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CG Fitness
Vejrup har fået et nyt træningscenter.
Chris Gjerlevsen 29 år og uddannet bygningsmaler, blev
d.15. juli 2019 kåret som Danmarks stærkeste i klassen
under 105 kg. det blev afholdt på Bakken i København,
dermed kvaliﬁcerede han sig til en langt større turnering, nemlig en billet til VM i Indien. Nu skal han i
gang, med at ﬁnde sponsorer, for det er ikke en billig
sport, da stævner og mesterskaber ofte kræver, at man
rejser en del. Chris regner med at udgifterne til rejsen til
Indien kommer op på en 12.000 kr. Chris var også med
til en til stævne i Le Bork, i Polen her i juni mdr.
Stærk mands konkurrencerne går ud på at løfte forskellige genstande, og det er Chris rigtig god til. I DM
var der kun en af de fem øvelser, han ikke blev nummer et i, så her var han en sikker vinder.
I forhold til Verdens Mesterskabet den 30. november, går han i skarp træning omkring tre måneder
før, han ved hvad der skal trænes i, det er allerede
meldt ud, hvilke discipliner der konkurreres i til VM.
- Min ambition er at komme i ﬁnalen, og så må vi
se derfra, siger Chris G.
Det blev i den gamle smedje på Kærvej 3 B Chris
skulle ligge kræfterne i for at få et Fitnesscenter i
Vejrup, fuld udstyret med alt hvad der skal bruges i
et fitnesscenter endda med supplement af træstammen, bildæk, store sten, redskaber som bliver brugt
ved stærk-mands konkurrencer.
Chris har i længere tid søgt efter et passende sted, til
et offentligt træningscenter og fik en aftale i stand
med ejeren af Kærvej 3B. Herefter gik han, sammen

De unge vil også være med

Chris sammen med forlovede Trine Louise Dyrby
med familie og venner i gang med at gøre stedet i
stand, og det er der gået mange timer med. Der har
som sagt været smede-værksted i bygningen før, så
det har taget mange liter vand og ikke mindst maling,
at nå til det færdige resultat.
Hver en kvadratmeter er brugt, CG Fitness har maskiner for 500.000 kroner, de er købt for mine surt
opsparede penge, og så har jeg brugt mine forbindelser til at købe billigt ind, siger Chris.
Chris har i flere år haft sit eget træningscenter i baghaven på hjemme adressen, folk fra byen har ofte
spurgt, om de måtte komme og træne, men han har
hver gang måttet sige nej, desværre og det har udelukkende handlet om, det lovformelle, forsikring o.s.v.
Søndag d. 28. juli kunne han sammen med familien
åbne dørene til en reception, der kom omkring 100
mennesker for at ønske tillykke med Fitnesscentret.
Chris har i 20 dage gået og håbet på at få et CVR
nummeret tilsendt, og det er endelig kommet, så
låsesmeden er bestilt og kommer mandag i uge 32,
så han kan få lavet et chipsystem, til kunderne. Man
kan lave en aftale med Chris, hvis man har brug for
at få introduceret maskinerne, han vil ligeledes, løbende starte forskellige hold op, alt efter behov og
efterspørgsel.
Åbningstiden bliver 05:00 - 24:00 alle ugens dage
og det koster 150 kr. om måneden, man betaler
for henholdsvis 3, 6, 9 eller 12 måneder.
Vi ønsker Chris, familie og byen tillykke med det
spritnye CG Fitness – det har byen manglet.
Helle B.

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

Mandag
til
fragode
07.00
til 19.00
Der vil
blivesøndag
serveret en masse
vine, lækkerier
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Min
fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode
til en hyggelig aften med en flaske vin.
Der vil på aftenen være mulighed for at købe,
vin til særdeles fordelagtige priser,
Besøg
os på
vores
Facebook
side
så både
julen
og nytåret
er sikret.

