bedste oplevelse.
Jeg har allerede nu tilknyttet flere
store brands til min virksomhed,
som gør, at jeg kan levere en masse kvalitetsprodukter til skarpe
priser. Jeg er i gang med opbygning af min hjemmeside, hvor
man som kunde kan få tilknyttet
en konto og se, hvilke varer man
har valgt i sit sortiment. Det er
både for at give et bedre overblik
for kunden men også for at kunden altid ved, hvilke
priser man får.
Hvad er så grunden til alle de pakker?
Udover det så producerer og pakker jeg tøj for to
fodboldfirmaer, som sælger uofficielt merchandise.
Den første er Redmen Family Shoppen, som er Danmarks største uofficielle Liverpool shop, som siden
COVID-19 har eksploderet i størrelse. Dertil et mesterskab, som folk har ventet på i 30 år.

Det har resulteret i 800 pakker siden april, hvor jeg
startede op. Den anden virksomhed er Hypewear et
ny startet firma, som sælger fashiontøj til fodboldklubber, de har fået en god start siden de åbnede op
3. juli.
Har du lyst til at høre mere, så spørg mig endelig!
Eller tjek min hjemmeside ud www.japroﬁl.dk

www.endrupby.dk

God dag og God sommer.
Jesper D. Andersen & Helle Burkal.
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Vejrup præmiespil
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349
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Marts 2020

Mona Bojsen
Børge Voss
Bjarne Hansen
Thorkild Nielsen
Jens Kr. Nielsen
Sonja Andreasen
Kate Havgaard
Anja Frøsig
Erling Nissen
Tommy Barkholt
Bente Mølgård
Camilla Hejn
Ida Fogh
Lisbeth Pedersen
Chris Kjærsig
Gurli Jermin
Tom Andersen
Ib Gjerlevsen
Jørn Bak
Maren Andersen

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

340
144
350
160
243
303
532
307
70
428
374
222
264
71
256
427
226
275
420

Jørgen Hansen
Silke Sørensen
Simon Truelsen
Jane Pedersen
Lene Nielsen
Frederikke Madsen

April 2020

Poul Ottosen
Ronni Fyhn
Dorte Andersen
Linda Iversen
Erna Hansen
Torben Staal
Anne Grtehe Steffensen
Louise Haulrih
Jonna Kristoffersen
Tobias Tobiasen
Marianne Pedersen
Peder Thomsen
Klara Jørgensen

50
50
50
50
50
50

Præmie

VEJRUP BORGERFORENING
INVITERER TIL FOREDRAG

Lene
Beier

KOMM
ER
TIL
VEJRU
P

”Gi’r du en kop kaffe?”

TORSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 19:00
I VEJRUP/ENDRUP FRITIDSCENTER

Billetter købes senest den 15. oktober ved Min Købmand i Vejrup.
PRIS: 150 kr. Der kan købes kaffe/the/kage til arrangementet.

I foredraget “Gi’r du en kop kaffe?” fortæller Lene Beier bl.a. om, hvordan man laver et
godt, personligt TV-program med helt almindelige personer som deltagere - herunder
hvordan man kommer tæt på dem, uden det bliver grænseoverskridende.
Læs mere på Vejrup Borgerforenings hjemmeside eller facebook
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Endrup

Affaldsindsamling i Endrup
I det spæde forår valgte lokalrådet, at der skulle
samles affald også i år, selvom Coronaen har lagt en
skygge over fællesarrangementer.
Så via Facebook Endrup inviterede vi til samling i
Bålhytten d. 25. april. Gruppevis blev der samlet affald i og omkring Endrup. Konklusionen var, at flere
(cirka 20 personer) samlede mindre affald, af den
simple grund, at der ikke var så meget. Og det var i
grunden ikke så galt.
Efter arbejdet bød Tina og Steen på grillpølser og øl.
Lige hvad vi havde brug for.

havde desuden selv rømmet muld af og lagt faldsand
ind - FLOT ARBEJDE.
Tak også til Esbjerg Kommunes fundraiser, Ann Caroline og til JV for en fin artikel om indvielsen.
En rigtig rigtig god dag for Endrup.
Sankt Hans aften i Endrup 2020
På en smuk solbeskinnet aften fejrede vi midsommeren ved Bålhytten i Endrup. Usikkerheden var stor op
til arrangementet. Skulle Corona spøgelset aflyse vores
Sankt Hans aften, eller kunne vi stole på, at der kun
var ansvarlige borgere i Endrup. Vi valgte det sidste.
Vores præst Uffe leverede båltalen. Den omhandlede
blandt andet heksejagt i gamle dage, men også heksejagt på de sociale medier her og nu.
Før det havde Svend, Birgit og Birthe gang i grillen, så
vi kunne købe nem aftensmad. Derefter gik vi ned til
den anden side af søen, hvor Hans var klar til at tænde
bålet og sende heksen,
lavet af fætter Thomas,
afsted til Bloksbjerg
med en masse hvid røg
efter sig.

Indvielse af legepladsen i Endrup
Søndag d. 14/6 indviede vi vores nye legeplads i
Endrup. I rigtig flot solskinsvejr blev den røde snor
klippet over, og de små børn drønede ind og tog den
fine legeplads i brug. Efterfølgende havde Pernille
og Mads Dexter grillpølser m.m. klar til de mange
gæster, der selvfølgelig havde sprittet hænder af og
holdt passende afstand pga. covid-19.

Stor tak til dem, der
hjalp til og tak til de
fremmødte, cirka 50
personer.
Johannes Brændgård
Schmidt

Forud for indvielsen havde Steen gjort et kæmpe
arbejde med både planlægning af, hvordan legepladsen skulle indrettes, men også skaffet pengene
(205.000kr.) via fonde og frivillige bidrag. Godt hjulpet af Charlotte, Verner og Tina. Steen og Verner

www.endrupby.dk
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Nyt fra Vejrup Landsbypark
Der er jo sket meget i Landsbyparken siden sidste udgivelse af
Vejrup Endrup Nyt.
Som det fremgår af billederne,
så er bålhytten blevet færdigbygget, og der er kommet borde
og bænke samt opbygget fundament til den kommende grill.
Dyreshelter og indhegning er
klar til at modtage de 4 får, der
skal afgræsse området. Den
handicapvenlige toiletbygning
er nu åbnet. Der er fremført
vand til bålhytte samt til shelterpladsen. Ud over det så er
der belysning i toiletbygningen
samt i bålhytten.
Bålplads ved shelterne er klar til brug, og der vil
senere blive bygget et brænde læ.
Indkøb af borde og bænke samt bålrist har kunnet
lade sig gøre, da vi har fået donationer fra Vejrup
Antenneforening samt Borgerforeningen. Tak for
det.
Vi mangler nu kun en tilbagemelding fra Esbjerg
kommune angående ledelys fra Kirkediget ned til
Bålhytten. Der er kommet nye regler, og de kigger
på godkendelse af de lamper, vi har valgt.
Rigtig godt at se området bliver flittig brugt.
Det er jo også en oase, så nyd området med
respekt, og pas godt på tingene.
På arbejdsgruppens vegne – Leif Hermansen
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Så er der kommet gæster til landstag godt imod
byparken
dem og behandle området med
respekt er der nogle der ville
være behjælpelig med lidt halm til
dem høre jeg gerne fra jer.
Mikkel Hermansen

