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Sangen som Ingrid Jensen skrev i 1986 

er stadig aktuel for Vejrup sogn.

Mærket af tidens store forandring,

- fremmede tror: en sovende by,

 men bag facaden banker dit hjerte,

klart til at tage en udfordring ny.

Vejrup, min by - gammel og ny,

midt i mit sogn under himmelens sky.

Vinter og vår - kommer og går,

Vejrup endnu består.

Det første spadestik blev taget til den 
nye købmandsbutik torsdag 

den 6. august i sportsfestugen
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Gørding-Vejrup Skyttekreds

Riffel og pistolskydning 
Opstart på sæsonen 2015/16   Tirsdag d. 1-9  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 hjælper vi dig på vej.

* Er du til træning på banen og deltage i hjemme og udebaneturneringer, så er der mange muligheder.  

* 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  
 
Medlemspriser 2015/2016
 • Børn og unge under 21 år:
  Medlemskort 270 kr.
  TILBUD
  Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22 Tilbud   300 kr. Luftgevær 250 kr.

 • Over 21 år:
  Medlemskort 350 kr.
  TILBUD
  Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22 Tilbud   375 kr. Luftgevær 325 kr.

Åbningstider
 • For alle:
  Tirsdag + torsdag  18:30 – 21:00 
  Patronsalget slutter kl. 20.00

 • Senior:   (for alle over 55 år)  Opstart mandag d. 31-8 15
  Mandag  14:00 – 16:00
 
Har du ikke prøvet at skyde før, så kig ned og få en gratis prøveskydning

Skydning, En fri sport.
Er du medlem hos Gørding-Vejrup Skyttekreds, har du ikke faste tider du skal møde for at være med. 
Vi har åbent tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – 21.00  (patronsalget slutter kl. 20.00 og når sidste skytte har 
skudt lukker vi.) - Du kan frit vælge hvornår du kommer og træner i vores åbningstider og ønsker du at træne 
flere gange hver aften eller om ugen kan du også det. Ligesom er der uger du ikke har tid eller mulighed for at 
komme så er du ikke forpligtiget af at skulle deltage. Du kan ligeledes frit deltage i de ca. 8-10 stævner vi del-
tager i årligt i lokalområdet og ved DM. Gørding-Vejrup Skyttekreds var en af de mest deltagende foreninger 
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www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Sponseret 
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncert-
pladsen – 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 terminale r og bemandinge n 
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musik-
ken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen  
– sammen kan vi mere.

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE 2
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Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedker-

arbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med 

tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

Byg aden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

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

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Klovne løbet gav et flot beløb  
til Hospitals klovne -  51.000 kr.
Rammerne var sat i Vejrup Fritidscenter til årets 
Klovneløb 2015
300 personer var tilmeldte til løbet, her kunne 
man vælge at løbe/gå 2,5 – 5 km. opvarmningen 
stod Mette og Tina og her blev der ikke snydt alle 
var med.
Fie som er ophavs kvinde til arrangementet har 
virkelig brugt tid og kræfter på at få dagen til at 
glide så godt som muligt, dagene op til var travle 
for hele hendes familie og venner – for det skulle 
jo gerne give en god indbringende støtte til dan-
ske hospitals klovne.
51 000 kr. blev der i alt samlet ind sammen med 
auktion, armbåndsalg, tilmeldingen til løbet og salg 
i hallen på dagen. Derud over var klovnene musik-
ken, pølsevognen, de forskellige kunstnere, hestene 
ja alle var med til at dagen fik en flot afslutning 

Følg evt. Facebook gruppen “Klovneløb i 
Vejrup“, her kan man læses mere om arrange-
mentet, og en masse billeder fra dagen.
Jeg er sikker på at hele dagen var hele arbejdet 
vær og at alle de der besøgte arrangementet fik 
en god oplevelse med hjem, lad os se om det kan 
blive en tradition.

Helle Burkal.

i Sydvestjylland ved  stævner og konkurrenceskyd-
ninger. Hvilket også resulterede i mange præmier og 
pokaler til foreningens medlemmer i sidste sæson.
Vil du gerne være en del af dette, så mød op på banen.

Vel mødt til en ny sæson med masser af konkur-
rence, stævner og hyggelig samvær. 

Skydning, en sport i centrum
Alle er velkomne - Bestyrelsen 
www.skytteklubben.dk

Vejrup Endrup Nyt
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Det første spadestik til den nye 
købmandsbutik i Vejrup
Torsdag d. 6/8 kl. 19.00 var knap 300 
mennesker mødt op til igangsætning af 
byggeriet af Vejrups nye købmandsbutik.

Formand for Vejrup Invest A/S, Sannie Riisager Re-
gel bød velkommen til alle – herunder også pressen, 
repræsentanter for entreprenørerne Ivan A. Jensen, 
Nordsø Byg og byrådspolitiker John Snedker.

“Vi gjorde det Vejrup! 
– Nu går vi i gang med at bygge!”

Derefter holdt John Snedker en tale, hvor han roste 
Vejrup borgerne for sammenhold og initiativ. ” I er 
et lokalsamfund med mange ildsjæle!!”

Så blev første spadestik taget – der var lidt hård 
bund, men efter et par forsøg kom spaden i jorden, 
og der blevet taget ordentligt hul på byggeriet. 

Derefter fi k den kommende købmand Søren Grejsen 
ordet og præsenterede sig selv. “Det bliver spæn-
dende – jeg glæder mig utroligt meget!” 

Søren bor i Bramming, med hans kone og deres 
4 børn, - hans far og bedstefar har selv haft Køb-
mandsbutik i mange år. Søren er ansat i Super Brug-
sen Brørup, det har han været de sidste 10 år, men 
lige nu er drømmen gået i opfyldelse, han har mange 
planer også for sine fremtidige kunder. 
Han lagde heller ikke skjul på at han gerne vil være 
en god Købmand hvor kunderne er i centrum med 

gode tilbud og en god service, Søren starter når byg-
geriet er færdigt forhåbentlig til december 
Så blev der klappet – og derefter kunne en stor del 
af forsamlingen begive sig ud på byfestens cykelrute.

