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For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup skole
Imens børnene har holdt sommerferien,
er der blevet bygget til på skolens udeområde.
2
25 m til ”udeskole-Hytte” - udeundervisning året rundt, projektet
udspringer af et fokus på forskellige læringsstile, ”De mange intelligenser”
og forskellige ”læringsstile” er i fokus i disse år. Og med den nye hytte
giver det plads til mange forskellige måder at lære på. Børn er forskellige,
og nogle lærer bedst, mens de bevæger sig og måske lytter til musik,
mens andre skal fordybe sig i rolige omgivelser. Projektet er blevet til i
samarbejde mellem skolens personale og skolebestyrelsen.
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Fællesspisning for alle

Lad mor eller far slippe for madlavningen
Tirsdag den 1. okt. Kl. 18.00 i skolens kælder
Husholdningsforeningen laver aftensmad til alle tilmeldte, store som små, unge som ældre.
Lad mad og opvask klares af andre, bare mød op til
en hyggelig aften.
Menuen er: Ristaffel
Desserten er Æblekage med kaffe / the.
Vi håber du/ I vil støtte op om en afslappet fri aften fra køkkenet.
Prisen: voksen 40 kr.-, børn under 12 år 20 kr.Øl og vand kan købes for henholdsvis 10 og 5 kr.
Tilmelding senest den 26. september - til
Til Anne Grethe tlf. 26 46 37 27 mail: ags553@jubi.dk eller
Karina tlf. 23 70 20 76 mail: karina@sondergaard-biler.dk
Efter først til mølle princippet

Modeopvisning hos INGER S i Ribe
Tirsdag den 8. okt.
Kom og få inspiration til det nye efterår/vinter mode.
Tøjet fremvises af INGER S egne mannequiner.
Der vil være mulighed for at se, prøve og købe tøj denne aften.
Der serveres vin, lidt let at spise samt kaffe i løbet af aftenen.
Pris 60.kr. inkl. transport.
Vi kører i private biler fra ”kroens” p- plads kl. 18.30
Tilmelding senest d. 29.september til
Lissy tlf. 75 19 00 38 eller Anne Grethe tlf. 26 46 37 27
Arr. Vejrup Husholdningsforening

www.endrupby.dk
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Billeder fra Sportsfest 2013
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Badminton tilbud i Vejrup
Der er masser at muligheder for at spille Badminton i Vejrup,
uanset hvilke alder man har.
Børn over 6 år:
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

for børn født efter 2004
for børn født før 2004
for børn født før 2004
for børn født efter 2004

kl. 16:30 til 17:25
kl. 17:30 til 18:30
kl. 17:00 til 18:15
kl. 15:30 til 16:25

Der forbeholdes ret, til at ændre i trænings tidspunkter
Det koster 400 kr. for en sæson.
Tilmelding/spørgsmål til Preben Lind 31954009

MINI ton for børn under 6 år:
MINI ton er badminton og leg for de 4-6 årige.
Det er skæg, grin og ballade i hallen.
Dato for tilmelding og opstart, bliver annonceret senere.

Badminton motionister
Tilmelding mandag 19. august i Fritidscenterets cafeteria
kl. 19:00 for børn og 19:30 for motionister
Evt. lodtrækning ca. 19:45 – hvis der er overbooking af baner.
Baneprisen er 2000 kr. for 30 gange,
Husk dankort - betaling via vejrupif.dk
Bane booking/spørgsmål til Niels Rasmussen 99556446

www.endrupby.dk
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Vejrup Senior Club Udflugt

Vores udflugt gik i år til Berlin. Fra d. 8 juli og til
d.12 juli. Der var tilmeldt 34 deltagere til turen. Og
vi startede fra fritidscentret kl. 08 mandag morgen
med godt humør, og strålende vejr.
Turen gik nu ned igennem det smukke genforenede
Tyskland. Landet har jo haft en forfærdelig skæbne,
men har med stor dygtighed genrejst sig ,så det i dag
er den rigeste land i Europa.
Førstedagen gik med rejsen, så vi blev indlogeret på
en 37 etages høj hotel, lige midt i byen, så alle blev
lidt højrøvet, ved den lejlighed..
Anden dagen blev vi kørt rundt til alle de mange
seværdigheder der er i byen, og fik fortalt om byens
historie, og om hvordan den var delt med en mur fra
1961-1989.Man kan slet ikke forstå hvordan det har
været, at være afsondret for alt, i så mange år
Tredjedagen kørte vi syd for Berlin ud til Spreewald,
en delta område med lav vand og 192 km. vandløb,
hvor man stager turister rundt i lavbundede pram-
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me. Det er kun de tre landmænd, der bor der, som
må bruge motorbåde. Det er meget specielt at blive
sejlet rundt næsten lydløs i det smukke landskab. Vi
fik en fin frokost serveret på en af de mange traktørsteder. Så det var en fin tur.
Om torsdagen kørte vi ud til Postdam området. Her
er der mange store slotte bygget af Frederik d. Store,
her ligger han selv begravet ved siden af sine hunde
på slottet San-Susi
Vi var også inde at se det slot, hvor Postdamkonferencen blev afholdt, efter anden verdenskrig, og
hvor det blev bestemt hvordan Europa skulle deles
efter krigen.Det var spændende at tænke på, at fire
mænd kunne skalte og valte med en helt kontinent
med så store konsekvens for millioner af mennesker.
Fredagen gik det så hjemad igen, og det var en flok
tilfredse deltagere der kom til Vejrup ved attentiden,
efter vellykket tur.

www.vejrup.dk
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Så bliver der
gravet i Engdraget !!!

Så er tiden kommet til opgravning af Vejrups kloakledninger, med separering af regnvand og
kloakvand og det går ikke stille af, der bliver larmet, svinet, larmet endnu en gang til, ja og haven blev også invaderet af alt slags mystiske slanger og natlarmende pumpe udstyr.
Men det skulle blive godt med tiden, så det håber vi da på med alt den postyr, om ikke andet
så får Engdraget da en oprettet vej med nye SF sten, men inden da skal vi lige have en omkørsel ned langs den fredede lille skov bag kvarteret i Engdraget.

Hvorfor separatkloak?
Flere områder i Esbjerg Kommune er i dag fælleskloakeret. Fæl-leskloakken belaster miljøet.
Esbjerg Byråd har derfor ved taget at separatkloakere alle fælleskloakerede områder i kommunen. Ved separatkloakering lægges to ledninger, én til overfladevand og én så spildevand kan
løbe direkte til renseanlæg, uden at der sker overløb til søer og vandløb. Ved fælleskloakering
løber overfladevand og vand fra køkken, bad og toilet ud i samme ledning. Det betyder, at der
sendes store mængder overfladevand til rensning på renseanlæg. Ved kraftige regnskyl løber
regn- og spildevand til kældre, søer og vandløb. Separatkloakering forbedrer miljøet, da spildevandsbelastningen ved overløb til vandløb, søer og havet helt forsvinder.
Mange steder kan fælleskloakkerne i dag ikke følge med ved kraftige regnskyl.
Helle B

www.endrupby.dk
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Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Maj 2013
Nr.
291
299
47
296
234
216
93
80
75
49
129
60
109

Navn
Kr
Bendt Kristensen................................ 200
Th. Christensen................................... 100
Vagn Jensen......................................... 100
Lykke Sørensen................................... 100
Tina Høhrmann.................................. 100
Christina Jensen.................................. 100
Line Sørensen...................................... 100
John Nicolaisen..................................... 50
Jørn Mortensen.................................... 50
Gunnar Jepsen...................................... 50
Cecilie Christensen............................... 50
Johannes Schmidt................................ 50
Asta Lauridsen...................................... 50

