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Vejrup Endrup
Nyt

Dagpleje børnene i Vejrup fi k rig mulighed for at 

boltre sig i Sportsfest Teltet inden det blev fyldt med 

stole/borde og mennesker onsdag aften.

Rikke Stenager kunne her underholde børnene 

med sæbebobler og sjov.
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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 09. September

Den 30. September

Den 14. Oktober

Den 11. November

Den 25. November

Den 09 December 

Cafeteriet har åben for salg, 
samt kaffe/te til de voksne 

der kommer de aftener.
Ændringer kan forekomme – så hold øje  

med opslag på Facebook og 
i Fritidscenteret.
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Indvielsen af Endrup Naturpark
I silende regn sidder jeg og tænker tilbage på 
den solbeskinnede lørdag, 11/6-16, hvor vi ende-
lig kunne indvie Endrup Naturpark (både dam-
brugsarealet og grillhytten).

Et halvt års planlægning kulminerede denne dag 
med hejste flag, både Dannebrog og Endrup Na-
turpark-flag. 
Anders Kronborg, formand for Teknik & Bygge-
udvalget i Esbjerg Kommune, holdt indvielsesta-
len. Bente sang for til ”Se det summer af sol over 
engen”, og Lars Brinch Thygesen sagde i sin tale, 
tak til sponsorerne, SEś vækstfond, Klaus Søren-
sens Fond, Lokale & Anlægsfonden og Grønne 
Partnerskaber. Det mest rørende øjeblik var, da 
Maja klippede den røde snor, som symbol på, at 
nu var Endrup Naturpark indviet, også foreviget 
på forsiden af JV. 

Ca. 250 deltagere kunne derefter, med lidt tål-
modighed, nyde pølser og ost sponsoreret af 
Endrup Mejeri, og Verner og Henrik serverede 
øl, sodavand og vin.

Hestevognskørsel var en af de efterfølgende ak-
tiviteter, som Børge Voss og hans to Nordbagger 
tog sig af. I dagens anledning fik vi lov at lade 
ruten gå over til Endrupholm, det gjorde lykke. 
Ponyridning langs åen var også et hit, som Han-
ne fra Skovly Ridecenter styrede med hjælp fra 
familien Brinch Thygesen.
Spejderne havde indtaget shelterne og leven-
degjorde lejrlivet for de besøgende, bl.a. viste 
de, hvordan man steger en flæskesteg i et hul i 
jorden. Bibi fra Funny Cars havde sponsoreret 
en hoppeborg. Den var meget attraktiv for de 
yngste.

Sneum Å er jo en del af naturparken, og nu hvor 
stemmeværket er fjernet, er der meget bedre 
gydeforhold for laksen. Det kunne Sydvest-
jysk Sportsfiskerforening bevise. De havde fået 
dispensation til el-fiskeri, og det gjorde de så. 
Det resulterede i, at de nærmest skovlede lak-

seyngel op i en spand, så de interesserede kunne 
se det. Jeg tænkte: stakkels lakseyngel, inden de 
bliver kønsmodne og kommer tilbage til Sneum 
Å, skal de lige en tur til grønlandske farvande, 
for at æde sig store og fede med stor risiko for, 
undervejs, at blive ædt af fiskehejrer, sæler, eller 
blive fanget af store fiskerbåde eller lystfiskere. 
Esben havde arrangeret en lystfiskerkonkurren-
ce, og gevinsten var en stor dybfrossen laks. 
Som afslutning på aktiviteterne inviterede friske 
piger fra Endrup, Margit, Ulla og Anne-Grethe 
på kaffe og bagværk.

TVSYD havde også fundet vej til Endrup, og de 
fokuserede på de tiltag der var, bl.a. var jour-
nalisten 17 meter oppe i Ruds byggelift, for at 
filme begivenheden. Desuden var der et inter-
view med Louise fra kroen. Peter fra kroen er 
naturfotograf og fremviste rigtig flotte billeder 
i krostuen. Han havde åbenbart samtidig tid 
til at skrue en rigtig god gallamenu sammen til 
aftenarrangementet på kroen. Theodor spillede 
og sang, og ind i mellem holdt Kaj tale. Han tak-
kede Ejnar, Theodor, Søren og Anders og mange 
andre for al det frivillige arbejde, der er blevet 
lavet, og de mange hyggelige timer de havde haft 
sammen. Så var der egentlig kun at sige til Kaj: 
”SELVTAK”.

Tak til:
Endrup Mejeri, Skovly Ridecenter, Børge Voss, 
SSF, Ruds Byggefirma, Esbjerg Kommune og 
Krono-Gruppen, Funny Cars og Andelskassen 
Varde.

Tak for gaver fra Endrup Idrætsforening, V. Ny-
kirke menighedsråd og Grimstrup Lokalråd.

Tak for godt samarbejde til indvielsesudvalget. 

Husk: Hvis du vil booke grillhytten, så ring til  
Theodor, tlf. 40276883

Mvh
Johannes S.
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Vejrup IF Sportsfesten 2016
Så er Sportsfesten 2016 forbi, og vi fra festudvalget 
kan se tilbage på 5 gode dage. Der blev rafl et om en 
masse øl og sodavand onsdag og der var lige over 
140 afsted på cykeltur torsdag. Fredag blev der igen 
i år afholdt fyraftensarrangement med rekord man-
ge gæster, 131 personer for at være helt præcis, og 
der blev holdt oldboys fodbold turnering. Der var 
så mange deltagende til disse, at vi, grundet vejret, 
måtte blive over i det store telt om aftenen og fl ytte 
børnedisko og underholdning over i cafételtet. Lør-
dag måtte vi, igen grundet vejret, fl ytte torvedag ind 
i teltet, men der var en hyggelig stemning. Lørdag 

aften var vi godt 225 til fest i teltet om aftenen, hvor 
den Skrigende Skinke spillede op til sang og dans. 
Søndag sluttede vi af med optog, gris og fl agsætning. 

Vi vil fra festudvalget gerne sige rigtig mange gange 
tak for den store opbakning alle 5 dage, tak til alle 
sponsorerne, og ikke mindst tusind tusind tak til alle 
de som har hjulpet og givet en hånd med igennem 
hele ugen.

På Vejrup Idrætsforenings og festudvalgets vegne 
Janni Jørgensen

Vejrup Endrup Nyt
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VIGTIG VIGTIG VIGTIG
Vejrup Antenneforening Informerer

Efter Vejrup Antenneforening har overdraget 
TV kabelnettet til YouSee er det også dem som 
opkræver kontingent ved de medlemmer der 
modtager tvsignal fra YouSee.