Vejrup Idrætsforening & Støtteforeningen MK. 79
Ekstra ordinær Generalforsamling afholdes i Fritidscenteret
Tirsdag den 29. september 18.30
Godkendelse af 2014 regnskab – underskrift mangler fra bestyrelsen
– fra Generalforsamling Mandag den 9. marts 2015 
Dagsorden ifl g. vedtægterne - Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til 
formanden – Senest en uge før ekstra ordinær generalforsamlingen, 
Alle er velkommen
Har du interesse eller bar lyst til at give foreningsarbejdet en chance, kontakt da 
formanden for Vejrup IF, Otto Pedersen på mobil nr. 23 71 48 25

gode tilbud og en god service, Søren starter når byg-
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Vejrup Idrætsforening uddeler  
Træner /Lederpris 2014
Helle Burkal.

Den træner/leder vi skal kåre i år, er en person der 
kan være svær og snyde /overraske nok er det da 
også vedkommende der altid har hjulpet mig, med 
at overraske andre, i de andre år vi har delt prisen 
ud, og samtidig har vedkommende også været med 
til at sætte ord på, -om dem der skulle have prisen.
Du er en som altid har hjulpet mig meget, især med 
de ting der skulle skrives til og i bladet det vil jeg 
benytte lejligheden til at sige tak for. 
Helle dit CV i foreningen er lang og der er ikke me-
get du ikke har været en del af gennem de 25 år du 
har været engageret i idrætsforeningen. Du lagde ud 
i festudvalget, hvor det også blev til nogle år på for-
mandsposten. Du har haft formandsposten i Vejrup 
Idrætsforening og du har siden 2004 været formand 
for gymnastikudvalget. Du har været med i til at 
skrive Vejrup Endrup Nyt i 20 år og har i 11 år væ-
ret redaktør på bladet. Du har været halbestyrer og 
hjælper nu Per i Fritidscenteret, hvor i her sammen 
gør en kæmpe forskel, ikke bare for Idrætsforenin-
gen, men for hele Vejrup! 
Du er en handlingens kvinde. Du tænker kreativt og 
sætter ting i værk.  Du er altid klar til at hjælpe i alle 
udvalg og går måske ikke så meget op i hvem der 
gør hvad – bare det bliver gjort. Du brænder for det 
du laver og går altid 100% op i det du gør, men kan 
have svært ved det hvis andre ikke brænder helt så 
meget for opgaven som du gør. Du er altid klar med 
konstruktiv kritik og gode råd og idéer. 
Siden 2004 har du været formand for gymnastikud-
valget. Du er altid i Hallen og derfor er du et natur-
ligt samlingspunkt for trænere og gymnaster. Du er 

altid klar til at hjælpe både trænere og udøvere fra 
alle idrætsgrene.

Det er vigtigt for dig at der sker noget nyt og at vi 
følger med tiden. Du har været med til at starte 
mange forskellige hold op lige fra Balletpiger og Tar-
zandrenge til Zumba, hvor 150 af Vejrups (hovedsa-
geligt) kvinder deltog. Du er meget opmærksom på 
at trænere og hjælpetrænere deltager på kurser for at 
dygtiggøre sig og få ny inspiration. 
Efter mange år i Idrætsforeningen ved du efterhån-
den alt hvad der er værd at vide og du deler gerne ud 
af viden og erfaring og du har lovet at det vil du også 
blive ved med i fremtiden. 

På Vejrup Idrætsforenings vegne ønsker jeg …..  
Helle Burkal Tillykke  
Og - Tak for mange gode oplevelse

Formand Otto Pedersen

Flittige hænder
Vi starter op igen mandag, d. 7. september kl. 13.00 i skolens billedkunstlokale i kælderen.
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.

Er du nysgerrig efter at vide mere kan du få yderligere oplysninger hos
Gurli Jermiin, tlf. 75190519   eller
Anna Schultz, tlf. 51910115 (Se omtalen i forrige nummer af Vejrup Endrup Nyt.)
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

 

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

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

SKØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 06 - 2015 præmie
 370 Torben Kristensen ........................... 200
 168 Hans Johnsen ....................................150
 34 Doris Christensen, Sp 10 ................150
 535 Pernille Olsen .................................. 100
 378 Lotte Laumann ................................ 100
 280 Charles Madsen .............................. 100
 285 Åge Henriksen ....................................50
 394 Malene L. Petersen ............................50
 222 Torben Staal ........................................50
 381 Viki Andersen .....................................50
 401 Melanie Jensen ...................................50
 169 Jens Søndergård .................................50
 7 Kim Eskesen, Fasanvej ......................50
 479 Tina Sørensen .....................................50
 547 Lena Hansen .......................................50
 84 Else Marie Hansen .............................50
 442 Edith Tidemand .................................50
 288 Maren Andersen ................................50
 505 Karen Olsen ........................................50
 396 Hans Lage Hansen .............................50
 449 Kenneth Møller ..................................50
 130 Anne Grethe Riisager, Dy 5 ..............50
 128 Kristina Thorning ..............................50
 23 Conny Jensen, Svalevej 9 ...................50
 481 Ellen Sørensen ....................................50
 308 Karen Pedersen ..................................50
præmier kan afh. Hos Hans Johnsen

 Vif Præmiespil 07 - 2015 præmie
 416 Kassan Frederiksen ......................... 200
 165 Doris Jensen......................................150
 245 Camilla Stenager ..............................150
 26 Heine Smith, Sp. 3 .......................... 100
 446 Kenneth Møller ............................... 100
 247 Tove Nielsen .................................... 100
 67 Hans Peder Andersen ........................50
 323 David Pedersen ..................................50
 371 Lars Laumann Petersen ....................50
 277 Poul Bjarne Holst ...............................50
 264 Anne Grethe Steffensen ....................50
 94 Dan Søndergård .................................50
 217 Sabrina Jensen ....................................50
 134 Kent Jensen .........................................50
 283 Birthe Schultz Petersen .....................50
 164 Tove Hermansen ................................50
 127 Kim Nissen ..........................................50
 201 Maja Jensen, Tjørnealle ....................50
 365 Lærke Dalby ........................................50
 286 Mikkel Hermansen ............................50
 40 Pia Sørensen .......................................50
 372 Mette Orloff .......................................50
 88 Allan Fogh ...........................................50
 125 Mads Andersen, st. 68 .......................50
 462 Lene Thomsen ....................................50
 321 Harriet Johannesen ...........................50
præmier kan afh. Hos Hans Johnsen

Kagedag til fordel for Knæk Cancer
Søndag den 25. okt kl. 14.00-16.00 i Vejrup Endrup fritidscenter.