Juni 2013
Nr.
Navn
Kr.
22
Birgit Gjerlevsen................................. 200
213
Patrick Christensen............................ 100
186
Henrik Christensen............................ 100
53
Carsten Mølgård................................. 100
52
Helga Nielsen...................................... 100
296
Lykke Sørensen................................... 100
38
Conny Petersen................................... 100
31
Johnny og Jan........................................ 50
87
Karina Bang........................................... 50
233
Tove Lauridsen...................................... 50
15
S. P. Knudsen......................................... 50
153
Frank Christensen................................ 50
182
Karl Chr. Knudtson.............................. 50

Indoor Cycling i Vejrup
vil du med fra starten
vil du motionere for sjov
vil du svede med humør
vil du cykle til go musik
vil DU, så er chancen her NU
Så er det nu vi at starter op igen, uge 37 går det løs, hvor det er fællesskabet og humøret der er drivkraftenog
ikke din egen kamp mod dig selv i smarte lokaler, så er du frisk på en sej måde at motionere på med humør
og go musik og samtidig få en bedre kondi, så meld dig nu vi tænker på lukkede hold med max ti personer,
hvor vi kan træne sammen og hvor motionen og samværet er i højsædet, eks. et gadehold der tør udfordre
hinanden efter fyraften, et ”taberhold” der vil træde op ad bakke og ned på vægten, vi kører alt efter
tilmelding normalt mandag, tirsdag og torsdag.

Kunne du tænke dig at være instruktør,
eller bare vide mere så kontakt os
Spørgsmål / tilmelding til Centerleder Per B., 23412005
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

28260871

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedkerarbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med
tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser
m.m.

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
Bygaden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

Her er der plads
til din annonce
Kontakt 29 45 46 15

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62

Sponseret
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncertpladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På
den måde fik Owen Luft både sine terminaler og bemandingen
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musikken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen
– sammen kan vi mere.
www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

www.endrupby.dk
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Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

www. Vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reparation af biler

Optimal abonnement på optimale briller
0 renter og gebyrer

OPTIMAL OPTIK

For dine øjnes skyld

Storegade 7 · 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
www.optimal-bramming.dk

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade · 26 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
10
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Hvad har disse mure gemt?

Når man kører fra Vejrup mod Bramming ad V.
Vejrupvej, ligger denne lille uanselige bygning på
højre side af vejen lige efter nr. 16.
Husets historie går vel tilbage til slutningen af
1940’erne og rummede dengang et stort fremskridt
for folk på gårdene i området. Der er tale om et
såkaldt ”frysehus”, som i lighed med andre lignende
bygninger i sognet og andre steder i landet skød
op sidst i 1940’erne. Man skal forestille sig, at der
dengang ikke fandtes hjemmefrysere og køleskabe,
og at der heller ikke var supermarkeder med køleog frysediske, hvor man kunne købe fersk kød.
Selvfølgelig var der slagterbutikker, også i Vejrup,
men på landet havde de fleste gårde og huse
fundet plads til i hvert fald en gris og et par høns.
Grisen blev som regel slagtet om efteråret, når det
begyndte at blive koldere i vejret, så kødet kunne
holde sig lidt, og der ikke var så mange fluer. Så
blev der sendt bud efter hjemmeslagteren, og der
var travlhed hele dagen. Der skulle varmes vand til
skoldning, eller det kogende vand skulle hentes i
mælkejunger på mejeriet i Endrup eller Vejrup, og
der skulle gås til hånde, når grisen blev slagtet. Der
skulle tappes blod til blodpølse, og grisen skulle
skoldes i det store kar og børsterne skrabes af. Den
skulle hænges op på en stige, så indvoldene kunne
tages ud, og den kunne køle af, inden den skulle
parteres. Mens grisen kølede lidt af, var det tid
til frokost med sild og snaps. Bagefter skulle der
parteres, hakkes og laves medisterpølse. Dette tog
det meste af dagen. Så kølede kødet mere af hen
over natten, og næste morgen måtte husmoderen
i gang igen. Tidligere kunne man kun gemme kød
ved at salte, røge eller henkoge det. Langt det meste
blev saltet i det stor sulekar, og der lå det i saltlagen,

indtil man skulle bruge det. Hvis det var blevet
meget salt, vandede man det lidt ud, inden man
tilberedte det. Når man nåede hen på sommeren har
det nok været en lidt trist affære at sætte tænderne
i stegeflæsket. Man kan godt forstå, at tanken om at
oprette et af de nymodens ”frysehuse” også opstod
i Vibæk. Nogen steder i landet skete det allerede i
1930’erne, men først efter 2. verdenskrig kom der
fart i byggerierne. I Vejrup sogn har der været flere:
i Grisbæk, i Rebelsig , i Vejrup (bag kroen) og så det
på V.Vejrupvej i Vibæk. Da man var blevet enige om,
at man ville have et frysehus i den vestlige ende af
sognet, skulle man have fundet ud af, hvor det skulle
placeres. Hans Madsen (V.Vejrupvej 18), tilbød, at
det kunne bygges på hans jord, men Niels Hansen
(V.Vejrupvej 16) ville også godt lægge jord til, og han
ville også gerne passe huset. Det kom til afstemning,
og frysehuset blev placeret ved V.Vejrupvej 16.
Oprettelse: Frysehuset blev oprettet på andelsbasis
og indeholdt 10-12 bokse. Følgende husstande
var med fra start: På Vibækvej: Niels Poulsen (nr.
19), Kristian Lauridsen (nr. 21). På V.Vejrupvej:
Johan Johansen (nr. 3), Hans Medom (nr. 6), Peter
Sørensen (nr. 9), Bernhardt Nissen (nr. 10), Hans
Ibsen (nr. 12), Niels Hansen (nr. 16), Hans Madsen
(nr. 18) På Dannesvej: Peder Schultz (nr. 2), Mathias
Poulsen (nr. 3) Der har været flere andelshavere,
men det er usikkert hvem. Der var andelshavere, der
havde en halv boks. Niels Hansen var formand og
Hans Madsen var kasserer. Når måleraflæseren kom
rundt i området hver måned og aflæste elmålerne
og opkrævede penge for strømmen, havde han altid
først været i frysehuset, og så kom han ind hos Hans
Madsen og fik pengene.

Rester af inventar fra frysehuset:
T.v. rist, som har været brugt som adskillelse
T.h.: låge
Lille billede: lukketøj til hængelås

www.endrupby.dk
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Hvad kan vi gøre for
din virksomheds økonomi?
Få et betalingstjek i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, hvis

Ring til erhvervsrådgiver på Lisbeth

du vil optimere dine ind- og udbetalinger?

Skjøth Bailey på 74 37 18 73 og aftal tid

For at din virksomhed kan få en bedre

til et betalingstjek.

likviditetsstyring? Så du kan opnå økonomiske besparelser?
Storegade 30 · 6740 Bramming
tlf. 74 37 18 00 · sydbank.dk/vestjylland

Vejrup
Antenneforening

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside
danrevi, Br amming
Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

Tlf.: 75 19 01 68
Det bedste signal fra YouSee

TJEK VORES HJEMMESIDE PÅ

WWW.VEFRITIDSCENTER.DK
SE ALLE MULIGHEDER HER ANG.
SPORT, LOKALELEJE, FEST & MAD
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Der var indgang i gavlen ud mod vejen, og man gik
op ad et eller to trin, når man kom ind. Selve boksene stod midt i rummet og var hævet op fra gulvniveau. De havde adgang oppefra som en kummefryser. Modsat indgangen var kompressoren.