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

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016

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

V i er her for fællesskabet

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk
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Vejrup Idrætsforening
Årets Træner-/Lederpris 2019
for at anerkende deres arbejde og at sørge for kursustilbud til dem. Han har også i årenes løb, både været
aktiv badmintonspiller, holdleder og træner.
Thomas har i en lang årrække været med til at arrangere og afholde Fjolle-fredag. I udvalget synes vi det
er prisværdigt, at Thomas har kunnet bruge tid på foreningsarbejdet, når man tænker på at han bl.a. har et
lederjob i det private erhvervsliv og har taget videreuddannelse på aftenskole. Han er, i kraft af sin store erfaring med foreningsarbejdet, blevet valgt ind i Esbjerg
idrætsråd.
Med venlig hilsen - Nuværende og tidligere medlemmer
af badmintonudvalget.

Forenings unge trænere og ledere skulle
også hyldes til årets Sportsfest.

Indstilling af Årets Træner-/Lederpris blev traditionen tro uddelt torsdag i Sportsfesten, imens
kondifrokosten var i fuld gang. Prisen bliver funden
af Vejrup Idrætsforening, inden Sportsfesten, hvert
udvalg indstiller den/de trænere og ledere, de mener,
fortjener prisen for deres store arbejdes indsats de
udfører i foreningen.
Thomas Regel får Årets Træner-/lederpris 2019
I badmintonudvalget ønsker vi at indstille Thomas Regel til årets træner/lederpris i Vejrup idrætsforening. - Thomas har siden 7 års alderen været
aktiv som badmintonspiller i Vejrup idrætsforening. I 2006 blev Thomas valgt ind i badmintonudvalget og siden 2014 har han været
formand for badmintonudvalget.

Formand, Otto Pedersen, ville også gerne sige en
stor tak til de unge mennesker for den tid og energi
de ligger i foreningen i de enkelte udvalg. Alle unge
trænere og ledere fik et gavekort med hjem, som en
tak for deres indsats.
De unge var: Fra gymnastik - Amalie Søndergård,
Lærke Poulsen, Lærke Grønbæk, Emma Møller, Lilje
Pedersen, Lykke Sørensen, Jeppe Haulrik.
Fra badminton: Cecilie Slot Søndergård, Signe Wenzel Utoft Nielsen.
Fra håndbold: Julia Silasen, Sofie Nielsen, Niclas
Haubauf, Amalie Søndergård.

Som formand har Thomas altid været meget
velforberedt når der har været afholdt udvalgsmøder. Han tænker visionært og har modet og
ideerne til at sætte nye ting i værk. Et eksempel
på det er Natminton.
Thomas har som formand også været meget
opmærksom på de unge trænere og gjort meget