Har du en bager gemt i dig, og har lyst til at støtte et godt formål, 
så bag en kage eller to til det store sønderjyske kaffebord.

Der vil være præmie til den kage der smager bedst og
en præmie til den mest kreative kage.

Kom og se og smag hvad de dygtige bagere har fremstillet.

Hele overskuddet går til Knæk Cancer.

Tilmelding for dem der har lyst til bage en kage 
er senest den 1. okt.

til Inge 75191195 eller Susi 28961976

Indlevering af kager er kl. 13.30, hvilket medfører gratis entre. 

Kom op i centeret og køb din eftermiddagskaffe og samtidig støtter du et godt formål.

Billetter købes ved døren børn u. 14 år ifølge voksen.

Pris: voksne 50.kr og børn under 14 år 10.kr. inkl. kaffe/the/saft og kage.

Helle og Per sponsorerer kaffe, the, saft og service.

Arrangør: Vejrup Husholdningsforening.
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Vejrup 
Antenneforening 

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

 

 

 

 

 

 

MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

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

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

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

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

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

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

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

Vejrup Endrup Nyt
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Fællesspisning for alle.
Lad mor eller far slippe for madlavningen.

Tirsdag den 29. sep. 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:

Gryderet med ris salat og flutes.
Desserten er Æblekage med kaffe/the.

Vi håber du/ I vil støtte op om en afslappet fri aften fra køkkenet.

Prisen for medlemmer er 40-/ pers. børn under 12 år 20- kr. 

 Ikke medlemmer voksne: 80- kr. børn under 12 år 60- kr.

Øl og vand kan købes for henholdsvis 10 og 5 kr.

Tilmelding senest den 23. sept.

Til Anne Grethe tlf. 26463727 / 75190303

Efter først til mølle princippet.

VIF Badminton 
Badmintontræning for BØRN 

Opstart uge 35

Mandag 4 klasse og yngre kl. 16,30 til 17,25

Mandag 5 klasse og ældre kl. 17,30 til 18,25

Tirsdag 5 klasse og ældre kl. 17,30 til 18,45

Torsdag 4 klasse og yngre kl. 16,00 til 16,55

Det koster 400 kr. for sæsonen
I år er trænere: Camilla, Janni, Emma S. og Jonas klar til en ny sæson

Vi vil også lige benytte legligheden til at siger tak til Jeppe Søby for sidste sæson  
Jeppe starter på efterskole – men hermed kan vi så samtidig sige 

velkommen til Janni Utoft der er klar igen til en ny sæson.

Tovholder er Preben Lind han er også klar på mobil nr. 31 95 40 09

Badmintonudvalget

11
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Side 14 
ombytter 

 

 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
 
 
 

Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

G A R D I N E R

L A M E L L E R

P E R S I E N N E R

R U L L E G A R D I N E R

P L I S S É G A R D I N E R

L I F T G A R D I N E R

M A R K I S E R

G A R D I N V A S K

Vi måler, syr og monterer...

Telefon 20 96 96 76

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

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

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

Vejrup Endrup Nyt
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Snydetamp, halunk 
og bedrager
Jesus har fortalt mange gode lignel-
ser: Om det forsvundne får, om den 
tabte mønt og om den fortabte søn. 
De er ikke så svære at forstå. De for-
tæller om Gud som den gode hyrde, 
at Gud glæder sig over at fi nde og at 
Gud er den gode far, der tager imod 
uanset miseren, at alt er formøblet. 
Det afhænger alene af personen, om 
man vil tages imod. Gud ligefrem lø-
ber en i møde. 

I denne perlerække af historier har 
Jesus også fortalt om den uærlige 

godsforvalter, halunken, der snyder 
den rige ejer i to omgange.

Først hører ejeren om, at forvalteren 
har været ekstravagant og ruttet med 
hans midler. Så tilkalder han ham og 
spørger: ”Hvad er det jeg hører om 
dig. Hvad har du at sige?” Men han 
har intet at sige. ”Du kan ikke læn-
gere være forvalter. Afl æg regnskab”. 

Så var gode råd dyre.
Arbejde med skovl, det magter han 

ikke og tigge skammer han sig over. 
Men så får han en god ide. ”Nu ved 
jeg hvad jeg vil gøre, jeg vil skaffe 
mig venner, der vil tage imod mig i 
deres huse, når jeg mister jobbet.”

Han begynder derefter at besøge 
dem, der har gæld til hans chef og 
spørger indtil gældens størrelse:   
”Hvor meget skylder du?”

”4000 liter olivenolie.” ”Her er 
gældsbeviset, det har jeg her, skriv 
2000 på det.” 

Det var jo noget af en reduktion.
Næste mand blev spurgt: ”Hvad 

skylder du?” ”40 tons hvede”, lød 
svaret.” ”Skriv straks 30 tons.

Da chefen opdagede bedrageriet, 
som han ikke kunne ændre på, hvad 
siger han så? 

Han roste den uretfærdige forvalter, 
fordi han havde handlet klogt. Denne 
verdens børn handler nemlig langt 
klogere over for deres egne end lysets 
børn.

Det var jo en meget uventet slut-
ning. At den snydetamp, som snød, 
ikke bare en, men to gange, får ros. 
Farisæerne, som hørte det hele og 
som gik meget op i alt med penge, 
kunne ikke lade være med at grine 
og gjorde nar af Jesus.

Men historien er jo god nok. Nød 
bryder alle love. Selvfølgelig skal 
man ikke være uærlig. Men det er al-
ligevel imponerende, at den uærlige 
godsforvalter indser sin situation og 
handler på den. Man må indrømme 
ham en vis dygtighed.

Det overfører Jesus til gudsriget.
Tag dog chancen, mens du har mulig-

heden. Carpe diem, Grib dagen. Der 
kommer en dag, hvor det er for sent. 
Når Gud kalder på dig, så tag imod. 

Asger Ehmsen

Sogneudfl ugt
Torsdag den 20. august
Vi skal besøge Herning Tekstilforum 
og hjemstavnshuset i Arnborg.
Afgang Vester Nykirke kl. 8.30
Afgang Endrup Kro kl. 8.35
Afgang Vejrup kirke  kl. 8.45.

Familiedag i Endrup 
lørdag den 22. august
I forbindelse med familiedagen er der 
gudstjeneste i teltet ved sportshuset 
på Møllegårdsvej.