Vil du være med til at udvikle Vejrup?
Så kom til årsmøde ved Vejrup lokalråd og deltag med dine idéer og forslag til
hvordan vi sammen udvikler vores by
I forbindelse med vores årsmøde får vi i år besøg af
Hanne Tanvig fra Københavns universitet, som vil
komme med et oplæg vi håber vil kunne bruges som
inspiration og til at skabe debat omkring hvordan
vi ser Vejrup skal udvikle sig over tid. Den 8. september 2020 vil Hanne Tanvig rulle perspektiverne
for ny udvikling i landsbyerne ud, hvor hun særligt
vil komme rundt om træning af landsbyernes egne
muskler. Hanne Tanvig er landdistriktsforsker ansat
ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
ved Københavns Universitet. Hun har mange års
erfaringer bag sig som forsker og finder fortsat nye
veje til udvikling i samarbejde med landsbyer rundt
om. Hun har en omfattende produktion og erfaring
med formidling og fungerer desuden som central
kilde og rådgiver.
Hanne skriver selv: “ Hvis landsbyen ikke ligger lunt i
svinget i nærheden af en større by, så lukker og slukker
sidste mand! Sådan er essensen stort set i budskabet
om landsbyernes fremtid i mange førende medier, og
mange centrale beslutningstagere har det samme billede
i hovedet.
Sagen er til gengæld, at globalisering og IT betyder, at
udvikling ikke automatisk udgår og styres fra de store
byer. Den kan ske på steder, hvor det førhen var utænkeligt. På den yderste spids af en halvø længst væk fra
storbyen og for enden af grusvej kan det mest avancerede erhverv med tæt samarbejde og forbindelser ud i
hele verden f.eks. ligge. Og ved siden af ligger der andre
mikro erhverv - OG - de ligger der, fordi de pågælden-

de erhvervsdrivende og deres familier gerne vil bo lige
dér pga. naturen, identitet og et spændende nærmiljø,
og så handlede det ellers bare om en stikkontakt og adgang til bredbånd.
Vi ser masser af eksempler på, at storby livsformen fravælges til fordel for et liv på landet i disse år, og kalder
det modurbanisering. Mange små samfund i yderområder
oplever netop større tilﬂytning end fraﬂytning, og den
tendens vil antageligt kunne forstærkes. Potentialet for
landsbyers udvikling er altså stort, men en væsentlig faktor for forløsningen er, at landsbyerne selv gør noget for at
indfri det, og det er ikke helt lige meget hvad og hvordan.”
Årsmødet afholdes tirsdag d. 08/09-2020, kl. 19.00
i Vejrup Endrup fritidscenter
Tilmelding er påkrævet, S.U. senest d. 2. september
til tlf. 30 63 81 08 eller på mail til
lokalraad@vejrup.dk, venligst angiv navn og antal.
Online tilmelding er også muligt via begivenhed på
facebook eller tilmeldingsformular:
https://www.facebook.com/events/948860708951103
https://forms.gle/QW3HVLY2niAD7tjn9
- Vejrup lokalråd

www.endrupby.dk
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Corona-status i Vejrup Idrætsforening
2 dage efter årets generalforsamling i VIF lukkede Coro-

navirus og Mette Frederiksen Danmark ned. På generalforsamlingen blev det drøftet, hvordan gymnastikopvisningen et par dage efter skulle håndteres – det viste sig
dog, at det kom til at give sig selv. Den blev som så meget
andet af Idrætsforeningens aktivitet aflyst.
Generel aktivitetsstatus
Efter Danmark så småt begyndte at åbne op igen, er de
forskellige aktiviteter ligeledes i gang. Alle udvalg har
været meget opmærksomme på de retningslinjer, der er
blevet udformet for de for-skellige idrætter. Selvom de
nye restriktioner besværliggør en del, klør alle udvalg på
med krum hals. Så inden sommerferien var stort set alle
aktiviteter i gang igen på den ene eller den anden måde.
eSport må vente
Udvalget bag eSports-initiativet i Vejrup Idrætsforening
har måttet væbne sig med tålmodighed. Lokalet, der skal
bruges til eSport, er i Corona-tiden nemlig blevet brugt af
Vejrup Skole som et ekstra klasselokale. Dog har udvalget
brugt tiden særdeles fornuftigt. Der er indkøbt computere og div. udstyr og lagt en plan for opstarten, så når
lokalet er ledigt og kan ombygges til formålet, er de klar.
Mere info vil følge, når eSport er oppe at køre i VIF.
Følg evt. deres Facebook side: Vejrup eSport.

En uge 32 uden Sportsfest
Festudvalget har valgt at aflyse årets Sportsfest. Der var
mange ting, der skulle afbestilles inden en given dato, og
i foråret var det ikke til at vide, hvordan verden ville se
ud i august.
Dog arbejder festudvalget på at få stablet et
andet arrangement på benene, der kan hylde fællesskabet i Vejrup og skabe lidt god
stemning. Dette vil blive, når tiden og diverse
Corona-restriktioner tillader det. Mere info vil
følge på Facebook.

Sportsfesten, Gymnastikopvisningen
og manglende kontingenter. Vi har fået
bevilliget 54.000 kr. til at dække en del
af det underskud, vi ellers kunne forvente. Så det er vi rigtig glade for.
OK-midler og Vejrup Idrætsforening
Et par af bestyrelsesmedlemmerne i
Vejrup Idrætsforening var ikke helt klar over,
hvordan det fungerer med, at foreningen hvert
år får bevilliget midler fra OK.
Så hvis der sidder andre der ude og også er
i tvivl, deler vi det lige her.
Hvis du har et OK-benzinkort eller tanker med OK’s app,
kan du støtte lokalsporten hver gang, du tanker bilen.
Midlerne som idrætsforeningen får ud af dette, går direkte til udvikling i foreningen, så vi fortsat kan have
gode og attraktive aktiviteter til hele lokalsamfundet.
Som det er lige nu, går der 5 øre pr. liter til foreningen –
hvis, du har et benzinkort eller en app, der er tilknyttet
Vejrup Idrætsforening.
Myter om benzinkort og OK-app’en
Så for at få aflivet et par af de myter, nogle fra bestyrelsen selv troede på, gøres der opmærksomt på dette:
• Hvis du tanker ved OK i Vejrup uden et benzinkort
eller en app, støtter OK ikke med 5 øre pr. liter til foreningen.
• Hvis du har et benzinkort eller en app, der ikke er registeret til at støtte Vejrup Idrætsforening, støtter OK
ikke med 5 øre pr. liter til foreningen.
Du kan registrere dit benzinkort eller app til Vejrup
Idrætsforening, når du hverver det. Hvis du skal have
hjælp, så kan du altid spørge i kontoret på foderstoffet.