Vi har erfaret at der ikke bliver opkrævet det 
rigtige beløb ved alle kunder.

Det er derfor meget vigtigt at du tjekker de 
fakturaer du har modtaget. Der bliver ikke fra-
trukket den rabat på 54,16 kr. pr. måned. 

TV Pakkepriserne pr. måned efter rabat er føl-
gende:  
Grundpakke: 81 kr.   
Mellempakke: 281 kr.    
Fuldpakke: 383 kr.

Du skal betale dine fakturaer hvis de kommer 
forkert, henvend dig til YouSee Kundeservice 
på tlf.: 7070 4040.  Og fortæl dem problemet, 
hvis der ikke findes en løsning kan du henven-
de dig med en kopi af fakturaen til formand 
Erik Stenager. Ring på mobil: 29288212 Ny 
postkasse adr.: efter 1-9-2016  Stationsvej 18 
Vejrup. Så vil jeg sende mail til vores kontakt-
person ved YouSee og han tager sig af proble-
met og kunden får penge retur.   

Venlig hilsen Bestyrelsen. Vejrup Antennefor-
ening.   Erik Stenager

Flittige hænder
Vi er en gruppe, der mødes tre timer hver 
mandag eftermiddag i vinterhalvåret i 
gruppelokalet i kælderen på skolen. Vi har 
en fælles interesse for at bruge vores hæn-
der til forskellige hobbies, såsom strikning, 
hækling, broderi, fremstilling af fine kort, 
julepynt m.m. Mens hænderne arbejder, 
løber munden, og vi får en god snak om 
mangt og meget. Er hænderne trætte, er 
det også tilladt at spille et spil eller bare 
deltage i snakken.

I løbet af eftermiddagen er der også tid til 
en kaffepause. Kaffen koster 5 kr. Over-

skuddet går til et julearrangement og en 
sommerafslutning. Medbring selv kop og 
brød til kaffen.

Sæsonstart:  
MANDAG, d. 5. september kl. 13.00.

Yderligere oplysninger fås hos  
Anna Schultz, tlf. 51910115 

Vi håber, at mange flittige hænder 
møder op i år!
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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

Nørregade 18 · 6740 Bramming 
Telefon 87 99 39 95 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Billån

*Låneeksempel:
Udbetaling minimum 40 %. Hovedstol kr. 206.710, variabel rentesats p.t. 3,15 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 3,187 %, 
løbetid 84 mdr., mdl. ydelse kr. 2.744,55. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 4,2 % og etableringsomkostninger** 
kr. 6.710.

** Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision, dokumentgebyr samt oprettelse af ejerpantebrev i alt 
kr. 1.000 (normalpris: oprettelsesgebyr 2 % af kr. 206.710 = kr. 4.134, dokumentgebyr kr. 1.000, etablering af ejer-
pantebrev kr. 750, i alt kr. 5.884). Tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af kr. 206.710 + kr. 1.660) kr. 4.760. 
Panthaverdeklaration forsikring kr. 950. 

Særlige vilkår: Krav om kaskoforsikring. Tilbud på bilforsikring hos Købstædernes Forsikring via Andelskassen. Lånets 
løbetid afhænger af bilens alder. Helkunde i Andelskassen. Renten fastsættes i forhold til størrelsen af udbetaling. Billån, 
jubilæum tilbydes på de angivne vilkår i anledning af bankens 100 års jubilæum og er gældende indtil videre. Andels-
kassen forbeholder sig ret til at stoppe tilbuddet uden yderligere varsel.

3,15 %* i rente
4,2* i ÅOP

Lån til din nye bil fra:

Kig ind og hør mere!
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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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Gymnastik i Vejrup IF sæsonen 2016/17 
Opstart uge 37 

Forældre/Barn 1-3 år   Onsdag kl. 16.50-17.30
Instruktør: Kirsten
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. 17.00-17.55
Instruktør: Tina
Hjælpere: Lykke, Amalie, Emma
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.-3. kl.   Tirsdag kl. 16.30-18.00
Instruktører: Jens
Hjælpere: Lucas
Tons og tumle – Fart og spænding, udfordring og leg. Er du en dreng med masser af energi – så kom og vær 
med det bliver rigtig sjovt!

Piger 0.-3. kl.    Torsdag kl. 17.30-18.40
Instruktører: Brit og Vivi
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 4. kl. og op. Torsdag kl. 18.40-20.00
Instruktører: Zennie, Robert og Jens
Holdet er for både piger og drenge, der er vilde med udfordringer og vil lære at springe rigtigt. 
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! - Alina vil gerne give alle piger i Vejrup og omegn, der har lyst og mu-
ligheden til at danse ballet og være små ballerinaer.

” All-round træning ”  Tirsdag fra 18.30–19.25 
 Torsdag fra 18.30–19.25 
Instruktører: Peter Sørensen
Til All-round træning får du en alsidig træning der både omfatter konditions og styrketræning. Træningen er 
for alle og tilrettelægges efter den enkelte deltagers niveau.
HUSK! Uanset hvor langsomt det går, overhaler du stadig dem på sofaen!

Hjælp - Vi mangler HJÆLPE træner
Har du lyst til at hjælpe med at træne en flok glade drenge

Med masser af energi og gå op mod?

Så kontakt Tina Schultz mobil: 61355384
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
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MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

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

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

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

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

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

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

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

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 2945 4615

Vejrup Endrup Nyt
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Riffel og pistolskydning 
Opstart på sæsonen 2016/17   

Tirsdag d. 30-8  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 2016/2017
• 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. 29-8 16
 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 vo-
res 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 
deltager i årligt i lokalområdet og ved DM.

Gørding-Vejrup Skyttekreds var en af de mest delta-
gende foreninger i Sydvestjylland ved stævner og kon-
kurrenceskydninger. 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 konkurrence, 
stævner og hyggelig samvær. 

Alle er velkomne
Bestyrelsen 

Skydning, en sport i centrum

www.skytteklubben.dk
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 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
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I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

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

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk
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Kærlighed til penge 
er roden til alt ondt. 
På en gård i Sverige fandt man for 
mange år siden en vintermorgen 
den gamle ejer død i sin seng. Han 

var frosset ihjel. Det viste sig, at den 
gamle mand havde ment ikke at have 
råd til at fyre i ovnen. Og alligevel 
sad han gældfri på gården og havde 
penge i banken. Så galt kan det gå, 
når man hverken under sig selv var-

me og måske heller ikke en nogen-
lunde kost. Nærighed og griskhed 
kan gå for vidt.  