Dagmar Madsen fortæller: Hun skulle føde, og dengang foregik det hjemme. Jordemoderen var selvfølgelig på kost. Uheldigvis var koteletterne, som blev
hentet i frysehuset, fordærvede. Det var meget pinligt!
Derefter fik familien hjemmefryser.
Der gik rygter om, at Niels Hansen skruede ned for
kompressoren, så temperaturen steg i boksene. På den
måde har han holdt udgifterne nede!

Daglig brug af frysehuset:

Frysehusets videre skæbne:

Når der var slagtet, slap man nu for at salte og henkoge alt kødet. Man kunne i stedet fryse stege, koteletter
og lignende ned. Der var dog stadig en del arbejde i
forbindelse med slagtningen. Nu skulle kødet pakkes
ind, først i vokspapir og så i brunt papir, og så skulle
der snor udenom til at holde sammen på det hele, og
der skulle skrives på pakkerne, hvad der var i. Man skal
huske på, at der i den første lange tid ikke var noget,
der hed plasticposer. For at holde styr på, hvad man
havde tilbage i frysehuset, brugte man ofte kuponhæfter med numre, og her skrev man hvad der var i pakkerne, og hver gang man hentede en pakke, rev man
nummeret ud, så man hele tiden kunne føre regnskab.
Hver boksindehaver var udstyret med en nøgle til
yderdøren og en til hængelåsen på boksen
Ofte var det børnene, der blev sendt i frysehuset for at
hente kødet til næste dags middag.
Konerne gjorde rent på skift en måned ad gangen. Det
har nok været det bedst rengjorte rum i omegnen, for
man satte en ære i, at det var i orden. Da Cecilie og
Peder Nissen overtog ejendommen V.Vejrupvej 10, var
Cecilie ikke klar over, at det var hendes måned, og det
var flovt, at der ikke var blevet gjort rent!

Efter nedlæggelsen har det stået ubrugt hen i en halv
snes år. Da ejendommen V.Vejrupvej 16 i 1972 blev
nedlagt og jorden delt mellem Peder Schultz, Dannesvej 2 og Henry Madsen, V.Vejrupvej 18, lå frysehuset på den del af jorden som Peder (min svigerfar)
overtog. Først i 1980’erne blev inventaret rykket ned,
og huset blev anvendt som læskur for får, og senere,
da Erik og jeg overtog gården, har der også i perioder
gået ammekøer og stude. Folk sagde, at når de kørte
forbi en mørk aften, kunne de se nogen lysende øjne i
åbningen! Det var dyrene, som stod i ly for vejret. Det
nedtagne inventar fandt også anvendelse, bl.a. blev
lågerne brugt til opsamling af gødning under burene
med vores angorakaniner, der hvor vi tidligere boede.
I dag har Gitte og Jesper, der nu ejer V.Vejrupvej 16
overtaget frysehuset, og det fungerer som hønsehus.
Dog har brugen som hønsehus haft en pause, da et
pizzabud fra Bramming torpederede det en mørk aften lige inden nytår for nogle år siden.

Fortsat fra side 11.
Indretning:

Frysehusets endeligt:

Kilder:
Artiklen ”Fælles frysebokse” af Ingrid Jensen (Trykt i
Lokalårbogen 2007)
Samtaler med Dagmar og Henry Madsen, og med Erik
Schultz

Frysehusene havde en forholdsvis kort levetid. Hvornår frysehuset i Vibæk er nedlagt vides ikke, men formentlig en gang i løbet af 1960’erne, hvor køleskabe og
hjemmefrysere blev mere almindelige.

Anna Schultz

Banko og Præmiewhist
Hver ONSDAG fra kl. 19.00
Vejrup/Endrup Fritidscenter
www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

Centergrillen
ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

Skan

og se månedens
tilbud på
www.gte.dk

Logo til brug på lyst tøj

N i els L a m b ertsens Ve j 6 • 6705 Es bje rg Ø
Annonce Knudsens Tlf.
Gardiner
23/01/09 12:36 Side 1
7 6 1 0 9 1 1 0 • Fa x 7 6 1 0 9 1 11 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

Industrivej 24 · 6740 Bramming · Tlf. 20 96 96 76
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk
Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt
udskiftning af termoglas

75 19 04 03

www.casperskoreskole.dk
Tillid og tryghed er det vi bygger på

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming
nielsevald@hotmail.com

30 år i byggebranchen

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Vejrup
Caravan
Transport

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

Kirkebladet

Nr. 4 • 2013

Gudstjenester

Kirkelige handlinger
Vejrup

V. Nykirke

Lørdag 24. aug. Familiedagsgudstje. i Endrup 10.30 (Kaffe fra 9.30)
25.aug. (13.søn.e.trin
10.00
ingen
01.sep.
(14.søn.e.trin.)
ingen
09.00
08.sep. (15.søn.e.trin.)
10.30
ingen
15.sept. (16.søn.e.trin.)
09.00
10.30
22.sept. (17.søn.e.trin.)
10.30
19.30
(Høstgudstjenester)
29.sep.
(18.søn.e.trin.)
ingen
09.00PT
06.okt.
(19.søn.e.trin.)
09.00
10.30
5-årsdag for dåb i Nykirke)
13.okt.
(20.søn.e.trin.)
10.30
09.00
20. okt. (21.søn.e.trin.)
09.00
10.30
27.okt.
(19.søn.e.trin.)
10.30
ingen
(Sommertid slutter) (Buskgudstjeneste i Vejrup)
03.nov. (Alle Helgen)
11.00
09.30

30/5 – 30/7 2013

Døbte:
Vejrup kirke
Daniel Rosenberg
(Fie Madsen og Frank Rosenberg)
Amanda Birthe Hermansen
(Sabrina Jensen og Rune
Rechnagel Bjerre Hermansen)
Emilie Thorning Nissen
(Kristina Marie Thorning og
Kim Nissen)

Viede:

Vejrup kirke:
Jette Mose Pallesen og Jan Vang

Begravede:
Vejrup kirkegård:

Et godt ord
Livet går både op og ned. Under
modgang er det godt at have noget at
støtte sig til, f. eks et ord fra bibelen.
Under en krise betød Filipperbrevet
kapitel 2, vers 12-13 meget for mig.
Her står:
”Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til
stede, men endnu mere i mit fravær.
For det er Gud, der virker i jer både at
ville og at virke for hans gode vilje.”
Man skulle synes, at det ord var der
da ikke megen trøst i, når man føler

sig intet værd. Opfordringen til at arbejde på egen frelse lyder underlig,
som om det hele afhang af egen indsats. Det er jo den rene og skære gerningsretfærdighed! Det kan der ikke
komme noget godt ud af.
Og er frelsen ikke allerede skænket
i troen?
Og mærkelig er begrundelsen i vers
13: ”For det er Gud, som virker i jer,
både at ville og virke for hans gode
vilje.”