Kirkelige handlinger
30/5 2015 – 6/8 2015

Dåb:
Vejrup kirke:
Mikkel Bøg Sindbjerg Michaelsen

(Charlotte Sindbjerg Michaelsen 
og Kenneth Bøg Pedersen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Gerda Callesen
Ruth Sørensen
Edith Tiedemann (Gørding kir-
kegård)
Ruth Jørgensen

Kirkebladet
Nr. 4 • 2015

www.endrupby.dk 13



Der er gratis rundstykker fra 9.30 
og gudstjeneste med Gospelmusik kl. 
10.30

Høstgudstjenester
Det bliver i år søndag den 20. septem-
ber, henholdsvis kl. 10.30 i Vejrup og 
kl. 19.30 i Nykirke. I dagens anled-
ning vil kirkerne bære præg af høst 
og være pyntet til dagen. Børnene 
plejer jo at deltage mere end sædvan-
ligt og bære frugt og grønt op til al-
teret. Og i Vejrup i præstegård vil ga-
verne 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 4. 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 
ikke mindst familien. Der vil være 
kirkekaffe og saftevand efter guds-
tjenesten. Vi håber på et godt frem-
møde. Der vil blive sendt brev ud om 
det nye tiltag.

Babysalmesang
Efter efterårsferien i oktober og no-
vember planlægges en ny sæson med 
de små.

Minikonfi rmander 
i Vester Nykirke
Vi begynder torsdag den 27. 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. 

Den egentlige undervisning plan-
lægges til at blive 5 gange efter skole-
tid en ugentlig  eftermiddag  i Vester 
Nykirke) 

Minikonfi rmander 
i Vejrup
Igen i år vil tilbyde børnene i 3. klasse 
at komme til indledende konfi rmand-
forberedelse. Vi begynder i Vejrup 
efter efterårsferien efter skoletid tirs-
dag den 20. oktober i alt seks gange 
her i efteråret. Mødedag er tirsdage. 
Først samles vi i kirken og går deref-
ter ned i konfi rmandstuen.

Solvejg Kristensen 
og Asger Ehmsen

Konfi rmander
Vi begynder med gudstjenesten den 
6. september kl. 10.30 i Vejrup kirke. 
Her vil konfi rmander få en ny bibel 
som gave.

I det nye skoleår møder konfi rman-

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: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
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

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
16. aug. (11.s.e.trin.) 09.00 10.30

22. aug. lørdag familiegudstjeneste i Endrup  10.30
  (ka� e fra 9.30)

23. aug. (12.s.e.trin.) 09.00 ingen

30. aug.  (13.s.e.trin.) ingen 10.30PT

06. sep.  (14.s.e.trin.) 10.30 09.00

13. sep.  (15.s.e.trin) 09.00 10.30

20. sep.  (16.s.e.trin.) 10.30 19.30

27. sep.  (17.s.e.trin.) 10.30 09.00

04. okt.  (18.s.e.trin.)  ingen 10.30

11. okt.  (19.s.e.trin.) 09.00PT ingen

18. okt.  (20.s.e.trin.) ingen 09.00PT

25. okt.  (21.s.e.trin.) 10.30 16.00
  (koncert kl. 16.00 med Vejrup-V. Nykirke sangkor)
  (sommertid slutter)

PT : Pernille Troldborg
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der fra Vejrup til undervisning om 
torsdagen. Den første gang bliver 
fælles med konfi rmanderne i Gør-
ding. Det er torsdag den 10. septem-
ber i Gørding præstegård og det er et 
heldagsarrangement.

Er Danmark et 
kristent land?
Hvis det er et spørgsmål om kirke-
gængere, er det vist tvivlsomt, men 
om det er såkaldt kristne værdier, der 
er tale om, så er det noget andet.

Der er jo blevet prædiket om næste-
kærlighed i mange år i Danmark, helt 
siden Ansgars tid.

Og det er den aktive udformning af 
budet: Du skal elske din næste som 
dig selv. Det er ikke blot: Hvad du 
ikke vil, at andre skal gøre mod dig, 
det skal du heller ikke gøre mod dem. 
Altså en mere passiv udgave, hvor 
man er afventende og ikke gør noget 
aktivt for at hjælpe andre, men i al 
fald undlader at gøre ondt.

Men i grunden er det måske ikke 
den store forskel på budet, for lad os 
nu sige, at man kom i nød et sted, så 
ville man jo gerne have at andre ikke 
undlod at hjælpe og følgelig må man 
selv hjælpe den anden i en sådan si-
tuation og være aktiv.

Men det som gør et land kristent er 
vel om det, som Jesus står for i øvrigt, 
præger indstillingen.

Lignelsen om det barmhjertige sa-
maritaner er vigtig.

Den taler jo om: Hvem er den mands 
næste som faldt i grøften?

Altså den spørger ind til, hvem der 
har behov, ikke efter hvor mange kan 
jeg nu slippe for at være forpligtet til 

at hjælpe og derfor gøre det overkom-
meligt og på den måde retfærdiggøre 
mig selv.  

Men altså vi kan ikke hjælpe hele 
verden. Enhver må give efter evne 
skriver Paulus til en menighed i Ko-
rinth i den græske verden, hvor han 
forsøger at rejse penge til de fattige 
i Jerusalem omkring år 44, hvor der 
var hungersnød. Dengang havde græ-
kerne fl est penge og italienerne vel 
endnu fl ere. 

Men afgørende er jo, hvem der er 
vores gud.

Er pengene vores Gud, så er Dan-
mark ikke et kristent land. Er demo-
kratiet vores Gud, så er det også galt. 
Hitler fi k i sin tid så mange stemmer, 
at han kom ind i rigsdagen i Tyskland 

og så var fanden løs og den tyske ud-
gave af kristendom, Deutsche Chri-
sten, en ”positiv” kristendom med 
rigsbiskop Ludwig Müller i spidsen 
blev knæsat.  Ingen kristne med jø-
disk baggrund kunne være ansat i 
kirken. I stedet for forsoning ved Je-
sus satte de kamp. Ingen vægt på at 
mennesket er en synder. Det er ”syn-
debukkemoral.”

Deutsche Christen tilsluttede sig na-
zismens eutanasiprogram. Demokrati 
er således ingen garanti. Giv kejseren, 
hvad kejserens er og Gud, hvad Guds 
er, sagde Jesus i spørgsmålet om skat. 
Det sidste er det vigtigste, at Gud gi-
ves hvad Guds er, for det betyder, at 
det enkelte menneske har værdi.  