En mand kom hen til Jesus: Kan du 
ikke sige til min bror, at han skal dele 
arven med mig!

Men Jesus svarede: ”Hvem har sat 
mig til at være dommer i jeres arve-
sag?

Kirkelige handlinger
30/5 2016 – 1/8 2016

Dåb:
Vejrup kirke:
Lasse Anders Hermansen

(Sabrina Hermansen og 
Rune Rechnagel Bjerre Her-
mansen)

Freja Dyrby Gjerlevsen
(Trine Louise Dyrby Jensen og
Chris Østergaard Gjerlevsen)

Bryllup:
Vejrup kirke:
Susan Frisgaard Madsen og 
Claes Bundgaard Larsen
Pernille Juhl Jensen og 
David Spangsberg Pedersen
Helle Hedevang Hansen og
Martin Eg Hansen
Mette Skovbjerg Opstrup og
Chris Dohrmann Morratz Kjær-
sig

Kirkebladet
Nr. 4 • 2016

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
20. aug. (lørdag. Familiedag Endrup Bålhytte kl. 10.30)
21. aug. (13.søn.e.trin) 11.00PT ingen
28. aug. (14.søn.e.trin) ingen 09.00
04. sep. (15.s.e.trin) 10.30 09.00
11. sep. (16.søn.e.trin) 09.00 10.30
18. sep. (17.søn.e.trin.) 10.30 19.30
  (Høstgudstjenester)
25. sep. (18.søn.e.trin) 10.30JT ingen
02. okt. (19.søn.e.trin.) ingen 09.00JT
09. okt. (20.søn.e.trin.) 09.00 10.30
16. okt. (21.søn.e.trin.) 10.30 ingen
23. okt. (22.søn.e.trin.) ingen 09.00JT
30. okt. (23.s.e.trin.) 10.30 ingen
06. nov. (Alle Helgens dag) 11.00 09.30
13. nov. (25.søn.e.trin) 09.30  11.00
20. nov. (Sidste søn.i kirkeåret) 11.00 09.30
27. nov. (1. søn. i advent) 11.00 09.30
JT: Jørgen Tornøe
PT: Pernille Troldborg
PS: Læg mærke til, at det er kl. 11.00 den 21. aug.
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I skal ikke være grådige. Livet 
handler ikke om, hvor mange penge 
du har. Og så fortalte han dem en 
historie om en rig bonde, der havde 
det problem, at han havde fået en god 
høst. Det var ikke et problem i sig 
selv, tværtimod, men han havde ikke 
plads til alt kornet. Det var før foder-
stoffen.

Nu ved jeg hvad jeg vil gøre. Helle-
re bygge nyt. Jeg river de gamle lader 
ned og bygger nye, så jeg kan få plads 
til alt kornet og andre ting. Og så vil 
jeg slappe af, spise, drikke og være 
glad.

Men Gud sagde til ham: Hvad fore-
stiller du dig? I nat skal du død og 
hvem skal så have alt det, du har sam-
let dig?

Sådan går det dem, som vil være 
rige, men som ikke er det i Guds øjne.

I skal ikke bekymre jer, sagde Je-
sus. Læg mærke til ravnen, den byg-

ger ikke lader og får dog føden. Hvor 
meget mere så ikke jer end en almin-
delig fugl!

I kan ikke forlænge livet ved at be-
kymre jer. Se til liljerne, de står fl ot-
te, selv om de hverken arbejder eller 
strikker tøj og dog er de smukke.

Eller græsset står fi nt og i næste øje-
blik er det slået ned. Men det har dog 
haft sin tid, hvor meget mere så ikke 
jer.

Lad være med at spekulere over ko-
sten, hvad I skal drikke og spise. Det 
er kun dem, der ikke tror på Gud, der 
er nødt til at spekulere over den slags.

Søg først Gud og hans rige, så vil 
han sørge for alt det andet.

”I skal ikke være bange”, sagde Je-
sus til disciplene. ”Jeres far, har be-
sluttet, at lade jer komme ind i hans 
rige.”

Det er altså ikke noget han er nær 
ved eller langt fra at beslutte. Det er 
sket.

”Derfor sælg alt og giv til de fattige, 
så skal I have en skat i himlene. Der 
bliver pungene ikke slidt op og intet 
møl æder tøjet. Der hvor I har jeres 
skat, vil også jeres hjerte være.” 

Det er vigtigt, at hjertet er hos Gud. 
Kærlighed til penge frister til mis-
brug. 

Det betyder ikke, at vi nødvendig-
vis skal give alt bort. Zakæus gav det 
halve af sin ejendom bort og tilbød at 
betale fi rdobbelt til dem, han havde 
snydt. Han blev ikke opfordret til at 
give det hele. 

Men det kan jo være, at han kom til 
at betale så meget i erstatning, at der 
ikke var mere tilbage.

Hovedsagen må være, at det ikke er 
pengene, som styrer ens liv, men det 
Gud står for. 
Økonomi er en åndelig affære. 
Du gav mig, o Herre, en lod af din 
jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til 
mit borg.
Her lever jeg trygt på dit mægtige 
ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.

Asger Ehmsen

Information om 
vedligehold på 
kirkegården
For at kunne overholde budgettet 
til vedligehold på kirkegården vil 
det fremadrettet være nødvendigt 
at ændre på beplantning omkring 
gravstederne. Menighedsrådet har 
derfor vedtaget at skifte bøgehække-
ne ud på sigt. Ligeledes vil der blive 
ændret på  skellet mellem gravene 
og gangene, så hækken fjernes og 
erstattes af anden afgrænsning.

Orlov og afl øser
Sognepræsten i Gørding, Pernille 
Troldborg, har fået bevilget tre må-
neders studieorlov. Det afvikles  i 
månederne september, oktober, no-
vember 2016. Pernille fortæller, at 
orloven skal bruges til fordybelse og 
særlig til, hvordan  man bedst øver 
pastoral omsorg for de ældste i sam-
fundet  og  holder gudstjeneste for 
denne målgruppe. På plejehjemme-
ne bliver der også fl ere demente, der 
skal vises opmærksomhed.

I orlovsperioden afl øser pastor Jør-
gen Johannes Tornøe. Han har tidli-
gere haft et årsvikariat på Fanø. 