Hjælpepulje til foreninger
Regeringen vedtog i april at yde et ekstraordinært tilskud til foreningslivet. Den blev, som
meget andet, kaldt Corona-hjælpepuljen og
blev administreret af DGI og DIF. Den første
del af pulje ind-eholdt 44 millioner, men der
blev i alt søgt for 256 millioner. Derfor blev der
lavet en anden etape.
Fra Vejrup Idrætsforening har vi søgt midler til
det beløb, vi i år kommer til at mangle fra bl.a.
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• I 2020 fik VIF 27.043 kr. fra OK-midlerne. Disse er
brugt (og skal bruges) på indkøb til og opstart af
eSport.
• I 2019 fik VIF 26.270 kr. fra OK-midlerne. Disse gik til
små fodboldbaner og håndboldmål i hallen.
• I 2018 fik VIF 20.350 kr. fra OK-midlerne. Disse gik til
nye redskaber til gymnastik og All Around træning.
Hver gang en person TANKER – Benzin/Disel/Olie,
- om man er fra Vejrup eller et sted i Danmark
og tanker med et kort, der er tilknyttet
Vejrup Idrætsforeningen, gør det stor glæde!
Tak til alle jer, der allerede hjælper os på denne måde A

VIF Badminton

Sæsonen 2020/2021

MOTIONIST TILMELDING:
Mandag Uge 34 d. 17. August i cafeteriet kl. 19:00 - 19:30,
vi sørger selvfølgelig for at holde god afstand, og overholde de retningslinjer der er gældende for COVID-19.
Motionister: 2000,- pr. bane.
Tiderne hedder som følger:
Mandag:

18:30 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 21:30

Torsdag:

20:00 – 21:00

Der vil være lodtrækning om baner, hvis flere har samme ønsker.
Lodtrækningen finder sted kl. 19:30.
UNDGOMS TILMELDING: Børn 400, Opstart for ungdomsspillere til Badminton, hvor vi har to hold.
Tiderne hedder som følger:
Mandag:
Tirsdag:
Torsdag:

17:30 – 18:30 (Fra 0-5 klasse)
17:30 – 19:30 (Fra 6 klasse og op)
16:30 – 17:30 (Fra 0-5 klasse)

Betaling: Skal ske på
vejrupif´s hjemmeside
under Badminton.
Det er dog først muligt at
betale efter man har fået
tildelt en tid.
Sæsonstart: Uge 35
Hilsen Badmintonudvalget.

www.endrupby.dk
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Status fra Gørding-Vejrup Skyttekreds
Tilbage i marts måned tog bestyrelsen hurtigt den
beslutning at lukke foreningen ned, da Mette Frederiksen d. 11.3. havde holdt pressemøde. Det betød, at
der i 15m sæsonen 19/20 ikke var nogle DM-deltagelse til foreningens skytter, vores generalforsamling
blev udskudt og det samme gjorde vores vanlige afslutning med præmieoverrækkelse, lidt til maven og
tid til at få snakket af.
Da vi havde holdt lukket for al aktivitet i foreningen
i noget, der virkede som mange måneder, begyndte
landet så småt at åbne igen. Vores aktivitet, der kun
er i gang fra september til april, startede vi dog ikke
op igen – det venter vi med, indtil det atter bliver
september.
Men, tiden er alligevel blevet brugt godt! Foreningens frivillige har givet en stor hånd med og vi har
fået ordnet en række ting i foreningen i denne corona-tid, som vi i lang tid, har villet gøre noget ved:
• Vi har fået gjort hele 15m banen tiptop ren med
grundrens og hele molevitten.
• Vi har fået opdateret vores skydekasser, så vi ikke
skal tænke over det de næste mange år.
• Vi har fået lavet en ny bagvæg.
• Vi har malet hele banen, så det ser brand godt ud.
Herudover har vi haft en grundig oprydning og blandt andet fået lavet en info-folder, så når vi fra nu af får nye gæster, kan
de få en med i hånden, når de tager hjem.
I og med vi har fået brugt foråret og sommeren godt i skytteforeningen, er vi så
klar til at slå dørene op for en ny sæson d.
1.9.

forbi foreningen d. 10.10. og tag gerne venner og
familie med.
Mandagsskydning i Gørding-Vejrup
Skyttekreds for seniorer
Hver mandag fra september til april mødes Gørding-Vejrup Skyttekreds’ +60 hold til et par hyggelige timer med riffelskydning, kaffe og snak – og vi
har plads til endnu flere A
• Hvornår? Mandage kl. 14:00 – 16:00 i september
– april måned.
• Hvor?
I skytteforeningen under VejrupEndrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup, 6740
Bramming.
• Hvem? Alle +60’ere i lokalområdet.
Hvorfor kan skydning være interessant for dig?
Skydning er en idræt for alle. Det er en skånsom
aktivitet, og præcision er vigtigere end kondition,
men idrætten udfordrer alligevel din balance, din
koordination og koncentration. Derfor er skydning
en god træning både for krop og hjerne. Og i Gørding-Vejrup Skyttekreds sætter vi stor pris på det
sociale og fællesskabet, så snakken
og kaffen

Deltager i Skydesportens dag 2020
D. 10.10. kl. 10:00 – 15:00 deltager vi i
Skydesportens dag,
der er et landsdækkende åbent hus
arrangement, som
DGI står bag. På
dagen er der åben
for fremvisning
af banen og gratis
skydning til alle
interesserede. Så
hvis du kunne tænke dig at se, hvad
skydning er, så kig
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efter skydningen er en vigtig en del af vores mandagstræning.
Hvordan foregår det?
Vi mødes hver mandag kl. 14:00 – 16:00 i foreningens lokaler, der ligger i kælderen under VejrupEndrup Fritidscenter. Vi starter med en kort snak
og med at hjælpe nye, interesserede i gang, herefter
skyder vi 25 skud med riffel. Når vi har skudt, hjælper vi hinanden med at tælle skiver op, og så slutter
vi af med en god snak, kaffe og kage.
Hvad nu og har du spørgsmål?
Hvis du har lyst til at komme og prøve at skyde, så
kom ned i skytteforeningen en mandag kl. 14:00 i
september – april måned. Den første gang får du en
gratis prøve gang, så du kan se, om det er noget for
dig. Hvis du har spørgsmål inden, så er du velkommen til at kontakte Tovholder for +60 holdet Frode
Hansen på telefon 5097 3900. Se mere på vores
hjemmeside www.skytteklubben.dk eller vores Facebook-side: Gørding-Vejrup Skyttekreds
Sæsonopstart i Gørding-Vejrup Skyttekreds
d. 1.9. kl. 18:30 – alle er velkomne.
I skytteforeningen træner vi hver tirsdag og torsdag
fra kl. 18:30 – 20:00. Hvis du kunne tænke dig at se,
hvad skydning er og hvem vi er, så skal du endelig
komme på besøg.
Vi bor i kælderen under Vejrup-Endrup Fritidscenter
– du ved, den trappe du kan
se fra cafeteriaet, nede af den finder du os A
Når du kommer ned til os, foregår det på denne
måde:
• Du bliver modtaget af en af vores søde og dygtige
frivillige, der byder dig velkommen og fortæller om
foreningen og det at gå til skydning.