AE

Kalender

Torsdag  d. 20. aug.:  Udfl ugt

Lørdag  d. 24. aug.:  Familiedag i Endrup  ..............................................................................................  kl. 9.30

Søndag  d. 20. sep.:  Høstgudstjeneste kl. 10.30 i Vejrup og 19.30 i Vester Nykirke

Søndag  d. 04. okt.:  5-års dåbsjubilæum i Vester Nykirke  ...................................................................kl. 10.30

Søndag  d. 25.okt.:  Koncert med Vejrup-Vester Nykirke sangkor i V. Nykirke  ..................................kl. 16.00

Torsdag  d. 29.okt.:   Foredrag ved Anders Kjærsig i præstegården ....................................................... kl. 19.30

  Fælles med Seniorklubben. 

Salmemaraton
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sang-
glæde.

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 32 –  onsdag  d.  5.8. Ribe domkirke DDS 561-570

Uge 34 –  onsdag  d.  19.8.  Obbekær kirke DDS 571-580

Uge 36 –  torsdag  d.  3. 9.  Darum kirke DDS 581-590

Uge 38 –  torsdag  d.  17.9.  Jernved kirke DDS 591-600

Uge 40 –  tirsdag   d.  29.9.  Skt. Ansgar, Bramming DDS 601-610

Uge 42 –  tirsdag   d.  13.10.  V. Vedsted kirke DDS 611-620

Uge 44 –  torsdag  d.  29.10.  Roager kirke DDS 621-630

Uge 46 –  onsdag  d.  11.11.  Vester. Nykirke DDS 631-640

Uge 48 –  onsdag   d.  25.11.  Seem kirke DDS 641-650

Uge 50 –  torsdag   d.  10.12.  Vilslev kirke DDS 651-660

15
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Irsk velsignelse
Herren være foran dig
for at vise dig den rette vej.
Herren være ved siden af dig
for at følge dig på vejen.
Herren være foran dig
for at vise dig den rette vej.
Herren være ved siden af dig
for at følge dig på vejen.
Herren være bag dig
for at holde ryggen fri.
Herren være under dig
for at gribe dig, når du falder.
Herren være i dig
for at fylde dig med sin Ånd.
Herren være omkring dig
for at bevare dig fra det onde.
Herren være over dig
for at velsigne dig.
Så vær du velsignet af Gud Fader
Søn og Hellig Ånd.
Amen

Ord til eftertanke
Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Un-
dervis og forman med al visdom hin-
anden med salmer, hymner og åndelige 
sange, og syng med tak i jeres hjerte til 
Gud. Hvad I end gør, i ord eller ger-
ning, gør det alt sammen i Herren Jesu 
navn, og sig Gud Fader tak ved ham!

1. Kol. 3,16

Salige er de, som hører Guds ord. 
Lukas 11,28

Kristi liv og opstandelse er en absolut 
erklæring om menneskehedens værdi

Marilynne Robinson

Foredragsaften med sognepræst 
Anders Kjærsig, Nr. Søby og Heden
Torsdag den 29. oktober kl. 19.30

i præstegården.

Fra borger til forbruger.
Hvad sker der med et samfund, kultur og kirke, når vi ser på et folk 

som forbrugere og ikke som borgere i et samfund?
Foredraget ser på de forskydninger, der sker og hvilke 

konsekvenser det har.

Foredragsaftenen er sammen med Seniorklubben i Vejrup.

Fra gudstjeneste i Vøgaslund

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

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
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vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Sportsfesten 2015 
Sportsfesten blev afsluttet med maner, 
her er det de to kasserer der bliver kram-
met, efter den sidste dans ved søndagens 
afslutning med orkesteret Kandis. De to 
har en meget betroet stykke arbejde under 
hele festugen  de har penge kasserne klar til 
alle de frivillige der står i baren – tombola 
og de kunstner festen har besøg af, og som 
skal have deres afregning. Det har været 
svært at få et billede af de to men her 
lykkes det dog med ryggen til, - på fest-
udvalget vegne – en ”STOR TAK TIL JER 
BEGGE” Ketty og Knud Erik.

Vejrup Endrup Nyt
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Hotel Glejbjerg

Læs mere på:www.hotel-glejbjerg.dk

Vi tilbyder
Mad ud af huset

Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Mortens aften på 
Hotel Glejbjerg
Forret:
Rejecocktail m/ friskbagt brød & smør

Hovedret:
Gammeldags andesteg m/ 
hjemmelavet rødkål, 
svesker, brune kartofl er & halve 
æbler, hertil hvide kartofl er m/ 
persille & andesauce

Dessert:
Ris á la mande med kirsebærsauce

Bordbestilling senest D. 9/11

3 Retters menu Kr. 275,-

Andesteg ud af huset Kr. 180,-

Luxus brunch på hotellet
Marinerede sild m/karrysalat.
Røget laks m/rævedresseing.
1/2 æg m/rejer, mayonnaise & tomat.

Røræg m/pølser & bacon.
Lun leverpostej m/bacon & champignon.
Oksespegepølse m/feta & oliven.
Sønderjysk spegepølse m/remoulade & 
ristede løg.
Slagterens rullepølse m/sky & løg.
Pandekager m/ahornsirup.
Jordbær- & hindbærmarmelade.
Nutella.
3 slags ost m/frugtanretning & kiks.
Friskbagt kringle.
Friskbagt rugbrød, franskbrød & 
lune boller.
Kaffe – the, æble- & appelsin juice.

210,- kr. pr. couv. 
(børn under 12 år ½ pris)

Kontakt os
mail: info@hotel-glejbjerg.dk

Tlf. 75 19 84 64

Båltale i Endrup, -  ved Bente B. Jensen
Vi er samlet her Sankt Hans aften for at fejre mid-
sommeren. En tradition som holdes over alt i det 
danske land. Traditioner bliver stadig mere og mere 
værdsat ikke bare i familien, men også generelt i det 
danske samfund. Traditioner udtrykker netop det, 
som så mange måske selv har svært ved at sætte ord 
på, nemlig Fælleskabet-, glæden ved at være sam-
men med andre.