www.endrupby.dk

Egon Theodor Ebener
Arne Refsgaard Knudsen
(Ribe Ny kirkegård)
Lilly Signora Tobiasen
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Vejrup Endrup Nyt
Det opfordrer tilsyneladende til den
rene passivitet. Det er jo Gud, der gør
alt arbejdet. Mens vers 12 opfordrer
til selv at gøre en indsats, så opfordrer vers 13 til at slappe af og ikke
gøre noget som helst, for Gud gør det
i virkeligheden! Et paradoks. Det kan
tanken ikke forstå, kun hjertet forstår
det.
Men Paulus skriver til menigheden,
den kristne menighed i Filippi, som
er blevet døbt og som er kommet til
tro og som har fået del i Helligånden.
Og han har mindet dem om at være
hensynsfulde, for det var Jesus, han
forlod sin himmel og kom til jord og
opgav alle privilegier for at frelse os.
Så bør vi også vise hensyn.
Og så kommer vers 12-13. Gør en
indsats, for Gud virker igennem jer
både at ville og virke.
Det vil sige Gud og mennesket arbejder nu sammen, står nu på samme
side i kampen mod det onde. Det er

Adresseliste:
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
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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ikke sådan, at mennesket er over for
Gud og skal præstere noget for at
opnå respekt.
Gør hvad du kan og tænk på, at det
er Gud, som arbejder igennem dig.
Og når det er tilfældet, så kan du
tage det, som det kommer. Så er der
ro til at gøre det, der skal gøres, for
Gud giver kræfterne. De kommer til
en. Man skal selv gøre en indsats, ja,
men det er Gud, der virker igennem,
det man gør. Ingen forjagethed eller
nervøsitet, selv om ingenting tilsyneladende lykkes og man føler, at alt er
forgæves.
Asger Ehmsen

Ægteskab er
mere end …
Hvad borgmesterkontoret ikke ved
om ægteskabet,
men hvad kirken ved.
… Ægteskab er mere end jeres kærlighed til hinanden.
Det har en højere værdighed og en
højere kraft, for det
er Guds hellige indstiftelse, hvormed han vil bevare menneskene
indtil dagenes ende.
I jeres kærlighed ser I kun jer selv i
hele verden, i ægteskabet
er I et led i kæden af generationer,
som Gud til
sin ære lader komme og gå og kalder til sit rige;
- i jeres kærlighed ser I kun jeres
egen lykkes himmel,
gennem ægteskabet er I stillet i verden med ansvar og har
del i menneskenes ansvar;
- jeres kærlighed tilhører jer alene
og personligt, ægteskabet
er noget overpersonligt, det er en
stand, et embede.
Ligesom det er kronen, der skaber
kongen, og ikke allerede
viljen til at herske, sådan er det ægteskabet og ikke
allerede jeres kærlighed til hinanden, der gør jer til et par
for Gud og for mennesker.
Ligesom I først har givet jer selv
ringen og nu endnu engang
modtager den af præstens hånd,
sådan kommer kærligheden fra jer,
men ægteskabet ovenfra, fra Gud.

www.vejrup.dk

Så meget højere, som Gud er end
mennesket, så meget højere
er ægteskabets hellighed, ret og løfte end kærlighedens
hellighed, ret og løfte.
Det er ikke jeres kærlighed, der bærer ægteskabet, men
fra nu af bærer ægteskabet jeres
kærlighed. ...
Dietrich Bonhoeffer
Uddrag af en vielsestale, som den
tyske præst og
modstandsmand
Dietrich Bonhoeffer skrev fra sin
fængselscelle maj
1945 til sin bedste
vens bryllup

Babysalmesang
Efter efterårsferien i oktober og november planlægges en ny sæson med
de små. Sangpædagog Marie Egedal
Christensen, Esbjerg, vil forestå det.
Vi begynder torsdag den 24. oktober
kl. 10.00 i Vejrup kirke.

Byfestgudstjeneste

Det var dejligt at holde byfestgudstjeneste i teltet. Ganske vist faldt der lidt
dråber efter kondensvand, så vi behøvede ikke at stå op så mange gange
for os holde os vågne.
Det var også udmærket at begynde
med rundstykker og kaffe. Kirsten og
Lone tog sig venligst af det praktiske
og Johnny Hintz fra Andrup sørgede
for det musikalske islæt.

Vejrup Endrup Nyt
ikke mindst familien. Der vil være
kirkekaffe og saftevand efter gudstjenesten. Vi håber på et godt fremmøde. Der vil blive sendt brev ud om
det nye tiltag.

Minikonfirmander
i Vester Nykirke

Vejrup kirke som baggrund for Vardegarden, alt i rød-hvide farver. Det passede sammen. Og vejret kunne også gå an, lige i det øjeblik i al fald.

Salmemaraton

Høstgudstjenester

Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Det er et folkeligt/kulturelt projekt.
For den, som har tid, vil det være
en præstation at kunne sige: Jeg har
gennemsunget hele salmebogen. Vi
mødes hver anden uge på forskellige
ugedage 17.00-18.00
Uge 34 onsdag den 21/8 Skt. Ansgar
Kirke, Bramming
Uge 36 onsdag den 4/9 Seem Kirke
Uge 38 torsdag den 19/9 Farup Kirke
Uge 40 onsdag den 2/10 Kalvslund
Kirke
Uge 42 mandag den 14/10 Vilslev
Kirke
Uge 44 onsdag den 30/10 Sct. Cathrine Kirke

Det bliver i år søndag den 22. september, henholdsvis kl. 10.30 i Vejrup og
kl. 19.30 i Nykirke. I dagens anledning vil kirkerne bære præg af høst
og være pyntet til dagen. Børnene
plejer jo at deltage mere end sædvanligt og bære frugt og grønt op til alteret. Og i Vejrup i præstegård vil gaverne blive solgt ved en auktion, alt
sammen til de gode formål, vi plejer
at samle ind til såsom Folkekirkens
Nødhjælp og Danmission. I Nykirke
vil tingene ligge i våbenhuset, og så
kan man give, hvad man synes er
passende.

5-årsdåbsjubilæum
Søndag den 6. oktober indbyder vi til
5-års dåbsjubilæum i Vester Nykirke.
Alle børn, der er døbt i 2008 bydes
særligt velkommen. Gudstjenesten
er særligt for dem. Det vil ske med
drama og fortælling og enkle salmer.
Men alle er selvfølgelig velkomne og

Vi begynder torsdag den 29. august
og samles første gang både forældre
og børn i Vester Nykirke fra kl. 17.00
til 18.00 og hører om kirken og dens
historie. Vi begynder med en kop
kaffe. Kirkesanger Hans Schwenker
hjælper til under forløbet.
Den egentlige undervisning planlægges til at blive 5 gange efter skoletid torsdag eftermiddag i Vester
Nykirke

Ord til eftertanke
Den, som ikke kan tilgive, bryder den
bro ned, han selv skal gå over.
George Herbert
Tvivleren hungrer lige så meget efter
livets daglige brød som efter åndens
næring.
Søren Kierkegard

Minikonfirmander i Vejrup
Igen i år vil tilbyde børnene i 3.
klasse at komme til indledende konfirmandforberedelse. Vi begynder i
Vejrup efter efterårsferien efter skoletid tirsdag den 22. oktober, i alt 6
gange her i efteråret. Det bliver om
tirsdagen efter skoletid. Først samles
vi i kirken og går derefter ned i konfirmandstuen.
Solveig Kristensen og
Asger Ehmsen

Kalender
Mandag d. 2. sep.
Lørdag d. 24. aug.:
Søndag d. 22. sep.:
Søndag d. 24. okt.
Onsdag d. 9. okt.

Vejrup- vester Nykirke Sangkor: Øveaften i Vejrup Præstegård ......................... kl. 19.00
Familiedag i Endrup ................................................................................................... 9.30
Høstgudstjeneste ................................................. kl. 10.30 i Vejrup og 19.30 i V. Nykirke
Sogneaften med Steen Thygesen ......................................................................... kl. 19.00
Fyraftensandagt i V. Nykirke ...................................................................... kl. 17.00-17.30

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Sogneaften i Vejrup præstegård:

Tiden som Sømandspræst i Hull i England
Foredrag ved Steen Tygesen, Tønder,
torsdag d. 24. oktober 2013 kl. 19.00 i Præstegården i Vejrup.