• Du får mulighed for at få en gratis prøveskydning
på luft.
• Træneren finder det udstyr, du skal bruge – vi har
nemlig alt, du skal ikke medbringe noget.
• Når du er på plads, hjælper træneren dig i gang,
hvad enten du er nybegynder eller du har prøvet at
skyde før.
• Efter endt skydning hjælper træneren dig med at
tælle dine skiver op, og du kan få en kop kaffe eller
sodavand og en god snak med de andre, der er i
foreningen samme dag som dig.
Det vi i foreningen er vilde med ved skydningen er,
at det er en aktivitet for hele familien.
Som forældre eller bedsteforældre kan du stå på banen ved siden af dit barn eller barnebarn og lave den
samme ting på samme tid – efterfølgende kan I tælle
skiverne op og
konkurrere internt, det er altså hyggeligt!
Se mere på vores hjemmeside www.skytteklubben.
dk eller vores Facebook-side: Gørding-Vejrup Skyttekreds
Priser på medlemsskaber 2020/2021
Medlemskort – individuel
Cal.22 Under 21 år med 10 skydninger
Luft Undr 21 år med 10 skydninger
Cal.22 Over 21 år med 10 skydninger
Luft Over 21 år med 10 skydninger

300 kr.
250 kr.
372 kr.
325 kr.

Familiemedlemskort
Cal.22 3 x medlemskort + 3 x 10 skydninger 675 kr.
1 voksen + 1 barn + 1 valgfri
Luft 3 x medlemskort + 3 x 10 skydninger 600 kr.
1 voksen + 1 barn + 1 valgfri

Biblioteket er kommet til Vejrup!
På dit bibliotekspot i Vejrup Endrup Fritidscenter kan du hente og
låne de materialer, som du har bestilt fra biblioteket.
Samme sted kan du også aflevere dine biblioteksmaterialer.
Du kan bestille materialerne på hjemmesiden esbjergbibliotek.dk,
via appen Biblioteket el. på tlf. 76 16 20 00.
Åbningstiderne for biblioteksspot kan du se på ekb.dk/bibspot
HUSK: At ændre i din kontoopsætning, dit foretrukne afhentningssted er i VEJRUP.

www.endrupby.dk
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Ølsmagning, grillmad og hygge
Er det noget for dig, så inviterer Seniorklubben
til nogle hyggelige timer torsdag den 3. september 2020 kl 16.00.
Det foregår hos vores lokale ølbrygger Verner Fogh, Industrivej i Vejrup.
Verner vil fortælle om, hvordan han laver øl, for øl er mere end bare øl,
og her kan man få et indblik i ølbrygningens forunderlige verden. Der
bliver mulighed for at smage på flere forskellige øltyper, som man sjældent ser på butikkernes hylder.
Forbered dig på at få oprustet alle dine sanser
- der skal både duftes, kigges og smages…
Derefter tændes der op i grillen, og der serveres
grillmad og en øl eller sodavand.
Senere bydes der på kaffe og kage.

Det koster 100 kr. at være med.

Tilmelding skal ske senest 27. august til Tommy Hunderup tlf. 27 29 04 36.
Vi håber, rigtig mange har lyst at være med, og arrangementet afholdes selvfølgelig under hensyn til
gældende Coronaregler.
Mange sommerhilsener fra Seniorklubben.

Senior klubbens udﬂugt til Sønderjylland
torsdag den 18. juni
Vi startede 35 deltagere fra Vejrup kl. 8. i et dejligt
solskinsvejr.
Den veloplagte chauffør, Lars, fortalte små sjove
historier om det område, vi kørte igennem. Det var
en rigtig smuk tur på de små snoede veje tværs over
landet til Christiansfeld, hvor vores første lokale
guide stod på.
Vi nød vores kaffe og rundstykker på den gamle
Genforeningsplads i Christiansfeld, hvor vi hørte
guiden fortælle om Genforeningen og kirken i Christiansfeld. Derefter kørte vi til Frederiks høj, hvor
Chr. D.X. red over grænsen efter Genforeningen i
1920, og vi så slusen ved Hejlsminde, som var den
yderste grænsepost.
Derefter kørte vi til Skamlingsbanken, og flere af os
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nød den flotte udsigt fra toppen af banken.
Ved Skamlingsbanken er man ved at bygge et stort
nyt besøgscenter, som skal fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted.
Så var der tid til, vi skulle nyde en god middag på
Den Gamle Grænse Kro, inden turen gik videre til
Historie Center Dybbøl, hvor vi blev modtaget af en
meget dygtig guide, som fortalte meget livagtigt om,
hvordan livet som soldat havde været under krigen
dengang i 1864. Desuden så vi to små film om krigen. Derefter kunne vi gå rundt på det gamle fæstningsanlæg
Så var det tid at vende hjem mod Vejrup igen, hvor
vi i bussen nød Ida og Gurlis hjemmebag med en
kop kaffe til.

www.vejrup.dk
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Flittige hænder
Hvis corona-situationen tillader det, starter vi op igen
mandag, d. 14. september kl. 13.30
i skolens grupperum i kælderen.
Vi er en flok, der hver mandag eftermiddag fra september til april mødes over vores forskellige hobbies og inspirerer hinanden, det kan være alt mellem himmel og jord, bare det er noget, du kan have
med dig. Vi vil meget gerne være flere, så har du en hobby, du kan tage under armen, og som du har
lyst til at dele med andre, så mød op.
Husk en femmer til kaffen, kop og brød. Overskuddet går til juleafslutning og
forårsafslutning.
Er du nysgerrig efter at vide mere kan du få yderligere oplysninger hos
Anna Schultz, tlf. 51 91 01 15

vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

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

plads til
din annonce

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Her er der

Kontakt Helle B.
2945 4615

Jensen Biler

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

www.endrupby.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

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

Tlf. 75 17 13 00

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

Mobil: 9380 0703

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

Ring 75190054
* SVINEFODER
for bestilling
afhøjekvalitetsfoder
Samme
kvalitet og smag hver gang
Fås i piller, grovformaling i pillen
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

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

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Kirkebladet
Nr. 3/4 • 2020

På banen igen

Så er der atter kommet liv i
Vejrup-Endrup Nyt, efter at vi
pga. corona-krisen har sprunget
en udgave over, fordi aktiviteterne i sognene var kommet ned
på så lavt et blus, at der ikke var
tilstrækkelig med stor til at fylde bladet ud.
Men nu synes tingene at være
på vej tilbage i vanlig gænge,
og heldigvis for det. Og hermed
så også mulighed for at lave
kirkeblads-delen af VE-nyt nogen lunde lige som den plejer at
være.
Og kirkerne er blevet åbnet
igen, fra den 18/5, hvor det igen
blev tilladt at fejre gudstjeneste, dog med visse restriktioner,
som fortsat er gældende for en
tid. Og det går nok også, så længe det er påkrævet. Det helt afgørende er, at det igen er blevet
tilladt om søndagen at samles
om Guds ord.
Men ellers har det været småt
med de øvrige kirkelige aktiviteter hen over forår og sommer.