Sankt Hans aften bygger på traditioner helt fra år 
1500, hvor fællesskabet også den gang var bålet. 
Men da forsøgte præsterne at helliggøre Sankt Hans 
dagen og befalede, at det skulle prædikes mere. Der 
blev også tilknyttet en makaber handling nemlig 
heksebrænderi, og den 1. heks blev brændt på bålet i 
år 1540. Også her i Esbjerg Kommune havde vi hek-
sebrænderi. Helt præcis i 1641, hvor Maren Splids 
blev brændt på Ribe Galgebakke, da hun under 
tortur indrømmede 12år tidligere at have nedkaldt 
ulykke over en lokal skrædder.

I mere end 150 år fulgte man retten til at straffe 
med at blive brændt over bål, såfremt man blev an-

klaget for trolddom. Selve bålet blev i datiden set 
som noget der afværger ondskab, og i den folkelige 
tradition var magiske helligaftner hjemsted for sær-
deles aktive troldfolk.
Nu tænker I sikkert, godt vi ikke brænder folk af i 
dag, bare fordi man er anderledes. Men det gør vi 
faktisk.

For nutidens heksebrænderi foregår på Facebook og 
andre sociale medier. Det kaldes også digital mob-
ning. Ingen kan vide sig sikker for, hvornår man i det 
offentlige rum bliver hængt ud og brændt af, og det 
er både børn og voksne. Vi er alle ansvarlige for, at 
denne moderne heksebrænderi ikke griber om sig, 
så det bør vi tænke på næste gang, vi fristes til at 
udstille et andet menneske på nettet.

Til aftenens traditioner hører også en anden hand-
ling, at synge Midsommervisen
Holger Drachman har i denne dejlige sang udtrykt 
glæden ved sommeren, og vi kan alle give Drachman 
ret, når vi synger ”vi elsker vort land, men ved mid-
sommer mest,,
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Når så midsommervisen er sunget og bålet brændt 
ned, ja da samles vi om det, som giver fællesskab, 
nemlig kaffen, de ristede pølser, den gode snak med 
naboen eller 
blot børnenes 
leg latter på 
boldbanen. Det 
er dette fæl-
lesskab som år 
efter år forsat 
får mennesker 
i små og store 
samfund til at 
mødes.

Men fællesskabet 
kommer ikke af sig 
selv.
For uden normer- 
uden rammer og 
uden medansvar 
kommer der intet 
fællesskab. For 
at opnå et godt 
fællesskab skal vi hver især yde en stor indsats 
overfor hinanden. Det er med fælles -skabet som 
med friheden, det er ikke en selvfølge, en ting der på 
forhånd er givet. Det handler ikke blot om mig, men 
også om de andre, for det er ikke kun mit livssyn, 
mine meninger og holdninger, der er rigtige.

I fællesskabet men også i det enkelte menneskes fri-
hed gemmer der sig en forpligtelse, et med - ansvar, 
en indbygget respekt for andre menneskers værdier 
og normer. Uden det, får vi i stedet for begrebet Den 
totale Frihed, som er lig med ensomhed.

Man kan godt blive bekymret for, om fællesskabet 
i familien i dag er blevet afl øst af den totale frihed. 
Frihed til at gøre lige, hvad man har lyst til- og på 
det tidspunkt, hvor det passer mig bedst. Mange 
familier føler frustration over manglende tid til sam-
vær, og mange familier går i opløsning, fordi der ikke 
prioriteres tid til at være noget for hinanden. Hver-
dagens daglige fællesskaber er ved at forsvinde. Det 
at spise sammen, snakke sammen, og lytte til hinan-
dens problemer både hos børn og voksne er blevet 
afl øst af stress og jag.

Jeg mener, det er vigtigt at fastholde små og store 
traditioner for at bevare fællesskabet og nærheden 
med hinanden. Det er vigtigt for sammenholdet i 
familien og for sammenhold i det danske samfund.

Afslutningsvis kan jeg som politikere selvfølgelig 
ikke undlade helt at berøre det politiske landskab.

Vi har nu fået afholdt folketingsvalget og i disse dage 
forhandles der om en regering og et regeringsgrund-
lag. I valgkampens hede blev der afgivet mange løf-
ter fra partierne. Nogle var mere realistiske og knap 
så vidtløftige som andre, og jeg skal ikke gentage de 
mange løfter. Dog vil jeg godt lige nævne, at der blev 
talt rigtig meget om udvikling af landdistrikter.
Flere partier var enig om, at der er meget brug for 
udfl ytning af statslige arbejdspladser, brug for at 
styrke iværksættere samt gøre mere for at værne om 
de private arbejdspladser.

De valgløfter, skal vi herude i landkommunerne 
holde landspolitikerne op på. Der er voldsom brug 
for, at der NU sættes massiv ind på at udvikle land-
distrikter og dermed sikre lokal- samfundenes over-
levelse, for vi KAN ikke forsat eksistere, såfremt vi 
ikke får øget vækst.

Med Fælleskaber og traditioner når vi langt -dem 
kan vi ikke undvære, men vi KAN altså ikke leve af 
dem.

Kan I have en rigtig god sommer!
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Gymnastik i Vejrup IF 
sæsonen 2015/16 Opstart uge 37 

Forældre/Barn 1-3 år   Onsdag kl. 16.45-17.30
Instruktører: Mette og Karina
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. 

Puslinge piger/drenge 3-6 år   Tirsdag kl. 15.30-16.25
Instruktører:  
Hjælpere: Emma og Lærke
Så skal der synges, trampe og danses, vi skal have det sjovt og have sved på panden. 
Uden mor og far….. er i klar, så glæder vi os til at se jer.

Tarzan drenge 0.-2. kl.   Tirsdag kl. 16.30-17.25
Instruktører: Jens og Victor
Hjælpere: Sarah 
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 0.-2. kl.   Torsdag kl. 17.00-18.10
Instruktører: 
Hjælpere: Susan
Jubiii, så er gymnastikken i gang. Der skal springes rigtig meget, leges, rendes og hoppes. Kan du li` når der er 
gang i den og har du lyst til at lave gymnastik og lære at springe – så kom!

Springholdet fra 3 kl. og op. Torsdag kl. 18.15-19.40
Instruktører: Zennie Rosenkrantz
Hjælpere: Mia og Robert
Holdet er for både piger og drenge er du vild med udfordringer lære at springe rigtig, 
alle er velkomne og vi indretter træningen efter niveauet. Der skal der læres, araberspring, flikflak, kraft-
spring og salto. Vi ser frem til nogle gode timer sammen med jer. 