Steen er oprindelig uddannet lærer,
men gik i gang med præsteuddannelsen og blev præst i Højer,
hvor han var i 26 år og blev senere
provst i Tønder. I en moden alder
af 59 år blev han opmærksom på et
stillingsopslag i Præstebladet, hvor
man søgte en præst til stillingen som
sømandspræst i Hull, England. Lidt i

spøg spurgte han sin hustru om hun
kunne tænke sig at komme til Hull,
hvilket hun mente kunne være en god
ide. Han lod tanken hvile et stykke
tid, men valgte at søge stillingen, selv
om alderen måske kunne være en
hæmsko, men på sin 60 års fødselsdag
bliver han ringet op og spurgt om han
stadig var interesseret i stillingen. Det

Konfirmander

Fyraftensandagter

I det nye skoleår møder konfirmander
fra Vejrup til undervisning om tirsdagen og første gang er 10. sep. Der
er udlevering af bibler ved gudstjenesten den 8. sep. Kl. 10.30 .
Konfirmander fra Vester Nykirke
møder ved gudstjenesten den 1. september kl. 9.00 og får en bibel. Undervisningen foregår om onsdagen
og begynder 4. september.
Fyraftensandagter
Vi prøver igen med fyraftensandagter. To gange her i efteråret: Onsdag den 9. oktober kl. 17.00-17.30 og
onsdag 13. november kl. 17.00-17.30.
Temaet første gang er efterår.

Vi prøver igen med fyraftensandagter. To gange her i efteråret: Onsdag
den 9. oktober kl. 17.00-17.30 og onsdag 13. november kl. 17.00-17.30. Temaet første gang er efterår.
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Gudstjeneste i
Vøgaslund
Det blev en rar oplevelse at holde
gudstjeneste i Vøgaslund 7. i juli og
få en kop kaffe i det grønne. Vejret
var med os i år i og Guldager kirkekor bidrog til en god dag. I det hele
taget har det været en dejlig sommer,
hvad solskin angår.

www.vejrup.dk

var han og det blev til 4 spændende
år i Hull. St. Nicholas Church i Hull
var den første sømandskirke i verden.
Hull blev udvalgt, da det var et af
de havneområder, som blev flittigst
brugt i disse år op til 1. verdenskrig.
Senere er skibsfarten gået op og ned
i dette område, men Sømandskirken
er fastholdt. En stor del af sømandspræstens opgave er at besøge de
danske skibe. Her får præsten sig
en god snak med sømændene om
lidt af hvert og medbringer danske
aviser og bøger, som de så kan bytte
sig til for nogen af deres egne. For
mange af sømændene er det et dejligt
holdepunkt, når de ligger i fremmed
havn, at sømandspræsten kommer
forbi. Udover besøgene på skibene,
er en anden væsentlig opgave at være
præst og holde gudstjeneste for de
danskere, der bor i Hull.
I 2012 vendte parret hjem til Danmark igen og nyder deres pensionisttilværelse, hvor Steen dog alligevel
ofte fungerer som præst og ellers
tager rundt og holder foredrag – ikke
mindst om Dansk Sømandskirke i
Udlandet.
Else Holberg.

BUSK-dag den 27.
oktober kl. 10.30.
Som sædvanlig er den sidste søndag i
oktober Buskdag. Det vil sige, at den
er særligt for børn og unge. Gudstjenesten vil forme sig som en familiegudstjeneste. Det er tillige sommertidens afslutning, hvor havemøblerne
trækkes tilbage og også uret, så der
skulle blive en time ekstra.
Der er kaffe efter gudstjenesten

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup IF Fodbold
Der er kommet rigtig godt gang i børne og ungdomsfodbold i Vejrup
igen, det er vi i fodboldudvalget utrolig glade for.
Vi har haft et hold til byfesten i Gørding, hvor de spillede på oppusteligbane, det var en god dag.
Så havde vi vores små 3 – 5 årige med et hold til Pengu cup i Alslev, de
fik en flot medalje med hjem.
Her i efteråret 2013 har vi et U6 – U7 – U8 og U13 hold meldt til i JBU.
Men vi vil altid gerne have flere fodbold glade piger og drenge, så kom
endelig om på fodboldbanen når vi træner, så kan I også være med.

Børne udendørs Fodbold træner på flg. tider:
U6 - torsdag
U7 og U8 - torsdag
U13 - tirsdag

kl. 16:50 – 17:30
kl. 16:40 – 17:40
kl. 17:00 – 18:00

Pia Gjerlevsen, fodboldudvalget.

Vejrups flittige ”HÆNDER”
Der er opstart mandag den 9. september 2013 kl. 13.00 på Vejrup skole.
Vi mangler tilslutning, flere er faldet fra, så vi håber de er nogen som kunne tænke sig at
komme og hygge sig et par timer sammen med os.
Vi hygger os med vores hobby, drikker kaffe, som vi betaler lidt til
pengene bruges så til afslutningen.
Er der gode ideer, nye tiltag, er i meget velkommen til at byde ind.
Håber vi ses.
Med venlig hilsen Gurli Jermiin, Tlf. 75 19 05 19 - Klara Jørgensen, Tlf. 75 19 02 24

www.endrupby.dk
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Fredags Fjolleri
Er for alle dem, der er friske på at give den gas !
Fra kl. 19.00 - 21.00
Det vil være for de seje og modige – det bliver med en masse
spændende udfordringer – tør i komme !!!!

Pris for en hel sæson er 100.kr
5 x før Jul – 5 x efter Jul
Ellers er prisen pr. gang 25 kr.
Den 13. september
Den 27. september
Den 11. oktober
Den 1. november
Den 15. november
Cafeteriaet har åben for salg, samt gratis kaffe/te til de voksne
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Vejrup Endrup Nyt
En hjælpende hånd når livet rinder ud

Fyhn
Bedemandsforretning
Hvid kiste (alm. str.) inkl. sengetøj
Hjælpes over i kisten af to personer
Dekoration med årstidens blomster til kiste
En kørsel med rustvogn (0-15 km + km takst)
Honorar - Samtlae i hjemmet
Ingen aften eller weekend tillæg
Fast pris - begravelse fra 9.850,-

Helle Fyhn

Nørregade 53 · 6740 Bramming · Tlf. 75 17 13 00 · www.fyhnbedemand.dk

MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN

Medlem af
Dansk Byggeri

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Se mere på
www.mureregon.dk

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

Lykke Minimælk
20+
Mellemlagret
11,0% fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0% fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0% fedt

Stærk Jyde
45+
Ekstra laget i
30 uger
26,0% fedt

Gammel Endrup
45+
Ekstra laget i
52 uger
26,0% fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 15 mælkeproducenter, der er andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på Internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
”Jord Til Bord” på www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11

www.endrupby.dk
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Gymnastik i Vejrup - Opstart uge 37
Vi mangler træner til vores
Pige hold der bliver trænet, TIRSDAG mellem kl. 15.30 – 16.25
Tarzan holdet som trænes TORSDAG mellem kl. 16.30-17.25
Forældre/Barn 1-3 år

Springholdet

Så skal de små friske piger og drenge tage deres far
elle mor med for nu skal der synges danses, hoppes
og kravles laves kolbøtter og løbes.