www.endrupby.dk
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Vejrup Idrætsforening
mangler en ny formand
– er det dig?
Til marts 2020 aftræder den nuværende formand,
Otto Pedersen, i Vejrup Idrætsforening.
Otto har været formand side år 2004, og mener nu,
det er på tide at trække sig.
Vejrup Idrætsforening er en aktiv forening, der tilbyder håndbold, badminton, fodbold, forskellige former for gymnastik, spinning, den årlige sportsfest og
meget mere for medlemmerne.
Foreningen engagerer sig meget i byens lokale liv og
gør en dyd ud af, at have en bred vifte af aktiviteter,
så der er tilbud for alle byens borgere.
Vejrup Idrætsforening er en velfungerende forening
med mange udvalg, der er selvkørende og varetager
idrætsaktiviteterne til UG. For vores nye formand
bliver foreningen nem at overtage forstået på den
måde, du kommer til at overtage en velfungerende
bestyrelse, der sætter stuktur, godt samarbejde og
godt humør højt.
Hvilke opgaver varetager formanden?
• Formanden leder bestyrelsesmøderne. I samarbejde med sekretæren indkaldes der og udformes der
dagsorden til møderne.
• Formanden søger i samarbejde med kassereren
tilskud hos kommunen.
• Formanden er sammen med foreningens Conventus-ansvarlige ansvarlig for medlemsregistrering.
• Det er formandens opgave at være orienteret omkring kommunen i forhold til de ting, der er vigtige
for foreningen.
• Formanden har til opgave at støtte og opfordre
udvalgene i (nye) initiativer.
• Formanden har et vist ansvar i forhold til udvalgenes arrangementer, herunder den årlige sportsfest
i uge 32.
• Det er formandens opgave at uddele hædersbeviser
og anerkendelser, hvis den enkelte udvalgsformand
ikke tager opgaven.
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• Formanden afholder beretning til generalforsamlingen. Denne beretning gælder det overordnede
og de fremadrettede visioner for foreningen.
Hvor lang tid tager formandens opgaver?
• Der er 6-8 bestyrelsesmøder om året af ca. 2,5
timers varighed. Forberedelse hertil er mellem 30
minutter og 1 time.
• Der er generalforsamling en gang i året (marts måned) af ca. 2,5 timers varighed. Forberedelse hertil
er ca. 1 time.
• Medlemsregistrering i samarbejde med Conventus
ansvarlig tager ca. 1 time om året.
• Ansøgninger til kommunen tager ca. 1 time om
året.
• Orientering i forhold til kommunen tager ca. 2-3
timer om året.
• I forhold til at støtte udvalgene og deres initiativer/
arrangementer går der ca. 30 minutter i måneden.
Hvilken hjælp får man?
• Formanden assisteres af kassereren, der styrer alt
med økonomien, tilskud, mm.
• Formanden assisteres af sekretæren, der håndtere
det administrative omkring bestyrelsesmøder, børneattester og generalforsamling.
• Formanden overtager et årshjul, hvori de forskellige opgaver er placeret.
• Som ny formand hjælper den nuværende/afgående
formand Otto Pedersen dig godt i gang.

www.vejrup.dk

Er du interesseret i at høre mere om
posten som formand?
Så skal du ikke tøve med at kontakte
Otto Pedersen på telefon 23714825
Vejrup Idrætsforening håber,
at byen vil hjælpe med at finde en
ny formand til foreningen!!

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Idrætsforening
afholder Lan Party
Er du gamer og har du lyst til nogle hyggelige timer med andre gamere, så pak din

computer, og få nogle fede timer med os! Der må blive spillet de spil man har lyst
til, så kom og vis hvad du kan ;)
• Lørdag d. 14/9 fra kl. 12.00 – 18.00 (kom og sæt din computer op fra kl 11.)
• Afholdes i multisalen i Vejrup/Endrup Fritidscenter
• Tilmelding: http://vejrupif.dk/Vejrup_IF/Esport.html
• Pris: 50 kr. pr. deltager.
• Aldersgrænse: Fra 4.klasse
HUSKELISTE:
• Computer (stationær eller bærbar)
• Skærm
• Headset
• Tastatur
• Mus
• Mussemåtte
• Internetkabel (minimum 5m)
• Stikdåse

• Playstation, Xbox og diverse spilleconsoller er også velkomne, hvis man har headset eller slukker for lyden.
Skulle mor eller far være interresset i at bage en kage eller ligende,
så er de velkommen til det! :)
Der vil blive serveret pasta med kødsovs inde i cafeteriet efter kl 1800
når computerne er blevet pakket sammen.
Spørgsmål eller ligende, kan stilles til: Mikki Geilager Morsing, 25520176,
mikki_morsing@hotmail.com - Håber vi ses!
Venlig hilsen Vejrup eSport