Det meste er blevet aflyst. Men
også her skal vi have kog under
kedlerne igen. Og ikke mindst
i forbindelse med konfirmationen, som jo skulle have været i
maj måned, men som langt om
længe kommer til at løbe af stablen, d. 23/8. Mere herom længere nede.
Men kog på kedlerne, også i
forhold til kirkelivet i øvrigt. En
endelig plan for efterårets- og
vinterens aktiviteter foreligger
endnu ikke. Men jeg forestiller
mig, at den aflyste forårskoncert kan realiseres som en efterårskoncert. Selvfølgelig skal
vi også have den årlige julekoncert. Så skal der synges i konfirmandstuen, højskolesang – foruden at jeg har tanker om en aften om salmedigteren Thomas
Kingo (1634-1703), som står
fadder til nogle af de stærkeste
eksistentielle salmer i Salmebogen, foruden i sin samtid at være
en farvestrålende og temmelig
provokerende personage. Der
er tanker om foredragsholder
udefra, og jeg har planer om en
www.endrupby.dk

studiekreds/foredragsrække om
filosofiens historie – fra Platon
til Søren Kierkegaard – og med
bindeled til både kristendommen og vores måde at tænke på
i det hele taget.
Alt dette i skrivende stund alene som strøtanker, men som
nok skal blive konkretiseret hen
ad vejen. Det er vigtigt at vi
kommer i gang med at mødes
igen. En ting er, at meget har
kunnet lade sig gøre på distance via computer og internet mv.,
men den folkelige nærhed kan
ikke erstattes af elektronik. Der
er bare forskel på nærhed og distance. I mangel af bedre, har
elektronikken været udmærket,
men alene som nødløsning i en
undtagelsestilstand. Ånd kræver nærhed, sådan er det.
Uffe Vestergaard
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Adresseliste:
Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.
Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets officielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

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

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

Konfirmation
Som alle involverede vist nok efterhånden ved, så fejrer vi konfirmation i Vejrup Kirke, d. 23/8 – med konfirmanderne fordelt på to hold,
hhv. kl. 9.30 og kl. 10.30 – hvert hold af ca. en halv times varighed – og
med fotografering i mellem.
Årets konfirmander er:
Jeppe Graversgaard Haulrik Nielsen, Fasanvej 5
Mathilde Amalie Graversgaard Petersen, Svalevej 7
Roald Ammundsen, Kirkediget 10
Nicklas Haubuff Clausen, Stationsvej 64
Maja Sophie Gram, Hegnet 5
Magnus Sølbeck Grøndal, Krogen 4
Matilde Kruchov Hvilshøj, Bygaden 11
Laura Karlskov Morsing, Kildeparken 6
Maiken Lønne Nielsen, Sdr. Grisbækvej 6
Mark Lønne Nielsen, Sdr. Grisbækvej 6
Sofie Wenzel Utoft Nielsen, Dyrlægeparken 1
Oliver Hollænder Olsen, Glejbjergvej 16 *
Tobias Risager Regel, Engdraget 15
Julia Toft Sillasen, Hegnet 3
Ella Christine Møller Sørensen, Vibevej 7
Sandra Hjorth Sørensen, Vibevej 5
Maya Vang, Vejrup Storegade 11C
Alle, 6740 Bramming, bortset fra *: 6752 Glejbjerg
Omkring kommende sæsons konfirmander, så vil der blive udsendt
information til de familier, hvis børn netop er blevet færdig med 6.
klasse på Vejrup Skole. – Hvis andre kunne have interesse i konfirmation, herunder Vester Nykirke, så venligst kontakt undertegnede på tlf.
2033 2665.
Uffe Vestergaard

Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550
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FAMILIEDAG I ENDRUP
– For Alle Interesserede – for hele Vester Nykirke Sogn – søndag, d. 16/8 2020.
Lidt anderledes end vi plejer, eftersom Corona’en forhindrer at vi bruger Klubhuset i år.
Men til gengæld har vi Endrup Naturpark og Grillhytten – og et anderledes program, bl.a. med
professionelt børneteater – for alle aldersklasser – sang og musik.
Program for dagen – alt sammen med udgangspunkt fra Grillhytten:
8.30 – Cykeltur for de friske
9.30 – Kaffe og rundstykker i og omkring Grillhytten
10.30 – Udendørs gudstjeneste ved sognepræst Uffe Vestergaard – og med musikalsk ledsagelse, foruden klaver, på noget så utraditionelt som ukulele - ved kirkesanger Vicki Thykær.
11.30 – Teater for børn og barnlige sjæle: ”Barkentins Teater” ved Ole Barkentin Lauritzen, Ribe, som spiller forestillingen: ”Nielsen og Fisk”, under medvirken af bl.a. Ribehunden Fru Massen. – En finurlig hverdagshistorie – på børnenes niveau, men som desuden
spiller på det klassiske sagn om Skt. Georg og Dragen, kampen mellem det gode og det
onde. Der gemmer sig meget mere under overfladen.
12.15 – Mulighed for at købe pølser med tilbehør, øl, vand mv., krydret med taffelmusik og
et par viser mv. - ved Vicki Thykær på ukulelen. Og mulighed for at ungerne kan benytte
den nyetablerede legeplads ved Grillhytten, foruden mulighed for at få ”glimmer-tatoveringer” ved Bibi Lauersen, Funny Cars, Endrup.
Afrunding, når tid måtte være til det – og med kaffe og kage.
--Meningen med dette nye koncept for Familiedagen, er at forsøge at skabe en fælles hygge- og oplevelsesdag – først og fremmest for alle i Vester Nykirke Sogn og Endrup mv. Og netop med streg
under ordet: fælles, fordi vi lever i et landsbyfællesskab, som vi skal passe godt på - både unge og
gamle – og derfor med teaterforestillingen med et særligt blik til børnefamilierne.
Man skal på ingen måde være indlagt til at deltage i alle programpunkter. Man kan deltage i det,
som man har lyst til. Men tanken er, at vi skal kunne have en dejlig og måske berigende dag med
hinanden – og med plads til masser af hygge og snak.

www.endrupby.dk

17

Vejrup Endrup Nyt
Personalia

Menighedsrådsvalg
Informationsmøder, hvor menighedsrådene fortælle om
arbejdet i den forløbne funktionsperiode, og om hvad vi
ser af kommende opgaver. Ligeledes vil vi fortælle om
datoer og regler for valget til menighedsrådet.
Vejrup:
- d. 20. august, kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Engdraget
5 i Vejrup.
Vester Nykirke:
- d. 26. august, kl. 19.00 i Klubhuset, Endrup.
Menighedsrådenes valgbestyrelser

Døbt i Vester Nykirke:
Valdemar Kristian Holm
Viet i Vester Nykirke
(Grimstrup Krat):
Renate Dupont og
Martin Lauridsen
Bisat, Vester Nykirke:
Kristen Dejgaard Thomsen
Bisat og Begravet,
Vejrup Kirke:
Thomas Junker Nielsen
Carl Ejner Sørensen
Arne Gunnar Madsen Hansen
Freddy Pedersen
Lillian Pengart Johansen
Jonna Kristoffersen

Gudstjenester Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

26/7

7. s.e.trin.

9.15

10.30

2/8

8. s.e.trin.

ingen

9.15 (PT)

9/8

9. s.e.trin.