Holdet er for både drenge og piger er du vil med
udfordringer lære at springe, alle er velkomne og vi
indretter træningen efter niveauet.
Der skal der læres, arabersprring, flikflak,
kraftspring og salto.
Vi ser frem til nogle gode timer sammen med jer.

Onsdag kl. 16.45-17.30
Instruktører: Kirsten og Hanne

Torsdag kl. 17.30-19.50
Instruktører: Robert, Mia, Josefine

Puslinge piger/drenge 3-6 år

Torsdag kl. 16.30-17.25
Instruktører: Tina S. Simone og Nadja
Så skal der synges, trampe og danses, vi skal have
det sjovt have sved på panden.
Uden mor og far ... er i klar,
så glæder vi os til at se jer.

Tarzan drenge Bhk.-1. kl.

Torsdag kl.16.30-17.25
Instruktører: mangler træner,
Hjælpere Anders T.P. og Vivi

Herregymnastik fra 18+

Tirsdag kl. 19.30-20.30
Instruktører: Søren Callesen
Træningen vil bestå af en god opvarmning af hele
kroppen, med sved på panden, masser af latter og
smil på læben. Gymnastikken er sund motion for mænd
i alle aldre, også dig.

Damer Gymnastik 50+

Tons og tumle – Fart og spænding, udfordring og leg
er du dreng mellem 6-8 år
– så kom og vær med det bliver rigtig sjovt

Piger Bhk.-1. kl.

Tirsdag kl. 15.30-16.55
Instruktører: mangler træner,
Hjælpere Shannie og Helene
Jubiii, så er gymnastikken i gang der skal springe
rigtig meget, lege, rende og hoppe, kan du li` når der
er gang i den og har du lyst til at lave gymnastik og
lære at springe.

Mandag kl. 18.30-19.30
Instruktører: Sonja Andresen
Sonja skrue et program sammen til jer der kan lide
den gode dame gymnastik. Der skal nødvendigvis
ikke være sved på panden men det vil være sjovt og
det er dig der bestemmer hvor meget du vil gøre ud
af din træning, med smil på læben.

Ballet

Fredagen fra kl. 16.00 - 16.30
Instruktør: Alina Lindberg
Fra 3/6 år starter ud med 30 min –
Fra 7/8 år og op
Har tiden til 16.30/17.15
slutter i uge 22 frem til 25. april

Gymnastikopvisning
Lørdag den 22. marts 2014
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Gymnastik i Vejrup - Opstart uge 36
Zumba

Ekstremfit

Så skal der DANSES, men pas på vi deler alt, vi deler
smil ud til hinanden, der skal grines lidt mere og så
skal der svedes så i mærker i har været til ZUMBA.
Vi glæder os til at se jer.

Denne ”fitnessform” for både voksne mænd og
kvinder, piger og drenge, kan også bruges som fysisk
træning op til andre idrætsgrene, ved hjælp af nogle
få redskaber får man trænet og styrket sine muskler,
- bliver stærkere og mere fit.

Tirsdag kl. 18.30-19.25
Instruktører: Lonnie Koch

Tirsdag fra 17.30–18.25
Torsdag fra 17.45–18.40

Bokwa Fitness

Torsdag fra kl. 18.45–19.40.
Instruktør: Lonnie Koch
Nyt Fitness form, de første
instruktører blev uddannet i
år i Danmark.
Ved Bokwa får du hurtigere pulsen op, giver dermed
en bedrer kondition.
Giv dig selv en sjov oplevelse og spring med på holdet – Mød op og forhør jer nærmer.

Praktiske oplysninger:
Alle Børnehold starter i uge 37
Zumba, Bokwa og Ekstremfit starter i uge 36
Pris alle Gymnastik børnehold
Pris Ballet hel sæson
Pris voksne herre & dame
Pris: Zumba / Bokwa Estremfit - 10 gange

350,00
450,00
400,00
340,00
el. 40,00 pr. gang

Tilmeld og betal når det passer dig!
Vejrup IF har indført en ny betalingsform. Du får nu mulighed for, at tilmelde dig
gymnastiksæsonens hold og betale via computeren.
Du skal blot klikke ind på Hemmeside www.vejrupif.dk

Kontaktpersoner i Gymnastik afdelingen
Helle Burkal 29454615
Hanne Holden 23963773
Betalings delen www.vejrupif.dk Supporter: Mette Sørensen 20609646.

www.endrupby.dk
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Vejrup Senior Club
Hvis der skal ske noget i vores by, så
skal vi selv i gang....
Vejrup Seniorclub blev af borgeforeningen
opfordret til om man ikke kunne motivere
nogle borgere i byen til at gøre lidt rent i byen
for kommunen gør næsten ingenting. Vi tog
os af sagen, arrangerede et par mødedatoer i
Krolfskuret med kaffe og rundstykker. Første dag
var 4 juli kl.9. Der mødte 12-14 borgere op, og der
var stor interesse for at forskønne byen. Efter kaffen, gik man i
gang. Der blev klipper hækker, hakket, luget, fejet og skabt, så
nogle var lige ved at gå ud af deres gode skind. Men efter en
par timer, så var byen næsten ikke til at kende igen.

Lidt frivilligt arbejde, til forskønnelse af byen.
Det ser forunderlig godt ud når vi har nogen der vil byen,
og gør det til en realitet. Det var Seniors Clubben der endte
med at få samle tropperne til forskønnelse af byen – og hvad er mere nærliggende at få det gjort lige op til
sportsfesten.
Her er det rigtig tydelig hvor meget det betyder at byen ser ren og pæn ud selv når flagene svajer i den
lunesommer vind.
Jeg vil på foreningernes vegne bringe en stor TAK.

Balletopvisning i Fritidscenteret
Vejrups Balletbørn startede med at lave opvisning med alle danserne fra Esbjerg
Kulturskole, da der var blevet danset og de forskellige trin afprøvet, kom det til de kære
forældre de blev inviteret op til dans, og hermed afprøvet deres færdigheder.
Med 50 tilskuere, blev der afsluttet med kaffe og saftevand, det var en rigtig hyggelig
afslutning på en lang sæson.
VIF Gymnastik
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Riffel og pistolskydning
Opstart på sæsonen 2013/14 Tirsdag d. 3-9 kl. 18.30 – 21.00
På banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter.
Skydning i Gørding-Vejrup Skyttekreds er for alle.
Piger – drenge
Damer - herrer
• Er dine ambitioner at kommer vil mange stævner
og gerne til DM, så hjælpe vi dig på vej.

Patroner:
Cal.22. En serie på 25 skud: 20 kr.

• Er du til træning på banen og deltage i hjemme og
udebaneturneringer, så hjælper vi dig

Luft. En serie på 25 skud: 10 kr.

• Er du til træning og hyggeskydning, efterfulgt af en
snak og måske en kop kaffe, er du velkommen.
• Er du over 55 år så har du også mulighed for at
skyde / socialt samvær hver mandag fra kl. 14 - 16
Skydning med cal. 22 og luftgevær og pistol
Efter at vi igen har haft en forrygende god sæson
2012/2013 er vi igen klar til opstart på træning til en
forhåbentlig lige så god og spændende sæson.
Vi havde en meget flot opbakning til træningen på
banen i Vejrup og til alle de stævner og turneringer
vi deltog i., og medlemmerne tog rigtig mange
præmier og medaljer med hjem fra stævnerne i
12/13
Kom og vær med til træningen fra starten, da
første turnering er i oktober og da de tæller med
til udtagelsen til DM 2014, vil det klart en fordel at
være med fra starten med træningen.
Vi fortsætter med succesen med luftskydning, kun
10 kr. for 25 skud, noget mange børn tog til sig.