www.endrupby.dk
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Historien fik sin start
med huset på Tjørnealle 12
I 21 år har Kirsten og Henrik boet og
virket i huset, de byggede i 1998
- Camilla og Jesper er klar til en ny
begyndelse og plads til nye livshistorier i 2019
Jeg møder Camilla i deres nye hus
midt i Vejrup by, og sammen med deres 3 små børn, tvillingerne Mille og
Magnus på 3 år og Mathilde på 1 år,
far Jesper er på arbejde for som Camilla siger her de første år med så små
børn må vi være lidt fleksible, så vi
holder ferie lidt hver for sig sammen
med børnene senere når tvillingerne
skal starte i børnehave så for vi også
til at passe, at de får en langsom start, det at de ikke
skal være i børnehaven hele dagen så holder vi lidt
ferie fri der.
De er et par unge mennesker med lokale rødder Camilla er barnefødt i Vejrup og Jesper er fra Gørding
Huset som de har købt er bygget i 1998, hun kender godt huset, for som stor pige legede hun i huset
sammen med, datteren Anni og hende havde hun en
god kemi med og mørke leg kan hun huske det var
lige sagen.

Det blev et puslespil uden lige…. det er lige som
domino brikker når man sætter hus til salg –
For i Camilla og Jespers tilfælde skulle de jo gerne
have funden køber til deres egen hus men samtidig
skulle de jo også have fundet en hus de kunne købe
og syntes om – sådan rimelig hurtig, for med tre
små børn, var det der med at finde noget mider tidlig, - det kunne hun ikke lige klare at tænke på. De
skulle igennem 19 fremvisninger inden huset fandt
sin nye ejer.
Kirsten og Henrik Kristensen som solgte
tjørnealle 12 var det lidt nemmere, hvis
huset blev solgt så flyttede de i lejlighed
eller hvis de kunne finde et hus de kunne
lide i lige netop det kvarter i Grinsted de
ønskede var de klar til at flytte.
For som Camilla fortæller, ville de jo rigtig gerne bo i Vejrup, byen har en dejlig
størrelse, skolen, fritids ordning, dagplejen, børnehaven som tvillingerne skulle
starte i var lige om hjørnet. De valgte da
også at starte med at gå til gymnastik
før de var flyttet, med tvillingerne det er
med til at de kender dem som børnene
skal dele skole med.
Det med dagplejen havde de været nødtvungen til at finde i Gørding, så det med
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at tvillingerne havde kammerater og at man havde
betænkeligheder med at flytte dem, ja det var ikke så
svært for det havde de ikke fået i Bramminge endnu.
Så målet blev at finde hus i Vejrup.
Og netværket fungere, der var ikke så mange hus til
salg, med den str. de søgte men der var en, og den
havde alt hvad de kunne tænke sig. I et stille kvarter
en stenkast fra skolen og børnehave, ja og dagplejen
kunne man gå til.
Rygterne gik hurtig at huset evt. var til salg, Camillas forældre som bor i Vejrup og kender Kirsten og
Henrik, havde også hørt rygterne, Der kom hele to
der var interesseret i huset, men det var Camilla og
Jesper der vandt.
Så medens Kirsten og Henrik pakkede og gjorde klar
til at flytte, - flyttede Camilla og Jesper så småt deres
ting i den ledige Garage, for dem der havde købt deres hus havde også fået deres hus solgt og de havde
lidt små travlt.
Så medens Kirsten og Henrik ville starte på et nyt
kapitel sammen med deres voksne børn og børne
børn i en ny by.
Kunne Camille og Jesper starte et nyt og rigt børnefamilie liv, med skole, fritidsaktiviteter, indkøbsmulighed og netværk lige tæt på.

Kirsten Kristensen fortæller her hvordan det er at flytte fra Vejrup efter 20 år
“I kommer da til at savne Vejrup” - var der mange der
sagde til os, når vi fortalte at vi havde solgt huset på
Tjørnealle 12 og købt et hus i Grindsted.
Og ja, selvfølgelig er der noget vi savner, men kærligheden til vores børn og børnebørn, som alle har
bosat sig i Grindsted, har gjort det hele værd.
I tilgift har vi heldigvis fået ligeså skønne, imødekommende og hjælpsomme naboer, som vi havde i
Vejrup.
Vi vil altid huske Vejrup, som byen hvor vores børn
voksede op, hvor de gik i en lille lokal skole, hvor de
havde deres fritidsjob og hvor de dyrkede idræt i en
velfungerende idrætsforening. Vejrup er jo også byen
hvor vi byggede vores eget hus i 1998. Et skønt hus
med mange minder - et hus som vi håber den nye
familie bliver ligeså glade for at bo i, som vi var.