Koncert i Vester 
Nykirke torsdag d. 6. 
oktober 2016 kl. 19,00
hvor vi får besøg af trioen ZENO-
BIA.

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
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ZENOBIA trioen består af san-
gerinden Louise Støjbjerg, pianist 
Charlotte Støjbjerg og harmonikas-
piller Mette Katrine Jensen, der alle 
oprindeligt stammer fra Egtved. De 
har spillet hundredvis af koncerter si-
den 2007. Deres koncerter er bundet 
sammen af fortællinger om sangene, 
refl eksioner om at leve et liv i nutiden 
med de gamle sange som baggrund 
og om balancen mellem fortolkning 
og bevarelse.

Vi kan glæde os til en engageren-
de fortælling om tre musikere, der 
er rundet af den danske sangs ord og 
toner, og som nu væver deres liv og 
musik ind og ud af traditionen. Tri-
oen er god til at skabe et intenst rum 
mellem dem selv og publikum og 
gøre deres optræden både nærværen-
de og underholdende.

Så mød op den aften og få en god 
oplevelse med hjem.

ISS

Kaffe med Kurt
Kurt Leth kommer forbi og fortæl-
ler om sine oplevelser i forbindelse 
med sine tv-udsendelser: ”Kaffe med 
Kurt”.

Det er planlagt til torsdag den 20. 
oktober kl. 19.00.

Mødet arrangeres i samarbejde med 
Seniorklubben. 

Høstgudstjenester
Det bliver i år søndag den 18. 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 alte-
ret. Og i Vejrup i præstegården vil ga-
verne blive solgt ved en auktion, alt 
sammen til de gode formål, vi plejer 
at samle ind til, Folkekirkens Nød-
hjælp og Danmission, evangeliets 

forkyndelse i andre lande. I Nykirke 
vil afgrøderne ligge i våbenhuset, og 
så kan man give, hvad man synes er 
passende.

Konfi rmander
Søndag den 13. november. kl. 9.30 
bydes alle konfi rmander i Vejrup vel-
kommen til gudstjeneste og vil få en 
bibel udleveret. Undervisningen be-
gynder torsdag den 17. november.

I Vester Nykirke er der konfi rmand-
gudstjeneste med overrækkelse af 
bibel den følgende søndag, den 20. 
november kl. 9.30 og undervisning 
om onsdagen i præstegården og den 
første gang en hel dag, men ellers 
sædvanligvis kl. 8.00 til 9.15. Alle 
klasser ved Nordre skole går til præst 
om onsdagen og Bakkevejens skole 
om torsdagen.

 
5-års dåbsjubilæum
Søndag den 9. oktober indbyder vi til 
5-års dåbsjubilæum i Vester Nykirke. 
Alle børn, der er døbt i 2011 bydes 
særligt velkommen. Gudstjenesten 
er særligt for dem. Det vil ske med 
drama og fortælling og enkle salmer. 
Men alle er selvfølgelig velkommen. 

Minikonfi rmander 
i Vester Nykirke
Vi begynder torsdag den 1. septem-
ber og samles første gang både for-
ældre 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 3 gange efter sko-
letid en ugentlig eftermiddag i sep-
tember i Vester Nykirke 

Minikonfi rmander 
i Vejrup
Igen i år tilbydes børnene i 3. klas-
se i Vejrup at komme til indledende 
konfi rmandforberedelse. Vi begyn-
der første tirsdag efter skoletid efter 
efterårsferien den 25. oktober. Først 
samles vi i kirken og derefter går vi 
ned i konfi rmandstuen.

I alt seks gange her i efteråret.

BUSK-dag den 
30. oktober kl. 10.30 
i Vejrup kirke
Som sædvanlig er den sidste søndag i 
oktober Buskdag. Det vil sige, at den 
er særligt for børn og unge. Gudstjene-
sterne vil forme sig som familieguds-
tjenester. Søndagen er tillige sommer-
tidens afslutning, hvor havemøblerne 
trækkes tilbage og også uret, så der 
skulle blive en time ekstra. Efter guds-
tjenesten inviteres der på kaffe.

Menighedsrådsvalg
I år er der menighedsrådsvalg tirs-
dag den 8. november. Det sker hvert 
fjerde år og i den anledning skal der 
holdes et orienteringsmøde.

Det fi nder sted i Vejrup præstegård 
den 13. september for Vejrups ved-
kommende og den 15. september for 
Vester Nykirkes. Begge gange kl. 
19.30 i præstegården.

Møderne bruges til at fi nde ud af, 
om der kan skabes enighed om en 
fælles liste  for sognet i den nye perio-
de og lykkes det, bliver der fredsvalg. 
I begge råd er der meldt om udskift-
ninger, der skal således opstilles nye 
kandidater og ikke blot være genvalg. 
I Vejrup er der 6 medlemmer foruden 
præsten og i Vester Nykirke 5. 

Der indledes med en orientering. 

Alterbilledet
I oldkirken havde man ikke alterbil-
leder. I stedet for havde man et vin-
due i koret mod øst, hvor morgenso-
len tittede ind til gudstjenesten søn-
dag morgen.

Det kan stadigvæk ses i Vester Ny-
kirke. Når jeg går om bag altertavlen 
i Nykirke, skinner der et dejligt lys 
ind på søndage med godt vejr.

Jesus er verdens lys, det kommer ind 
til gudstjenesten til os fattige menne-
sker søndag morgen og oplyser os. 
Og ikke blot det. Lysets komme min-
der os om opstandelsen, ligesom so-
lens lys pludselig titter ind.

I Vejrup har vi ikke et sådant lys 
gennem et vindue mod øst, men et 
nyt alterbillede fra 1899. Det viser 
Abraham og Isak på Morija bjerg.

Abraham fi k på sine gamle dage en 
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søn med den skønne Sara. De havde 
ventet i mange år på at få børn sam-
men. De fi k endelig en søn, Isak, som 
svar på mange bønner. 

Isak var deres et og alt.
På et tidspunkt satte Gud Abraham 

på prøve og sagde: Tag Isak din ene-
ste søn, ham du elsker , og begiv dig 
til Morija-landet. der skal du bringe 
ham som brændoffer på det bjerg, jeg 
giver dig besked om.

På vejen derop spørger Isak sin far: 
”Vi har ilden og brændet, men hvor 
er offerlammet?”Abraham svarede: 
Gud skal selv udse sig offerlammet, 
min dreng!”