Ballet Piger i alderen 7/12 år  Torsdag fra kl. 16.45- 17.45
Instruktør: Alina
At danse Ballet givet så megen glæde, at alle Alina gerne vil give alle piger i Vejrup og omegn, dem der har 
lyst og muligheden til at træne / danse og være små ballerinaer.

Herregymnastik  Tirsdag kl. 19.00-20.00
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. 

” All-round træning ”  Tirsdag fra 18.30–19.25 – Torsdag fra 18.30–19.25 
Instruktører: Peter Sørensen
Denne ”træningsform” her får man en god fleksibilitet træning til dagligdagen, formålet er som du vil opdage 
at man får en god kondition, for både, drenge og piger/ Kvinder og Mænd. 
Uanset hvor langsomt det går, overhaler du stadig dem på sofaen!
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Fredags Aktivitet
   

For alle børn fra kl. 19.00 -21.00

Prisen pr. gang = 25 kr.
For hele sæsonen 100 kr.

Den 11. September
Den 25. September
Den 09. Oktober
Den 30. Oktober
Den 13. November
Den 27. November
Den 11.  December

Cafeteriaet har åben for salg, samt kaffe/te til de voksne der kommer de aftner.
Ændringer kan forekomme – så hold øje med opslag i Fritidscenteret.

Hjælp vi mangler en Træner
I gymnastikafdelingen har vi stor succes med vores 

”Puslinge hold”  & ”Pige hold”
Vi søger en der har lyst til at være træner på holdet. 

- Du har lyst til at lege med en fl ok energifyldte børn – piger og drenge 
- Så hører vi også meget gerne fra dig.

Hvis du har lyst ti at være en del af Vejrup IF Gymnastik, og gerne vil vide mere så ring og forhør dig til 
Tina Schultz 61 35 53 84.- Helle Burkal 29 45 46 15

Tidspunkt på de forskellige holds tider, - er ca. tider, der kan forekomme ændringer

Praktiske oplysninger
Pris alle Gymnastik børnehold samt ballet  Pris 350,00
Pris voksne Hold  Pris 400,00
” All-round træning fra uge 37 til uge 13   Pris 400,00

Uge 42 og uge 7 er lukket for aktiviteter
Betaling senest uge 40 - Tilmeld og betal når det passer dig! 

Vejrup IF bliver du tilmeldt via hjemmesiden www.vejrupif.dk
på din computer, du skal blot klikke ind på Hjemmeside og udfylde skemaet – 

hvis du har deltaget på et hold før ER du registreret, tryk da på allerede 
medlem og du vil få en ny adgangskode hvis du ikke har glemt den gamle.

Supporter på www.vejrupif.dk: Mette Sørensen 20 609 646.

21

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 21



Håndbold
Så er der snart sæsonstart i håndbold i Vejrup. Kom op og spil 

med, det er sjovt og det giver gode kammerater. 

0. 1. og 2. klasse 
Spiller torsdage fra 15.00-15.55 
Opstart 3/9 pris 250,-

3. 4. 5. og 6. klasse 
Spiller mandage fra 15.30-16.25 
Opstart 31/8 pris 250,-

Små hænder 
For børnehavebørnene, kører alle 
Lørdage fra 10.00-10.45 i ulige uger. 
Med opstart den 12/9 pris 100,-
Første gang kommer der en instruktør  
fra JHF. 

Håndbold
Senior dame serie 2 

Det trænes tirsdage fra  
kl 20.05-21.30 
Opstart uge 34

Kom og vær med, kroppen trænes og der er et 
godt sammenhold.

Træneren er stadig Asger Ravn 
Pris 1000,-
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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

Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

- din lokale købmand       Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

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

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

Her er 
der plads 

til din 
annonce

Kontakt 
Helle B. 

2945 4615
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Vejrup Sportsfest havde  
Krolf og Hånd/Fodbold kampe 
Et flot antal Krolfspiller kunne deltage i Sportsfesten 
fredag aften, her samles de for at få nogle gode kam-
pe – de har i de sidste 3 år deltaget i arrangementer. 
– Ejvind Christensen vandt, foran Hans Jørgen Høj 
og Jens Christian Jermiin

Her spiller Vejrup IF Håndbold og Fodbold også nog-
le sjove kampe, her samles man med venner og gode 
kammerater for at spille, og være sammen i nogle 
hyggelige timer, efterfølgende har Festudvalget sat 
lidt mad på bordet så de efter kampene kunne får en 
bid mad og en øl som en god afslutning for aftenen.

Helle B.

Grimstrup/Vester Nykirke 
Grimstrup/Vester Nykirke Venstreforening havde for 
lang tid siden planlagt udflugt lørdag d. 4. juli 2015 
til Baldersbæk Slot ved Hovborg med rundvisning af 
Holger Grumme fra Varde Museum, og efterfølgende 
grillaften ved Shelterne på dambrugsarealet i Endrup.

Hele arrangementet kom til at foregå i det mest 
pragtfulde vejr. Eftermiddagskaffen blev indtaget 
ved udstillingshuset ved Hyttebyen i Hovborg - der-
efter fik vi historien om Baldersbæk Slot: en fattig og 
forældreløs bondedreng, Holger Petersen, der først 
blev krigsinvalid ved Dybbøl i 1864 men derefter 
kæmpede sig op til at blive rig grosserer og fabri-
kant. Han valgte at bruge penge på at købe mange 
hektar hede op ved Hovborg, plante skov og bygge 
en sommerresidens - Baldersbæk Slot.

Alt sammen meget prisværdigt, men det blev også 
historien om Holger Grummes kamp for at skaffe 
fondspenge til naturgenopretning af skovene og 
dammene omkring Baldersbæk Slot. Han skaffede 
3,5 mio til arbejdet, der i alt tog 7 år med ansøgnin-
ger, godkendelse fra tre kommuner, diverse styrelser 
og så selve arbejdet. En imponerende kamp og blæn-
dende fortalt og med den detalje til sidst, at reg-
ningen kom til at lyde på 3.516.000 kr., så de sidste 
16.000 måtte han selv betale.

Derefter gik turen hjem til den nylavede bro over 
Sneum Å til Shelterne i Endrup og grillmad og en 
enkelt .. . - Efterfølgende var der bare at læne sig til-
bage og nyde sommeraftenen, sam- været, se svaler-
nes flugt hen over dambrugssøen og en enlig and der 
skulle skynde sig at få lidt at æde inden den skulle 
tilbage til reden. 