9.15

ingen

16/8

10. s.e.trin.

ingen

10.00*

23/8

KONFIRMATION

9.30 - mv.

ingen

30/8

12. s.e.trin.

10.30

9.15

6/9

13. s.e.trin.

ingen

9.15 (PT)

13/9

14. s.e.trin.

10.30 (SV)

ingen

20/9

HØST

10.30

19.00

27/9

15. s.e.trin.

9.15

10.30

4/10

16. s.e.trin.

ingen

10.30

11/10

17. s.e.trin.

19.00

ingen

PT - sognepræst Pernille Troldborg, Gørding
SV - pastor emeritus Sten Vedstesen
* - udendørsgudstjeneste - Grillhytten Endrup
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Fælles Om.
Ambitionerne
I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at omsætte erhvervslivets gode ideer til handlinger, til glæde og
gavn for din virksomhed og for fællesskabet.
Vil du vide mere om, hvad vi kan
gøre for dig og din virksomhed,
så ring til Gert, eller læs mere på
midspar.dk/esbjerg

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

NyNyannonce
annoncepåpåside
side1717
Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg
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5 10 11 00
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Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk
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www.danrevi.dk
| bramming@danrevi.dk
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04 89
89 || Telefon
Telefon 75
75 10 11 00
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2971 3899
Tlf.
Tlf. 29713899
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ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Torsdag den 24. septemper 2020 kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
Dagsorden i henhold til Centrets vedtægter
Vejrup Endrup Fritidscenter

Glarmester

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

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

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

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

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00
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Sidste skoledag i en corona-tid
Fredag d. 26. juni var sidste skoledag før sommerferien på Vejrup skole, men i en coronatid kunne intet
”være som det plejer”. Den traditionelle afslutning i
multisalen måtte udgå pga. forsamlings-forbuddet,
og forældrene kunne desværre ikke få lov at deltage.
Vi skulle selvfølgelig stadig sige farvel og tak for denne gang til 6.klasse, og resten af skolens elever skulle
sendes hjem på sommerferie, så skolens personale
måtte lægge hovedet i blød for at lave en anderledes
sommerferieafslutning.
Dagen startede med hyggelig afslutning i klasserne,
og klokken 9 kom dagens hovedpersoner op på skolen. Alle klasser
havde fået tildelt
en zone i skolegården, hvorfra
de måtte samle
karameller.
Efter et frikvarter
mødtes alle skolens elever igen
i skolegården,
og så var der
”Corona-banko”
på programmet.

Det blev en kæmpe succes! Det var så dejligt at være
samlet hele skolen, og der blev delt præmier ud til
højre og venstre. Der skal lyde en stor tak til VAKS
og alle andre, der har sponseret præmier.
Derefter gik alle børn om på fodboldbanen, og så
havde 6. klasse udfordret lærerne / pædagogerne i
en fodboldkamp. Der blev kæmpet, hujet og hejet,
svedt og pustet, og det var bare rigtig sjovt.
Efter endnu et frikvarter var det så blevet tid til fælles afslutning. Vi havde fået klaveret rullet ud, scenen sat op, og alle klasser sad klar i deres zoner.
Så holdt Maria-Louise tale for 6.klasse, hele skolen
sang en farvel-sang for 6.klasse, Ole holdt afslutningstale, 6.klasse delte sjove gaver ud til skolens
personale, og vi sang et par fælles sange.
Dernæst var der kun tilbage at ønske alle
en rigtig dejlig sommerferie – og ja, selvom
”intet var, som det plejer”, så havde vi alle bare
en rigtig god dag.
Skrevet af: Helle Thorø Uhd

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

Mandag
til
fragode
07.00
til 19.00
Der vil
blivesøndag
serveret en masse
vine, lækkerier

t
l
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k
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n
æ
t
d
n
a
m
b
ø
k
Min
fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode
til en hyggelig aften med en flaske vin.
Der vil på aftenen være mulighed for at købe,
vin til særdeles fordelagtige priser,
Besøg
os på
vores
Facebook
side
så både
julen
og nytåret
er sikret.

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

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en
hyggelig aften sammen med os.
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup”

V i er her for fællesskabet

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk
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Vejrup har fået egen by plakat
Kunstner Lydia Wienberg har skabt Vejrup by plakat
i samarbejde med Mikkel Hermansen og Pernille
Søgaard. Hele ideen opstod på en ferie i Blåvand,
hvor Lydia Wienberg’s plakat over Blåvand hang til
pynt i en butik.
Pernille og Mikkel fortæller: Vi syntes, hendes
måde at lave plakater på med natur og de rolige farver vakte vores interesse. Derfor blev vi meget hurtig enige om, at Vejrup også skulle have deres egen
byplakat og at det helt bestemt skulle være kunstner
Lydia Wienberg, som skulle lave den til os.
Vi kontaktede Lydia Wienberg og fortalte hende om
vores ide. Hun var i starten en smule skeptisk, da
hun ikke tidligere havde prøvet at lave en plakat til så
lille en by som Vejrup. Efter lidt tænke tid og en fortælling omkring en skøn lille by, ville hun gerne være
med til at lave vores by plakat.
Efterfølgende gik vi straks igang med at tænke omkring, hvad der indikere Vejrup by, vi valgte kirken,
torvet med skulpturene, den gamle bane samt stations bygningen, Olsens Paradis, det lille menighedshus og ikke mindst den smukke landsbypark.
Vi er vilde med det færdige resultat og ikke mindst
hjertet over Vejrup.

Skulle man sidde og tænke, at man også gerne vil
eje denne skønne plakat er der mulighed for det.
Plakaten fås i str. 50X70 til kr. 275 uden ramme
og kr. 350 med ramme.
Overskuddet ved salg af plakaten,
vil gå til Vejrups udvikling.
Ved bestilling kontakt Mikkel og Pernille
pr. SMS til 51 34 03 86

VM i Golf 2020
Tiden nærmer sig, at dette års golfmester
skal findes. I år spilles mesterskabet på
Kaj Lykke Golfbane i Bramming
d. 13. september, med gunstart kl. 9.00.
Alle der bor eller er født og opvokset i
Vejrup, med gyldig golf kort kan stille op.
Tilmelding inden d 31/8 til. Frede Jakobsen
frede.jakobsen@privat.dk el. SMS 22753927
HCP, Navn og DGU nr.
oplyses ved tilmelding
Prisen er ca. 225 kr. pr. deltager
Venlig hilsen Golfudvalget