Det er jo egentlig en frygtelig histo-
rie, men den ender godt.

Den ender med, at Gud standser 
Abraham og lader ham vide, at han 
har bestået prøven. Abraham holder 
inde og får øje på en vædder, som har 
fået hornene viklet ind i noget krat og 
ofrer den i stedet for.

Abraham viste sig i den situation 
som troende og lydig. 

Men egentlig er det jo en frygtelig 
historie. Havde det været nu om dage, 
var Abraham kommet under psykia-
trisk behandling og  mentalunder-
søgt, om han var tilregnelig.

Teologen  Troels Nørager, har også 
foreslået, at vi skulle holde op med at 
bruge denne beretning. 

Men måske skal historien minde os 
om, at ofringer af mennesker må slutte.

I orienten var det ikke usædvanligt, 
at kongen i et desperat situation for 
landet ville ofre sin søn for at vende 
ulykken i form af krig eller pest.

Det skal nu ikke ske længere. Isak 
og andre sønner skal ikke længere of-
res. ”I må ikke lade nogen gå gennem 
ilden”, som det hedder fl ere gange i 
Det gamle Testamente.

En anden udlægning er, at Abra-
ham godt ved, at han ikke skal ofre 

sønnen i sidste ende, for han var jo 
blevet lovet, at hans afkom ville blive 
rigt som havets sand. Hvordan skulle 
det kunne lade sig gøre, hvis sønnen 
skulle ofres? Det ville være umuligt.

Det enkelte menneske har værdi. Fra 
skabelsesberetningen ved vi, at men-
nesket blev skabt i Guds billede til 
kærlighed som mand og kvinde. Når 
det er tilfældet, skal ingen ofre andre 
og heller ikke sig selv, for kroppen er 
Guds gave.

Selv Kain måtte ikke ofres, selv om 
han havde slået broderen Abel ihjel. 

Han fi k et mærke i panden, måske en 
tatovering som udtryk for, at han var 
beskyttet. Men ellers var det ikke i 
almindelighed tilladt at lade sig tato-
vere, måske fordi man skulle adskille 
sig fra hedenskabet, hvor man tatove-
rede sig og ridsede sig selv især ved 
begravelser. Det er vigtigt at holde sig 
til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. 
Ikke afguder. Man tog således ikke 
afstand fra tatovering i sig selv. 

Gud skal selv udse sig offerlammet. 
Det blev Jesus. Gud kom i Jesu skik-

kelse. Han var Guds udtrykte billede.

Kalender

Søndag D. 18. sep. Høstgudstjenester i Vejrup kl. 10.30 og  V. Nykirke ...................................... kl. 19.30

Torsdag D.  6. okt. Zenobia koncert i Vester Nykirke ..................................................................kl. 19.00

Torsdag D. 20. okt. Kaffe med Kurt ..............................................................................................kl. 19.00

Tirsdag D. 15. nov. Sogneaften med Elise Balslev
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Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Her er der 
plads til din 

annonce
Kontakt 
Helle B. 

2945 4615

Vejrup Sportsfest havde Krolf og 
Håndbold og Fodbold kampe 
38 Krolfspiller kunne samles og få en hel del gode 
kampe fredag aften midt i Sportsfesten – de har i de 
sidste år deltaget i arrangementer. I år vandt Ejvind 
Christensen med 75 point foran Hans Jørgen Høj 
men 88 point, Børge Nielsen og Ida Fogh dele en 3 
plads med 90 point.

Her spiller Vejrup IF Håndbold, både senior damer 
og herrer  og børnene nogle sjove kampe, her samles 

man med gode venner og kammerater for at spille, 
og være sammen i nogle hyggelige timer, Knud Fogh 
havde samlet 8 hold til Fodbold hvor man spilled 7 
mands kampe.

Efterfølgende har Festudvalget sat lidt mad på bor-
det så de efter kampene kunne får en bid mad og en 
øl som en god afslutning for aftenen.

Helle B. 
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Hotel Glejbjerg

Læs mere på:

www.hotel-glejbjerg.dk

Vi tilbyder
Mad ud af huset

Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Vælg selv menu 
Stege retter:
Oksemørbrad i krydre panade m/ sauce 
bordelaise.
Rosastegt kalvefi let m/ sauce bordelaise.
Braiseret okseculotte m/ okse sky.
Helstegt svinekam m/ fl æskestegs sauce.
Bacon baderet kyllingebryst m/ pikant.
estragon sauce.
Lammekrone i hvidløgs pesto m/ cremet 
estragon sauce.
Glaseret skinkesteg m/ sky sauce.

Kartofl er:
Pommes duchesse el. Pommes rissolles.
Små krydre kartofl er el. Hj.lavet fl ødekartofl er.
Hj. lavet hasselbagte kartofl er m/ krydre smør.
Hj.lavet både kartofl er m/ hvidløg & timian.

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

Pris pr couv
kun ud af huset & minimum 20 couverter.

3 slags kød, 3 slags kartofl er, 
3 slags salat, brød & smør

155,- pr couv
4 slags kød, 4 slags kartofl er, 

4 slags salat, brød & smør
170,- pr couv

5 slags kød, 5 slags kartofl er, 
5 slags salat, brød & smør

185,- pr couv

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.

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

Kontakt os
mail: info@hotel-glejbjerg.dk

Tlf. 75 19 84 64

Vejrup Endrup Fritidscenter fylder 30 år
Sæt kryds i kalenderen d. 6. november 

der bliver afholdt et familievenligt jubilæumsarrangement i centret
Samme dag markeres også følgende andre jubilæer:

Vejrup Endrup nyt fylder 25 år
”Det gamle” klubhus fylder 40 år
”Det gamle” stadion fylder 60 år

Samtidig er det 100 år siden jernbanen kom til Vejrup
Dette arrangement er et samarbejde mellem Vejrup Endrup Fritidscenter, 

Vejrup Endrup Nyt og Vejrup Sognearkiv.
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Vejrup Idrætsforening  
Årets træner/lederpris 2015
Går til en person, der i en del år selv har været 
et aktivt medlem af foreningen og gjort en stor 
forskel på sidelinen for vores idrætsforening.

Personen har siddet i bestyrelsen i en åreræk-
ke, samt været meget aktiv i fodboldudvalget. 
Han har organiseret mange ting omkring især 
fodbold senior holdet, hvor han bla. de senere 
år har overtaget, at ajourføre spillerstatistik for 
fodbold seniorholdet. 