Med venlig hilsen 
Johannes Schmidt
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Vejrup Seniorclub
Torsdag d. 9. juni var Seniorclubben på besøg hos 
Bel-Air nede I Esbjerg Lufthavn. Det er en helikopter 
virksomhed der flyver personel ud til boreplatfor-
mene i Nordsøen. Virksomheden er stiftet og ejet af 
Susanne Hessellund.
Det var spændende at se og høre om, hvordan det 
foregik, og med den fantastiske sikkerhed der hele 
tiden er tilstede I virksomheden. De havde fire heli-
kopter, de kostede fra 85 mill. Til 110 mill. Stykket. 
En flyvetime kostede 60.000 kr. Så det er ikke noget 
man lige bestiller til en søndagstur for familien. Det 
var en fin eftermiddag, hvor der var 33 deltagere.
Fredag D. 3. juli havde Seniorclubben heldags-
udflugt til Niels Nygårds Afrika, Tippene og Sand 
skulpturerne I Søndervig. Vi startede kl. 8 fra Vejrup, 
og kørte med små veje op til Nr. Lydum, hvor Lars 
fortalte om de ting vi kørte forbi undervejs.
Oppe hos Niels Nygård fik vi en forfriskning inden 
vi så hans fantastiske samling af jagt trofæer, som 
han har nedlagt, siden 1999, hvor han fik jagttegn. 
Der var udstoppede dyr fra hele verden, den største 
var en elefant fra Afrika, men også bjørne fra Ca-
nada, og bison fra Grønland. Derefter så vi film om 
hvordan han skød de forskellige dyr, især elefantjag-
ten var spændende at se. Efter filmen, spiste vi flæ-
skesteg, med rødkål, sovs og kartofler.
Derefter kørte vi videre op mod Tippene for at se de 
gamle jagthytter der har ligget der I mange år. Om-
rådet er fredet, så intet må ændres i fremtiden.
Næste stop, var sands skulpturerne I Søndervig, der 

er en begivenhed hvert år, med et nyt emne hver 
gang. I år var det dinosaur på programmet. Der del-
tager kunstnere fra hele verden, og det tager kun ni 
dage at lave dette ernorme skulptur. Efter kaffen gik 
det så hjemad. 
Så vi var I Vejrup ved 18 tiden. En rigtig fin tur for 
de 38 der deltog.

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Maj 2015
 Nr. Navn Kr
 270 Kaj Mortensen ......................................................... 200
 5 Keld Brobak .............................................................. 100 
 23 Helle Burkal .............................................................. 100
 187 ABC Høj .................................................................... 100
 297 Monica Schmidt ...................................................... 100
 259 Anders Kirkegård ..................................................... 100 
 150 Jens Søndergård ....................................................... 100 
 281 Casper Larsen ..........................................................   50
 166 Gunnar Thomsen .....................................................   50
 2 Viggo Sørensen ........................................................   50
 98 Ellen Sørensen..........................................................   50
 214 Ditte Kirkegård ........................................................   50
 230 Vagn Fogh .................................................................   50

Juni 2015
 Nr. Navn Kr.
 254 Carsten Pedersen ..................................................... 200
 214 Ditte Kirkegård ........................................................ 100
 206 Jan Jensen ................................................................. 100
 188 Kennet Møller .......................................................... 100
 288 Brian Milwertz ......................................................... 100
 109 Asta Lauridsen ......................................................... 100
 263 Klaus Schultz ............................................................ 100
 105 Åse Sommerlund .....................................................   50
 110 Ruth Schultz .............................................................   50
 268 Kaj Madsen ...............................................................   50
   298 Marianne Thomsen .................................................   50
 196 Martin Pedersen ......................................................   50
 119 Rita Jepsen ................................................................   50
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

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

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

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

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

Eller 10% hvis kun nye glas.

www.optima-bramming.dk

For dine øjnes skyld

Optimal Optik
Storegade 7, 6740 Bramming

Telefon 75 17 33 11

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Arrangementer 
September
Tirsdag D. 01.09 Opstart I Skyttekreds  kl.18.30 – 21.00 i Fritidscenteret kælder

Mandag D. 07.09 Opstart Flittige hænder kl. 13.00 på Vejrup Skolen

Tirsdag D. 08.09 Opstart All round træning kl. 18.30 i Fritidscenteret 

Tirsdag D. 08.09 Opstart Puslinge gymnastik kl. 15.30 i Fritidscenteret

Tirsdag D. 08.09 Opstart Tarzan drenge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret

Tirsdag D. 08.09 Opstart Herre gymnastik kl. 19.00 i Fritidscenteret

Onsdag D. 09.09 Opstart Forældre / Barn kl. 16.45 i Fritidscenterets Multisal

Torsdag D. 10.09 Opstart Ballet kl. 16.45 i Fritidscenteret 

Torsdag D. 10.09 Opstart All round træning kl. 18.30 i Fritidscenteret 

Torsdag D. 10.09 Opstart Pige/Drenge gymnastik kl. 17.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 10.09 Opstart Spring gymnastik fra kl. 18.15 i Fritidscenteret

Fredag D. 11.09 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 03.09 Vejrup Senior Club Høstfest ved Søren Jensen kl. 18.00

Fredag D. 25.09 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Tirsdag D. 29.09 Fællesspisning for alle kl. 18.00 Vejrup Husholdningsforening

Oktober
Tirsdag D. 06.10 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret

Fredag D. 09.10 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag D. 30.10 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Søndag D. 25.10 Kagedag til fordel for Knæk Cancer i Vejrup Endrup Fritidscenter kl. 14.00-16.00

Torsdag D. 29.10 Vejrup Senior Club kl. 19.30 Foredrag i Præstegården

November
Torsdag D. 12.11 Vejrup Senior Club kl. 14,00 Underholdning i Fritidscenteret

Fredag D. 13.11 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag D. 27.11 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret
Hver ONSDAG fra kl. 19.00

Fritidscenterets Køkken har dermed  
ÅBEN fra kl. 17.00
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet Møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal Optik Bramming 7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Spar v. Hans Johansen  Vejrup  7519 0015
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Antenneforening  7519 0168
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-
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Vejrup Endrup Nyt