Medlemspriser 2013/2014
Børn og unge under 21 år:
Medlemskort: 200 kr.		
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud:
Cal. 22 Tilbud 275 kr., Luft 200
Over 21 år:
Medlemskort; 250 kr. .
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud:
Cal. 22 Tilbud 350 kr., Luft 275
Seniormedlem: (over 55 år)
Medlemskort: 200 kr.
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud:
Cal. 22 Tilbud 300 kr., Luft 225

Åbningstider
For alle: Tirsdag + torsdag: 18:30 – 21:00
Senior: (for alle over 55 år)Mandag: 14:00 – 16:00
Er skydning noget for mig?
Skydning er en sport for alle; der er ingen faste
mødetidspunkter, og du behøves ikke bruge en
masse penge på træningsudstyr. Du kan komme når
du har lyst, om det er 2 gange om ugen, 1 gang om
ugen, eller 1 gang om måneden er helt op til dig selv.
På banen har vi alt det udstyr du har brug for; vi har
geværer og pistoler, både luft og cal.22. Derudover
er der også altid instruktører på banen som altid er
klar til at hjælpe dig, hvad enten du er nybegynder
eller rutineret skytte. Hvis man har lyst til andet
end at træne, er det muligt at deltage i den række
konkurrencer der er i løbet af året. Om man har tid
og lyst til at deltage i disse, er selvfølgelig op til en
selv.
Hvis skydning lyder som noget for dig, så kig forbi
vores lokaler i kælderen under Vejrup-Endrup
fritidscenter, og prøv en gratis prøveskydning.
Byd venner, familie eller naboer med på skydebanen.
Vi arrangerer gerne en aften hvor der er mulighed
for at komme på skydebanen og være sammen med
venner og familie til dyst med skydning.
Kan evt. kombineres med en fest eller anden
arrangement i fritidscentret eller hjemmet.
Prisen er 50 kr. pr. person for 25 skud, dog min 450
kr. svarende til 9 personer. Incl. kaffe.
Ønskes der guld, sølv og bronzemedaljer har vi også
det med et tillæg på 100 kr. for 3
Er det noget for dig så kontakt Verner Fogh på tlf.
40271020. Alle er velkomne!
www.skytteklubben.dk

www.endrupby.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Hans Johnsen

- din lokale købmand

SPAR -der hvor du kan..

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup
6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING
Ring 4031 5119
Fax 7519 0245

Vestermarken 4 . Vejrup . 6740 Bramming
www.vejrup-entreprenoer.dk

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN
Tv-inspektion

Ring 4038 0253

Her er der plads
til din annonce
Kontakt
29 45 46 15

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
Fra kl. 6.30-21.30
Telefon 75 19 03 53
Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Arbejdsdag i 4 H Hytten – Og indvielse !
For godt og vel et år siden overtog Vejrup/Gørding
4 H spejderhytten i Vejrup. Når det er at man
overtager noget fra andre, vil man gerne sætte
sit eget præg på stedet. Derfor har vi 4 H´er i lang
tid, gene ville tilføje og ændre lidt på det nye sted.
Igennem vinteren har vores 4 H børn malet fine
billeder til hytten, hængt uroer op og lavet fyrfadslys
holdere. Men til vores ude område, var der ikke
nok med arbejdsindsats fra 4 H ledere og 4 H børn.
Derfor blev der inviteret til fælles arbejdsdag, hvor vi
spurgte forældre og søskende, om de ikke gerne ville
komme og hjælpe os. Der blev købt sansegynger,
opbygning af stativ dertil, nye lamper og alt hvad
der hører til god forplejning. Så nu var vi klar til at
gå i gang. Der mødte forældre og søskende op i alle
aldre. For alle kan bidrage med noget, selv når man
er en lille glad baby der bare kan det der med, at
charmer sig ind og spreder glæde. Alle var indstillet
med den rigtige arbejdsmoral, så alle gik i krig, med
de nu havde lyst til. For der var meget der skulle
ordnes. Der skulle fjernes en masse ukrudt. Det var
godt vi havde 2 som gik med en buskrydder, til at
fjerne alle brændenælderne, som der var utallige
mange af. Ved hjælp af dem, blev der lavet stier så
det nu igen, kan lade sig gøre at færdes frem og
tilbage i skoven. Der blev sat et stort nyt fiskenet
op, som vi har fået af en lokal fisker. Den blev sat
op imellem skovens træer. Længere inde i skoven
blev svævebanen grundig renoveret. Dertil blev
der bygget en super flot stige, med sikkerhedsnet,
nu kan man komme højt op, og få en sjov tur med
svævebanen. Der kunne høres larm fra en grave
maskine, for det var vigtigt at få gravet nogle dybe
huller, til stativet med sansegyngerne. Stativet blev
støbt fast med beton. Navlet sammen efter kunstens
regler, og er nu et fryd for øjet. Foran terrassedør
blev der brugt en gammel palle som trappe. Dette
var ikke et kønt syn. Pludselig blev tre kvinder ide
rige og kreative og lavede straks en ny flot trappe.

Sig derfor ikke, at kvinder kan det de vil.
Nu manglede der så at få fjernet ukrudt, på
terrassen, foran huset og ved vores bål sted. Her var
alle børn til stor gavn, de oksede, knoklede, fejede
og kørte affaldet væk. Børnene var rigtige gode til
at hjælpe med til at fjerne den gamle maling, af
vores bordbænke sæt og er næsten nu klar, til ny lag
maling. Det er helt fantastisk, og så dejligt at se, at
når alle yder en indsats er motivationen helt i top.
Men der manglede der også et par små ting inde
døre. Her satte vores mandlige 4 H leder lamper op
over alle border(han er elektriker). Der blev også sat
nye flotte skilte på dørende til toilettet, så nu står alt
flot og indbydende.
Uden mad og drikke dur helten ikke. Derfor blev
der selvfølgelig, sørget for god forplejning til alle.
Med frokost, kage til kaffe og ikke mindst en officiel
indvilgelse af hytten her blev det røde bånd klippet
og en fornem afrunding på dagen med grillet pølser
og brød, ved vores næsten nye bålsted. Her sigter
en far at han var særlig overrasket over den gode
stemning, der har været dagen igennem, og alle bare
har hjulpet flittig til. Her til kan der tilføjes at hvad
hele 4 H begrebet går ud på: En flittig Hånd, et kvikt
Hoved, et varmt Hjerte og et godt Helbred.
Her til slut vil vi gerne benytte lejligheden til at sige
tak til alle der har bidraget med sponsorater ved
lån af maskiner, kage og ny brandeovn fra Ivan A.
Jensen og takker for det nye sand fra Vagn Jensen.
Men uden forældre, børn og vores egen familie
havde det ikke været muligt, vi nu kan prale med at
vi i Vejrup/Gørding har Sydvestjyllands flotteste 4 H
klub. Tusind tusinde tak, for jeres opbakning.

www.endrupby.dk
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Vejrup skole
Sommerferien er nu forbi for skolebørnene og et nyt og spændende skoleår er startet. Mens børnene har
holdt sommerferie har der været livlig aktivitet på skolens udeområde, hvor der er blevet bygget en 25 m2
hytte til udeundervisning. Det er meningen at hytten skulle kunne bruges til undervisning både af praktiske
fag, men også fag som dansk og matematik – året rundt. Projektet med udeundervisning udspringer af
et fokus på forskellige læringsstile og specielt med fokus på drenges tilgang til læring, og er blevet til i
samarbejde mellem skolens personale og skolebestyrelsen.
Igennem de sidste år er skolen blevet renoveret, så den fremstår meget flot og moderne med bla. elektroniske
tavler i alle klasser. Men som en skole i konstant udvikling, med fokus på høj faglighed, anerkendelse,
samarbejde og trivsel er vi hele tiden klar med nye tiltag til at forbedre undervisningen og børnenes hverdag
i skolen.
Skolen forsøger hele tiden at være på forkant med udviklingen, hvilket bla. har resulteret i at vi efter
sommerferien har taget hul på engelsk undervisningen i allerede 1. og 2. klasse, ligesom 6. klasse også
påbegynder tysk undervisning. Vejrup skole var på plads med dette længe inden folketinget gjorde det
lovpligtig fra skoleåret 2014/2015.