Udover hans store generelle engagement i for-
eningen, har han i mange år været drivkraften 
for at sammenholdet og kammeratskabet er i 
højsædet, både på og uden for banen 
på senior fodboldholdet.

Når den udendørs sæson i fodbold ty-
pisk er gået på hæld, har han ikke holdt 
sig tilbage for at samle hold til indefod-
bold med flere gode resultater til følge. 
Han har bl.a. deltaget med flere hold 
ved landsmester-skaberne.

Kombineret med selv at spille på klub-
bens førstehold, har han også stået i 
spidsen for senior holdet som træner, 
og deltaget med en meget positiv ener-
gi, som bindeled imellem klubbens 
trænere, spillere og selve klub med 
meget positive resultater til følge, de 
seneste mange år.

Han er desuden også en af initiativta-
gerne til, at få sparket gang i forældre/
barn fodbold for år tilbage. Han har 
brugt og bruger mange timer på, at de 
små børn får et positivt indtryk ikke 
kun med fodbold, men vores idræts-
forening generelt. Han var således igen 
tovholder og i gangsætter på, at der 
skulle laves en mini fodboldbane ikke 

kun til de små, men til gavn for alle byens unge 
mennesker. For det han laver skal rammerne 
være i orden og han er ikke bange for at gå for-
rest til, at sætte gang i tingene og være en aktiv 
del af at få det ført ud i livet.

Sidst men ikke mindst er han altid klar med en 
hjælpende hånd på tværs i vores forening, uan-
set om det er spinning eller hjælp til byfesten.

Der skal lyde en stor tak til Anders 
Ebener for en meget dedikeret ind-
sats for idrætsforeningen.
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VIF Håndbold Senior

Håndbold dame Senior - serie 2 
Det trænes tirsdage fra kl 19.30-21.00

Opstart uge 34
Kom og vær med, kroppen trænes og der er et godt sammenhold.

Træner:  Asger Ravn - Sæson pris 1000,- kr.

VIF Håndbold Børn

Så er der snart sæsonstart i håndbold i Vejrup. 

Kom op og spil med, 

det er sjovt og det giver gode kammerater.

Opstart i uge 34 pris 250,-
0. 1. og 2. klasse   Spiller mandage fra kl.  15.30-16.25 

3. og 4. klasse  Spiller onsdage fra kl.  16.00-16.55 
5. og 6. klasse Spiller tirsdage fra kl.  15.30-16.55
 Og Torsdage fra kl.  15.30-16.25

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Maj 2016
 Nr. Navn Kr
 45 Bendt Christensen ................................................... 200
 237 Bendt Th. Petersen .................................................. 100 
 149 Ole Christensen ....................................................... 100
 260 Betina Mathiasen .................................................... 100
 156 John – Allan Rasmussen ......................................... 100
 199 Anita Lund Meincke................................................ 100 
 19 Diana Jensen ............................................................ 100 
 74 Kennet Møller ..........................................................   50
 229 Peter Bertelsen .........................................................   50
 155 VF Biler ......................................................................   50
 164 Elin Pedersen ............................................................   50
 254 Carsten Petersen ......................................................   50
 43 Ove Jessen ................................................................   50

Juni 2016
 Nr. Navn Kr.
 224 Kennet Møller .......................................................... 200
 133 Magne Sørensen ...................................................... 100
 210 Søren Poulsen ........................................................... 100
 197 John – Allan Rasmussen ......................................... 100
 172 Svend Å. Jensen ........................................................ 100
 34 Jørn Dransfeldt ........................................................ 100
 182 Carl Chr. Knudtson ................................................. 100
 33 Jensen Biler ...............................................................   50
 165 Freddy Dransfeldt....................................................   50
 233 Tove Lauridsen .........................................................   50
 154 Mads Hansen ...........................................................   50
 246 Dennis Christensen .................................................   50
 90 Niels Ove Biltoft ......................................................   50
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VIF Badminton børn
Badminton træning for børn og unge
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. 18.00 til 19.25

Torsdag: 4 klasse og yngre kl. 16.30 til 17.25

Det koster 400 kr. for sæsonen.

I år er Trænerne Janni og Emma Sofie Hjælpetrænere er Sune Jensen og  
Nicolai Mortensen.

Vi siger mange tak til Jonas T. Petersen for mange års træner gerning.
Camilla er trådt ind som udvalgs medlem og er stadig klar ved stævner når 
hun har fri.

Der kan ske ændringer på holdenes sammensætning med hensyn til alder 
og styrke.

Tovholder er Preben Lind mobil nr. 31 95 40 09 hvis man har spørgsmål.

Vejrup IF Badminton 
Der er stadig ledige baner til udlejning mandag og torsdag aften.

Kontingent: 2000 kr. pr bane 

fra uge 35 og frem til sæsonafslutning.

For yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding, kontakt 

Thomas Regel på 29698099

Badmintonudvalget
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Kagedag til fordel for Knæk Cancer
Søndag den 30. 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. 

Alle slags kager og brød er velkommen

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 22. okt.

til Anette 27831548 eller Susi 28961976

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

Kom op i centret 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, saft og kage.

Fritidscentret låner os lokalerne og  
Helle og Per sponsorerer kaffe, saft og service.

Arrangør: Vejrup Husholdningsforening.
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Fællesspisning for alle 
Lad mor eller far slippe for madlavningen.

Tirsdag den 20. 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:
Forlorenhare, kartofler, reven gulerødder  

m rosiner, rødkålssalat mm.
Desserten er Æblekage med kaffe/ the.

Vi håber du/ I vil støtte op om en afslappet fri aften fra køkkenet.
Prisen for medlemmer er 50-/ 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 13. sept.
Til Anne Grethe tlf. 26463727 / 75190303

Efter først til mølle princippet.

Vejrup Husholdningsforening
Tirsdag den 7. juni havde Vejrup Hushold-
ningsforening arrangeret cykel tur til Endrup 
Natur park, hvor Kaj Mortensen, kunne her 
fortælle om det ny etablerede område ved 
søen med både grillhytte og Shelters. Kaj har 
været med i hele vejen med planlægningen 
og søgningen til sådan et stort projekt, det var 
spændende at høre om.
Der var omkring 40 som nød den dejlige aften, 
vejret var med os og i grillhytten stod Brian, 
for at servere de grillede pølser og hans hjem-
mebagte pølsebrød. En stor stak til Brian for 
hans store hjælp.
Der blev sluttet af med hjemmebagt kage og 
kaffe.