Jeg (Kirsten) vil også huske byen for bl.a. fantastiske
byfester, gymnastikopvisninger, gåture i skoven og
rundt om Lykkesgårdsvej, samt de mange dejlige
børn som har været ind og ud af dørene i vores
hjem, igennem de 21 år jeg var en af byens fantastiske dagplejere.
Og hvordan er det så at bo i Grindsted??
Ja det er jo en noget større by, så på mange måder
er det nemmere. Vores store passion, gokart, (som er
hele familiens fælles interesse) er jo også blevet nemmere, idet klubben vi hører under jo ligger i Grindsted. MEN det absolut allerbedste er at børnebørnene bor lige i nærheden og at vi bare lige kan gå forbi
og sige hej, og at vi føler os meget velkomne her.
Glemmer vi så alt om Vejrup?? - Nej da....byen har jo
været med til at forme os til dem vi er i dag. Så bare
rolig….. vi kigger forbi engang i mellem og siger “Hej”
Kirsten har været aktiv i Vejrups foreningslivet,
som formand for Festudvalget, ledet forældre/barn
gymnastik, været opråber ved den ugentlige Banko
i mange år, så jo hun bliver savnet med alle hendes
ideer og kreativitet hun har bidraget med.
Helle B.

www.endrupby.dk
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Vejrup Husholdningsforening

Foreningen var tirsdag den 4/6 på en spændende tur
rundt i Esbjerg. Vi hørte om byens oprindelse krydret med en masse skønne og sjove anekdoter om Esbjergs første indbyggere. Turen sluttede med et kig
på ‘skibet’ som vores lokale stenhugger har lavet og
derefter kaffe og kage ved de hvide mænd.
Den 28/5 var husholdningsforeningen på tur til legohouse, her fik vi en rundvisning målrettet voksne.
Vi fik set på en meget spændende bygning og vi fik
også fundet vores indre legebarn frem og bygget lidt
med klodserne.
Mvh vejrups husholdningsforening
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MAX
80 PERS

KØKKENFRI aften
Tirsdag d. 24. sep. kl. 18.00 på Vejrup skole.
Nyd en aften uden madlavning og opvask. Inviter familien,
naboen, en god ven eller kom selv til
fællesspisning i skolens kælder.

Menuen består af:
Kylling i abrikos med ris, salat og flutes. Traditionen tro
er der æblekage til dessert med kaffe/the.
Øl, vin og vand kan købes.
Pris: voksne 50 kr. børn under 12 år 25 kr.
Ikke medlemmer:
voksne 100 kr. børn under 12 år 75 kr.
Tilmelding senest d. 17. sep. til
Anne-Grethe 26 46 37 27
Vejrup Husholdningsforening

Vejrup Husholdningsforening

Kagedekoration - Torsdag d. 7. nov. kl. 18.30

Foregår i skolekøkkenet på Vejrup Skole. Kom og få inspiration til hvordan du kan dekorere kager til
bl.a. barnedåb eller fødselsdag. Kirsten Bladt Hansen vil guide os i at pynte kager med fondant, samt
forme blomster, figurer og anden pynt du ønsker at lave. Du skal blot medbringe din egen kage på max
18 cm i diameter/bredde.
Der skal være min. 8 tilmeldte og der er plads til max 15 pers.
Pris: max 100 kr. - Ikke medlemmer: max 150 kr.
Tilmelding senest d. 29. okt. til Lisbet 61 27 36 29

www.endrupby.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds - Riffel og pistolskydning
På banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter.
Opstart på sæsonen 2019/20 - Tirsdag d. 3-9 kl. 18.30 – 21.00
Skydning i Gørding-Vejrup Skyttekreds er for alle. Piger og Drenge - Damer og 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 2019/2020
• Børn og unge under 21 år:
Medlemskort
Tilbud
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud
• Over 21 år:
Medlemskort
Tilbud
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud

270 kr.
Cal. 22 Tilbud

Cal. 22 Tilbud

Åbningstider
• For alle:
Tirsdag + torsdag
Patronsalget slutter kl. 20.00

300 kr.