www.endrupby.dk
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Vejrup IF – Gymnastik sæson 2020/21.
Alle børnehold starter i uge 37 og slutter efter opvisning i marts 2021. Pris 350 kr.
Forældre og børn
Onsdage kl. 16.45-17.30
Alder ca. 1 – 3 år.
Der arbejdes med det lille barns grundmotorik og
sanser gennem lege, sanglege og redskabsbaner, hvor
forældre også er en aktiv del af gymnastiktimen.
Puslinge
Tirsdage kl. 16.30-17.25
Alder: Fra børnehave – 6 år.
Her laves gymnastik uden mor og far. Der arbejdes
med barnets motorik, koordination og sanser. Dette
gennem lege, redskabsbaner og samarbejde mellem
børnene.
Ballet
Mandage
Alder: 4 – 7 år træner kl. 16.30-17.15
Alder: 8 år og op træner kl. 17.15-18.00
Instruktør: Alina Harbuz Lindberg
Den klassiske ballet er en af kunstens meget smukke
udtryksformer, der kan udvikle din motorik, selvtillid, musikalitet, fantasi, påskønnelse for skønhed,
koncentrationsevne og meget mere. Man har det
bestemt også sjovt. HUSK man SKAL have ballet
sko/ gymnastik sko på, dragt og leggings. Hår opsat
i knold.
Mini Spring Torsdage kl. 17.30-18.25
Alder: 0. – 2. Klasse
Børnene lærer og videreudvikler basale teknikker og
spring. Det kan være håndstand, vejrmøller, spring
på airtrack og trampolin. Gennem leg arbejdes der
med rytme, styrke og kondition.
Spring
Torsdage kl. 18.30-19.55
Alder: 3. klasse og op
Her videreudvikles spring færdighederne. Har du
ikke gået til springgymnastik før, så kom alligevel –
her er plads til alle og du skal nok få det lært.

For de voksne Start: Uge 40
Herreholdet Mandage kl. 19-19.55
Pris 400 kr.
Instruktør: Erling Schellerup
Herregymnastik hvor hele kroppen arbejdes igennem. ALLE er velkommen og der tages hensyn til
skavanker og den enkeltes niveau.
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All-round træning Tirsdage og torsdage
kl. 18.30-19.25 Pris: 400 kr.
Instruktør: Peter Sørensen
Vi er ude på boldbanerne, bare kom. Starter inde i
multisalen fra uge 37.
Puls og cirkeltræning hvor ALLE kan være med.
Sjov træning Torsdage kl. 19.30-20.25
Pris 400 kr. Start: Uge 37
Instruktør: Janni Jørgensen
Træning for unge piger og modne damer. Vi laver en
masse forskellige ting.
Men en ting er sikkert, vi får kroppen bevæget godt
igennem hver gang. Vi lover at du får det sjovt, og at
du måske kan mærke det dagen efter.
Yoga
Instruktør:
Vi arbejder på højtryk for i den kommende sæson, at
kunne tilbyde et yoga hold, nærmere info følger..
Fælles for både børne og voksne hold:
Kom og prøv!
Du er altid velkommen til at prøve et eller ﬂere af
holdene de første par gange,
inden du beslutter om det er noget for dig.
Tilmelding på www.vejrupif.dk under gymnastik.
>Gymnastikforeningen forbeholder
sig retten til ændringer<
Særligt i denne tid hvor covid-19 stadig lurer i
baggrunden, tages der forbehold for ændringer.
Vi følger situationen, statens og DGI’s
retningslinjer nøje, hvorfor der kan komme
ændringer med kort varsel. Hvad angår træning
og retningslinjer, bedes den enkelte deltager følge
instruktørens anvisninger
(der ´ forventes´ nye retningslinjer fra DGI før sæson
start i uge 37, nærmere info vil følge..)
HUSK den ”sunde fornuft” og det gode humør.
Så er vi klar til nogle sjove og aktive timer, i selskab
med jer.
Spørgsmål eller gode ideer? Kontakt venligst Tina
Schultz, mobil 61 35 53 84

www.vejrup.dk
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VIF Gymnastik
Udendørs aktiviteter ready, set, go!
Da den dansker regering midt i april
med en uges varsel, åbnede op for
visse udendørs aktiviteter, var gymnastikforeningen og instruktørerne
slet ikke I tvivl, vi skulle i gang igen.
Men det var absolut ikke uden betænkeligheder fra udvalgets side,
hvordan klarer vi nu lige det?
Der blev indkøbt sprit og læst retningslinje. Samt lagt en slagplan for
hvordan dette nu kunne lykkes, at
holde sig på stien i junglen af forskellige må/må ikke anbefalinger.

Det betød 3 hold (Ballet, Sjov træning, All-round)
startede op med udendørs aktiviteter med max 10
deltagere pr. gang, små justeringer såsom voksenholdene bar handsker under træning osv. blev en realitet, som gjorde aktiviteterne mulige. Der skal lyde en
kæmpe ros til alle deltagere, for at følge de anviste
restriktioner, samt være fantastiske til at huske den
sunde fornuft og det gode humør.
På vegne af gymnastikforeningen, Tina Højer Grønning

En lille svane historie
En dag her sidst i juli nyder vi svanerne i søen
ved Landsbyparken, men hvor kom de lige fra.
De to svaner, som overvintrede i søen forsvandt.
Den ene fandt man død, men den anden tja, havde den måske fundet en ny partner, som vi så
i dag kan nyde?
Sidt i juni kom der en ny svane til. Om det så var
den, der havde gemt familien liggende et sted,
kan man jo gætte på, for den 7. juli kom der en
hel familie spadserede gennem byen.
Den stolte far førte an, og som Bjarne Jørgensen
fortæller, så var det en lang tur med en lille omvej
i Hegnet, tilbage ad Storegade, for så at komme
et stykke ned i Engdraget. Her fandt de lige en
græsplæne, hvor de kunne hvile, for de fire ællin-

ger var blevet trætte efter en lang gåtur. Senere
gik det gik videre ned til
regnvandssøen.
Et fantastisk sted at finde for en svanefamilie.
Som Tobias Tobiasen fortæller, at de havde nydt
svanefamilien på Kærvej, for det var her ved den
gamle mergelgrav, svanefamilien havde ruget på
æggene og passet deres 5 unger. Der var nemlig 5
til at starte med, så de har altså mistet en i flokken, det var måske derfor de måtte flytte?
Nu kan vi alle nyde synet af svanerne sammen men
blishøns, svaler og hvad der ellers kommer forbi.
Helle Burkal

www.endrupby.dk

25

Vejrup Endrup Nyt

Hvorfor skal man gå til håndbold i Vejrup?
Ved dit barn ikke hvilken sportsgren som han/hun
skal gå til? – så kom til en gratis håndboldtræning.
Vi garanterer for nogle sjove, hyggelige og lærerige
arrangementer såsom håndboldnatten, stævner,
kampe, håndboldkaravanen i samarbejde med skolen, indløb i samarbejde med Ribe/Esbjerg og ikke
mindst nogle fede træninger en gang i ugen.
Herunder har Mik og Adrian beskrevet hvorfor de
går til håndbold i Vejrup.