Svampe dag søndag den 9. oktober.
Vil du gerne lære og høre noget om  spiselige svampe i den 
danske natur,  så tag hele familien med på en svampe tur i  
Sdr. Plantage ved Varde med en naturvejleder.
Vi mødes ved Fritidscenter kl. 11.15 og kører i private biler.
Pris: 100-kr.  børn gratis.
Ikke medlemmer 140-kr.
Tilmelding til Tina 42226487 senest den 25.Sept.
Tøj efter vejret og husk en kurv til at samle svampe i. Der 
skal være min. 15 pers tilmeldt ellers aflyses arrangementet.
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og 

kran med lasteevne 30 ton

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

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

MIN  
Købmand 
i Vejrup

Bringer varer ud til dig

GRATIS

MANDAG, ONSDAG
OG FREDAG

I Vejrup, Endrup, Grimstrup 
og Bramming

Vi indsamle varen og køre
dem ud til kunden

HUSK: 
AT BESTILLE DET SENEST 

Kl. 09.00 
PÅ LEVERINGSDAGEN.

På Tlf. 75 19 00 15
eller på Mail: 

0524215@minkobmand.dk

Besøg os på vores Facebook 

Siden er tilegnet vores kunder.  
- Der vil løbende komme  

information, tilbud og  
konkurrencer fra jeres købmand.  

www.facebook.com  
MinKobmandVejrup

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B.  

2945 4615

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk26



Hjælp søges  
til aktiviteter i 4H

4H-gruppen Vejrup-Gørding aktiverer ca. 
35 børn i alderen 5-18 år, men nu mangles 
der hjælp, for at gruppen kan køre videre. 
3 medlemmer af bestyrelsen stopper, og vi 
mangler derfor nye kræfter. Det involverer 
bl.a. planlægning og organisering af arrange-
menter, deltage aktivt med børnene i aktivi-
teter samt praktiske ting som indkøb af mad 
og materialer. Du kommer ikke til at stå med 
det hele selv. Der er erfarne kræfter blandt 
lederne, og vi samarbejder om alle delene.

Arrangementerne består af klubaftener med 
madlavning over bål, kreative aftener og ture 
med overnatning blandt flere aktive og ud-
fordrende fritidsaktiviteter. Vi holder også 
Halloween og julehygge. Samtidig er der 
stadig plads til nye ideer og tiltag til at skabe 
gode oplevelser for børnene. Alle børnene får 
en bog med et udvalgt tema (fx om et kæle-
dyr, have eller hobbyting), som de arbejder 
med og udvikler. Under arrangementerne får 
børnene lov til at udfolde deres kreative sider 
og bruge hyggelige timer sammen både uden-
dørs og indendørs. Vi har en dejlig 4H-hytte 
i den gamle spejderhytte øst for Vejrup til 
afholdelse af vores aktiviteter, hvilket skaber 
gode rammer og giver masser af muligheder. 

Hvis det har fanget din 
interesse, og du har lyst 
til at være med til at skabe 
et godt miljø for børnene 
i 4H-gruppen, så kan du 
høre mere ved kontakt til 
Elsebeth Toldshøj, tlf. 25 
56 01 95. Det gælder både 
forældre samt andre voks-
ne og unge med energi og 
interesse, så 4H-børnene 
fortsat kan nyde kreative 
aktiviteter og samvær. 

Al hjælp kan bruges.
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Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 05 - 2016 præmie
 205 Holger Enevoldsen 200
 310 Cjette Vang 150
 168 Hans Johnsen 150
 344 Preben Vedsted 100
 247 Tove Nielsen 100
 244 Åse Sillasen 100
 259 Erik Frandsen 50
 248 Bendt Jensen 50
 499 Karsten Grønning 50
 317 Niels Krogh 50
 197 Bjarne Jørgensen 50
 274 Henning Frederiksen 50
 25 Carsten Mølgård 50
 249 Kirstine Sørensen 50
 326 Knud Jørgensen 50
 387 Uffe Vedsted 50
 36 Kent Christensen 50
 15 Kim Kristensen 50
 179 Lis Hougård 50
 334 Dennis Nielsen 50
 18 Ejler Nielsen 50
 497 Vagn Fogh 50
 228 Henning Nielsen 50
 295 Melissa Andersen 50
 172 Marianne Rønde 50
 321 Harriet Johannesen 50

 Vif Præmiespil 06 - 2016 præmie
 490 Kim Gomes 200
 555 Charlotte Bertelsen 150
 16 Annette Hunderup 150
 245 Camilla Stenager 100
 74 Ditte Pedersen 100
 182 Lone Andersen 100
 93 Birgit Nielsen 50
 225 Jytte Jensen 50
 59 Søren Andersen 50
 394 Malene L. Petersen 50
 544 Bjarne Jensen 50
 407 Jytte Nielsen 50
 274 Henning Frederiksen 50
 336 Peder Jensen 50
 535 Pernille Olsen 50
 234 Mette Bergenhagen 50
 31 Sonja Andreasen 50
 446 Kenneth Møller 50
 32 Anne Marie Rix 50
 287 Bente Holst Wagner 50
 204 Hans Erik Mikkelsen 50
 64 Emil Sørensen 50
 79 Marianne Madsen 50
 253 Klaus Wodarka 50
 367 Tine Simonsen 50
 180 Bjarne Sørensen 50

Vejrup Mesterskaber i Golf (VM)
Hej alle golfspillere i Vejrup. - Så nærmer tiden sig efterhånden, hvor vi skal have afviklet årets 
match, VM i Golf 2016.

Matchen afholdes søndag d. 11. september på Holsted Golfklubs bane i Holsted, med gunstart 
kl. 10.00. - Vi spiller i A og B rækker, ligelig fordelt efter handicap. 

Der er præmier i begge rækker og højeste score bliver Vejrup Mester 2016, med retten til at ar-
rangere til næste år. Der vil ligeledes være små overraskelser undervejs på turen.

Efter matchen er der lidt mad i klubhuset samt præmieoverrækkelse. Husk, at matchen er for 
alle med tilknytning til Vejrup. Bosiddende, født og opvokset, samt ægtefæller og samlevende. 
Opfylder I disse kriterier, så tilmeld jer til årets match, uanset handicap, nybegyndere eller mere 
rutinerede.
Vi har altid en hyggelig dag.