Lokalrådsvalg 2013
Vil du være med til at præge udviklingen i Vejrup de næste 4 år?
Så meld dig.

Ifølge vedtægterne skal der afholdes Valg til Vejrup Lokalråd i 2013,
sammen med kommunalvalget d. 19 november.
Formand - Hans Jørn Madsen
Spørgsmål : 30731566

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

HOT N TOT
Dame & Herrefrisør
Helle O. Larsen
Vejrup Storegade 19

SKØB • SALG • REPARATION

Tlf. 75 19 07 77

VEJRUP EL-SERVICE A/S

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

Aut. El-inst. Kjeld Hougaard

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50
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ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Vejrup Endrup Nyt

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

OKTOBERFEST
I VEJRUP ENDRUP FRITIDSCENTER

FREDAG D. 25 OKT.
MUSIK & UNDERHOLDNING, DANS TIL TYSKE OG DANSKE
SCHLAGERE, SUPER STEMNING, FEST OG HØJT HUMØR
GÜNTHER KRAUTSEPPL OG CO
LEVERER FØRST OKTOBER STEMNINGEN
EFTERFULGT AF GLAD DANSEMUSIK
VELSMAGENDE BUFFET
MED NOGET FOR ENHVER SMAG
Leveret fra Helle og Per i Centergrillen
kl. 18.00 til 01.00 - gratis garderobe - rygerum

PRIS KUN
230 KR.

Arrangør er VIF og VEF til støtte for fritidscentret

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen
Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Storegade 21 · 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60
Design: PECANI

www.pecani.dk

Nederdammen 34
6760 Korn
Ribe& Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn •
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller
og Træbriketter
• Bio www.pecani.dk
energi • Hestefoder
Design:
PECANI
Tlf. 75 42 41 90

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Korn & Foderstof
Gødning, så-sæd,
Kemikaler, plast og bindegarn
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie
Træpiller og Træbriketter
Bio energi
Hestefoder

Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk

Design: PECANI

Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 7519 03 33

www.pecani.dk
Med venlig hilsen

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Trælasten Gørding

Lis Højland Nielsen

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

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Vestergade 21 A – 6690 Gørding
ørregade 16, 6740 Bramming
Design: PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47 17
Tlf. 75 17 82 22 – Fax 75 17
17 71
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Tlf. 75 17 32 48
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Arrangementer
September
Tirsdag

D. 03.09 Opstart Extremfit kl. 17.30 i Fritidscenteret

Tirsdag

D. 03.09 Opstart Zumba kl. 18.30 i Fritidscenteret

Tirsdag

D. 03.09 Opstart I Skyttekreds kl.18.30 – 212.00 i Fritidscenteret kælder

Torsdag

D. 05.09 Opstart Extremfit kl. 17.45 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 05.09 Opstart Bokwa kl. 18.45 i Fritidscenteret

Mandag

D. 09.09 Opstart Flittige hænder kl. 13.00 på Vejrup Skolen

Tirsdag

D. 10.09 Opstart Herre gymnastik kl. 19.30 i Fritidscenteret

Mandag

D. 09.09 Opstart Damer gymnastik kl. 18.30 i Fritidscenterets Multisal

Tirsdag

D. 10.09 Opstart pige/drenge gymnastik kl. 15.30 i Fritidscenteret

Onsdag

D. 11.09 Opstart Forældre / Barn kl. 16.45 i Fritidscenterets Multisal

Torsdag

D. 12.09 Opstart Puslinge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 12.09 Opstart Spring gymnastik fra kl. 17.30 i Fritidscenteret

Torsdag	D. 12.09 Vejrup Senior Club Høstfest ved Søren Jensen. Theodor Schmidt spiller til.
Smørbrød kan bestilles som sædvanlig.
Fredag

D. 13.09 Opstart Ballet kl. 16.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 13.09 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 27.09 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Oktober
Tirsdag

D. 01.10 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 01.10 Fællesspisning for alle kl. 18.00 Vejrup Husholdningsforening

Torsdag

D. 08.10 Modeopvisning hos INGER S i Ribe kl. 18.30 Vejrup Husholdningsforening

Torsdag

D. 10.10 Vejrup Senior Club kl. 14,00 Jørgen-Jørgen Jyde, vil spille og underholde.

Fredag

D. 11.10 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 25.10 OKTOBERFEST - Vejrup/Endrup Fritidscenter

November
Fredag

D. 01.11 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 15.11 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 14.11 Senior Club kl. 14.00, Asta og Jørgen Elbæk Jensen, rejsen igennem Rusland.

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt

afh. 2995,00

DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD

Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Knud Jørgensen EL ApS

Aut. El-installatør

a.

afh. 1495,00

27.000
,-

101 liter kummefryser A+

tsum c

1 stk Blomberg stål opv. udstillings model afh. 3495,00

gevins

afh. 4695,00

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

Samlet

1 stk Brandt 8kg vaskemaskine

2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
200-400-1000 kr.
17 runder hver med: 100-200-400 kr.
Superrunde:
200-400-1000 kr.

N
Y
Solcelle-anlæg er stadig
SÅ T
K
H
Ø
A
fordelagtig efter de nye regler
R
V KK
I
H
VID EN
Spørg efter Bent
E
VA ?
eller Henrik
R
NE

Henrik: 26 33 89 99

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

afh.

8799 3612
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
2228 9791
7517 8999
7517 3037
7517 3582
2815 0517
7517 8090
7517 8504
7517 1300
4142 8290
7610 9110
7519 0777
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 6160
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
9682 1583
7519 0015
7437 1800
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7219 0353
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

Telefon

Bent: 26 32 89 99

Agerbæk
Endrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Gørding
Gørding
Vejrup
Bramming
Vejrup
Skive
Gørding
Bramming
Sejstrup
Endrup
Gørding
Gørding
Bramming
Bramming
Esbjerg
Vejrup
Endrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Agerbæk
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Gørding
Vejrup

afh. 2995,00

By

Knud: 21 73 00 75

Andelskassen
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Brix Haircut v. Maria
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Dawo Media
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Egon Sørensen
Endrup Malerfirma
Erling Egert
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
GPC Service & Regnskab
Grafisk Trykcenter
Hot`n Tot Frisør
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
JP Staldbyg
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karl Poulsen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Kennet møller
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal
Pecani
Peter Bertelsen
Pigerne tøj & sko
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Spar v. Hans Johansen
Sydbank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
Trælasten
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup Døgnkiosk
Vejrup El - Service
Vejrup Entreprenørfor.
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup

1 stk Gorenje indb. ovn stål

Firmanavn

Knud Jørgensen Nørregade 23 - 6690 Gørding

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