Jeg synes det er sjovt at gå til håndbold,
fordi jeg kan være sammen med mine venner
og jeg kan dyrke motion samme tid. Efter jeg
er startet til håndbold er jeg blevet bedre til at
gribe og kaste en bold.
På vores hold er vi gode til at samarbejde og vi
er gode til at bakke hinanden op.
Hilsen Adrian

Håndbold giver nye venner
og man bliver god til at
samarbejde
både på og udenfor banen.
Man bliver også bedre til at
håndtere en bold og koordinere
i bevægelse.
Og så er det sjovt at lære finter
og tricks. Man får muligheden
for at holde sin kondi i gang i
vintersæsonen.
Hilsen Mik.
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VIF Håndbold
Så er der snart sæsonstart i håndbold i Vejrup.
Kom op og spil med, det er sjovt, det giver
gode kammerater og fede oplevelser.
Årgang 2013, 2012 og 2011 (u9)
Spiller onsdag fra 15.45-16.45
Opstart uge 37 - pris 350,Årgang 2009 og 2010 (u11)
Spiller onsdag kl. 14.45-15.45
Opstart uge 37 – pris 350,Årgang 2007 og 2008 (drenge - u13)
Spiller mandage fra 16.00-17.30
Opstart uge 37 pris 350,Årgang 2007 0g 2008 (piger - u13)
VI HENVISER TIL GØRDING
Spiller tirsdage fra 16.00-17.30 og
torsdag fra 17:30-19:00

Vejrup
Husholdnings
forening
Grundet den situation vi står i
med Corona, har vi i bestyrelsen
besluttet at aflyse alle vores
arrangementer resten af året.
Vi har valgt at rykker hele
programmet frem til næste år
i 2021.
Kontingent der er indbetalt for
2020 gælder også for 2021.
Der vil komme et nyt program
ud med nye datoer efter
generalforsamlingen i
februar 2021.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Vejrup
Husholdningsforening.

VIF Håndbold
Senior dame serie 1
Opstart uge 33 Pris 1100,Det trænes tirsdage
fra kl. 19.30-21.00
Kom og vær med, kroppen trænes
og der er et godt sammenhold.
Træneren er Bo Hermansen

www.endrupby.dk
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VIF Fodbold Børn og Senior
Efter en meget træg sæson der i meget høj grad har været præget af COVID-19 er
vi nu klar til at starte efteråret op endnu engang på Vejrup Stadion.
Der er fodboldopstart torsdag d. 30/7, uge 31.
Programmet ser ud som følgende:

7-8 klasse årgang 2006-7
Træner hver torsdag fra 18-19.
Træner Kristian Frederiksen

Små fødder/ børnehavebørn
Alle børn på dette hol har en voksen med til træning.
Træning hver torsdag fra 16.30 – 17.45
Træner Tue Truelsen

Senior fodbold
Træner mandag i Gørding og Torsdag i Vejrup fra
19.00-20.30 –Træner Niels Poulsen
Alle hold undtagen små fødder er tilmeldt turnering
og skal derfor spille kamp.

0-1-2 klasse årgang 2012-13-14.
Hvis ikke årgang 2014 føler sig klar til at træne selv,
er de stadig velkommen på små fødder.
Træner hver torsdag fra 17-18.
Træner Danny Holm

Vi håber på lige så stor tilslutning som der plejer at
være
– VI gælder os i hvert fald rigtig meget til at komme
på græs igen.

3-4 klasse årgang 2010-11.
Træner hver torsdag fra 17.20-18.20.
Træner Ronni Fyhn

Mange hilsner Fodboldudvalget
Ronni Fyhn (Tlf. 93 80 07 03) –
Kristian Frederiksen (Tlf. 61 71 81 38) &
Danny Holm (Tlf. 21 73 51 02)

5-6 klasse årgang 2008-9
Træner hver torsdag fra 18-19.
Træner Anders Ebener
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

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

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

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

www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

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

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

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

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

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

KØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
30
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Arrangementer 2020
Juli
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

D. 30.07
D. 30.07
D. 30.07
D. 30.07
D. 30.07
D. 30.07

Fodbold Små fødder/ børnehavebørn Træning fra 16.30 – 17.45
Fodbold 0-1-2 klasse årgang2012-13-14. Træning fra 17.00 – 18.00
Fodbold 3-4 klasse årgang 2010-11. Træning hver fra 17.20-18.20.
Fodbold 5-6 klasse årgang 2008-9. Træning hver fra 18.00 – 19.00
Fodbold 7-8 klasse årgang 2006-7. Træning hver fra 18.00 – 19.00
Fodbold Senior i Vejrup fra 19.00-20.30

D. 11.08
D. 24.08
D. 24.08
D. 25.08
D. 27.08
D. 27.08

Opstart Senior Håndbold kl. 19.30 i Fritidscentret
Opstart Børne Badminton kl. 17.30 i Fritidscentret
Opstart Senior Badminton kl. 18.30 i Fritidscentret
Opstart Børne Badminton kl. 17.30 i Fritidscentret
Opstart Senior Badminton kl. 20.00 i Fritidscentret
Opstart Børne Badminton kl. 16.30 i Fritidscentret

August
Tirsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag

September
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag

D. 01.09
D. 03.09
D. 07.09
D. 08.09
D. 08.09
D. 08.09
D. 08.09
D. 09.09
D. 09.09
D. 10.09
D. 10.09
D. 10.09
D. 10.09
D. 14.09
D. 24.09
D. 28.09

Sæsonopstart i Gørding-Vejrup Skyttekreds kl. 18:30 – alle er velkomne.
Seniorklubben, Øl smagning v. lokale øl brygger Verner Fogh Industrivej Kl. 16.00
Opstart Børne Håndbold U. 13 16.00 i Fritidscentret
Opstart Børne Håndbold U. 9 kl. 15.45 i Fritidscentret
Opstart Puslinge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscentret
Opstart All Round træning kl. 18.30 i Fritidscentret
Vejrup Lokalråd - Årsmøde kl.19.00 i Fritidscentret senest tilmelding d. 02.09
Opstart Børne Håndbold U. 11 kl. 14.45 i Fritidscentret
Opstart Forældre/Barn kl. 16.45 i Fritidscentrets Multisal
Opstart All Round træning kl. 18.30 i Fritidscentret
Opstart Sjov træning kl. 19.30 i Fritidscentret
Opstart Minispring gymnastik kl. 17.30 i Fritidscentret
Opstart Spring gymnastik fra kl. 18.30 i Fritidscentret
Flittige Hænder i skolens grupperum i kælderen kl. 13.30
Ordinær repræsentantskabsmøde i Vejrup Endrup Fritidscenter kl. 19.00
Opstart Herre Holdet gymnastik kl. 19.00 i Fritidscentret Multisal

Oktober
Tirsdag D. 06.10 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscentret
Lørdag D. 10.10 Skydesportens dag, gratis skydning, landsdækkende åbent hus kl. 10:00 – 15:00
Torsdag D. 22.10 Borgerforening foredrag ved Lene Beier Fritidscentret Kl. 19.00

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
Knud Jørgensen EL ApS

.000,-

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

a.

AEG Kondenstørretumbler

tsum c

AEG Vaskemaskine

gevins

T8DSB830E

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

Samlet

L7FSB840E

T
S
Y
AFL 26

5499,-

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Energiklasse A+ • 8 kg

75 17 89 99

7519 0085
7519 0381
7517 3900

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

5499,-

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

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
7517 8504
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2061 2689
2785 5701
7519 0452
7519 0529
2971 3899
7519 0333
4038 0253
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7515 2222
7519 0200
5171 9403
7519 0054
7519 0350

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

Telefon

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

Nørregade 23 6690 Gørding

By

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

www.kj-el.dk

Firmanavn