Tilmelding til:  
Carsten Møllgaard, telf. 61280337 eller Henning Pedersen, telf. 30588440

PS: Kender I nogen udenfor Vejrup, som har tilknytning,  
så inviter dem endelig, eller meddel os det, så inviterer vi.

28

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk28



Vejrup Endrup Nyt fylder 25 år.
I anledning af Vejrup Endrup Nyt fylder 25 år, blev 
der den 13. juni afholdt møde hvor alle i redaktions-
udvalget var inviteret, til Fritidscentret for at drøfte 
evt. tiltag i den anledning.

Det blev således besluttet, at der skal laves et særligt 
jubilæumsnummer som udgør bladet Vejrup Endrup 
Nyt nr. 5, den skal udkomme i tiden op til den 6. 
nov. idet der denne dag laves et 30 års jubilæumsar-
rangement i Fritidscenteret.

Bidragene til bladet kan være af forskellig karakter 
så som ”gamle” fortællinger, billede collager, et emne 
der har gjort en forskel for netop din forening, eller 
noget helt andet der kunne have læsernes interesse. 

Udover alm. information om arrangementet i Vejrup 
Endrup Nyt nr. 5, er håbet/tankerne at bladet skal 
indeholde bidrag fra alle foreninger i Endrup og 
Vejrup. 

Bladet udkom første gang foråret 1992.

Som udgangspunkt stilles en A4 side til rådighed for 
hver forening, - ønsker man mere eller mindre kon-
takt venligst redaktøren, 

Helle Burkal, helle@vejrup.dk –  
mobil nr. 29 45 46 15. 

Deadline for indlevering af stof til 
jubilæums udgave er den 24. september.

Vedligehold af multibanen – udført af 
Esbjerg Kommunes Landsbypedeller

ler, som i 2 dage stillede med 4 flittige ”senior-jobbe-
re” til at klare de ca. 250 m2 bander.

Landsbypedelordningen i Esbjerg Kommune:

Siden 2014 har man i landsbyerne kunnet få hjælp til 
diverse projekter. Ordningen kan benyttes af lokal-
råd, borgerforeninger, fællesråd og andre foreninger. 
De eneste kriterier er, at landsbypedellerne ikke må 
udføre arbejde, som man tidligere har betalt en pri-
vat for. Desuden skal ansøgeren selv betale udgifter 
til materialer.

Har du/din forening en opgave, som landsbypedel-
lerne kunne udføre, så kontakt gerne Vejrup Lokal-
råd på lokalraad@vejrup.dk, for hjælp til ansøgnin-
gen. 

Anders Ebener

Multibanen ved Fritidscenteret har netop fået den 
store tur med malerrullen og masser af træolie! op-
gaven blev løst af Esbjerg Kommunes landsbypedel-
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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

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

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

Ærlig tilgang til et ærligt arbejde!
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Arrangementer 
August 
Mandag D. 22.08 Opstart Børne Håndbold 0.-1/2 kl. 15.30 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 23.08 Opstart Børne Håndbold 5/6 klasse kl. 15.30 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 23.08 Opstart Senior Håndbold kl. 19.30 i Fritidscenteret
Onsdag D. 24.08 Opstart Børne Håndbold 3/4 klasse kl. 16.00 i Fritidscenteret
Torsdag D. 25.08 Opstart Børne Håndbold 5/6 klasse kl. 15.30 i Fritidscenteret
Mandag D. 29.08 Opstart Børne Badminton 4 klasse kl. 16.30 i Fritidscenteret
Mandag D. 29.08 Opstart Børne Badminton 5 klasse kl. 17.30 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 30.08 Opstart Børne Badminton 5 klasse kl. 18.30 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 30.08 Opstart I Skyttekreds kl.18.30 – 21.00 i Fritidscenteret kælder 

September 
Torsdag D. 01.09 Vejrup Senior Club Høstfest ved Søren Jensen kl. 18.00
Torsdag D. 01.09 Opstart Børne Badminton 4 klasse kl. 16.30 i Fritidscenteret
Mandag D. 05.09 Opstart Flittige hænder kl. 13.00 på Vejrup Skolen
Fredag D. 09.09 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 13.09 Opstart indendørs All round træning kl. 18.30 i Fritidscenteret 
Tirsdag D. 13.09 Opstart Puslinge gymnastik kl. 17.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 13.09 Opstart Tarzan drenge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret Multisal
Onsdag D. 14.09 Opstart Forældre / Barn kl. 16.50 i Fritidscenterets Multisal
Torsdag D. 15.09 Opstart Ballet kl. 16.45 i Fritidscenteret 
Torsdag D. 15.09 Opstart indendørs All round træning kl. 18.30 i Fritidscenteret 
Torsdag D. 15.09 Opstart Pige gymnastik kl. 17.30 i Fritidscenteret
Torsdag D. 15.09 Opstart Spring gymnastik fra kl. 18.40 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 20.09 Fællesspisning for alle kl. 18.00 Vejrup Husholdningsforening
Fredag D. 30.09 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Oktober
Tirsdag D. 04.10 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret
Søndag D. 09.10 Svampe jagt for alle kl. 11.15 Vejrup Husholdningsforening fra Fritidscenteret
Torsdag D. 06.10 Vejrup Senior Club kl. 19.30 Gratis Demonstration Magnet terapi
Fredag D. 14.10 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Torsdag D. 20.10 Vejrup Senior Club. - Foredrag i Præstegården kl. 19.00
Søndag D. 30.10 Kagedag til fordel for Knæk Cancer i Vejrup Endrup Fritidscenter kl. 14.00-16.00

November
Torsdag D. 03.11 Vejrup Senior Club kl. 14,00 Underholdning i Fritidscenteret
Søndag D. 06.11 Vejrup Endrup Fritidscenteret Jubilæums arrangement 
Fredag D. 11.11 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Fredag D. 25.11 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
Donslund Service Vejrup 2936 5335
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet Møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal Optik Bramming 7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup 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,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

www.dengroennebutik.dk
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Introduktions pris
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Fujitsu varm
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Energiklasse A+ • 5 års 
garanti • Varm

eefffekt 5,2 Kw
M

ulighed for tilskud op til kr. 
3.400,-

Tilbuds pris 
kr. 8.999,-

3.999,-

salg / service  

hårde hvidevarer
Lars: 26 80 77 22  

B
ent: 26 32 89 99 

H
enrik: 26 33 89 99

P
risen er ekskl.  m

ontering

Vejrup Endrup Nyt