Luftgevær 250 kr.

350 kr.

.

375 kr.

Luftgevær 325 kr.

18:30 – 21:00

• Senior: (for alle over 55 år) Opstart mandag d. 2-9 19
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 deltager i årligt i lokalområdet og ved DM.
Gørding-Vejrup Skyttekreds var en af de mest deltagende foreninger i Sydvestjylland ved
stævner og konkurrenceskydninger. 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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vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

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

Sabrina’s fodpleje
Klinik:
Skolegade nr. 14 Pavillonen
6690 Gørding

Køb, Salg og Biludlejning

Udekørende

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Mobil 26180020
sabrinasfodpleje@gmail.com
facebook : Sabrina´s fodpleje

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

Din garanti for dansk kvalitet

Tatjana Møller

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

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

Poul Erik Andersen havde taget sønnen Søren med som fane bære ved Sportsfest optoget.

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

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

Tlf. 75 17 13 00

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

Mobil: 9380 0703

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

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

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

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

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Kirkebladet
Nr. 4 • 2019

Hvad er det, de
render og laver –
søndag formiddag?
- et foredrag om det at holde gudstjeneste – hvad i alverden er det, der
foregår?
De fleste har selvfølgelig været der,
til gudstjeneste en søndag formiddag,
om ikke andet, så i forbindelse med
barnedåb.
Men hvad er det egentlig, der foregår
i dette lidt mystiske kirkerum, som jo
tilhører os alle sammen, i hvert fald
medlemmerne af Folkekirken, men
som har sit helt eget regelsæt, når der
fejres gudstjeneste, sit faste ritual,
som foreskriver en ganske bestemt
blanding af tekst og musik, i en særlig
rækkefølge, og noget med at stå op og
sidde ned på bestemte tidspunkter, og
så bliver der ind i mellem – midt i det
hele - også serveret både vin og brød?
Er man fast kirkegænger, så véd
man selvfølgelig, hvad der foregår eller har en fornemmelse af det. Men
hvis ikke man kommer så ofte - eller
kun ganske sjældent - og ellers ikke
har nogen særlig forbindelse til det
kirkelige, så kan det forekomme temmelig fremmed og forvirrende, det
der foregår under gudstjeneste. - Og
nu skal det her absolut ikke forstås,
som et forsøg på - fra præstens side -

at punke nogen til at gå mere i kirke.
For det rager nemlig ikke præsten,
om man går i kirke eller ej. Det er
noget, man afgør med sig selv - eller med Vorherre. - Men når det så er
sagt, så er det selvfølgelig altid dejligt, jo flere der kommer til, jo flere
vi er – om end at det så samtidig også
er så paradoksalt, at en gudstjeneste
altid er fuldtallig, uanset hvor mange
eller hvor få, der er tilstede.
Men måske kunne der være en interesse for at finde ud af - eller finde
mere ud af, hvad i alverden, det er,

www.endrupby.dk

der foregår dér om søndagen. Hvorfor
er en gudstjeneste er skruet sammen
på den måde, som tilfældet er, en historisk forankring, som går tusinder
af år tilbage i tiden. En historisk forankret tradition, men samtidig med
et nutidigt og levende budskab - rettet mod det liv, som vi alle sammen
er plantet i, mens vi har vore gang på
jorden - og med et udblik til, hvad
der måske følger bagefter. Og hvorfor
synges der salmer - og hvad er i det
hele taget en salme for noget? – Kan
man lave om på gudstjenesten – skal
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Adresseliste:
Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.

man lave om på gudstjenesten? – Det
er ikke let at følge med i en fodboldkamp, hvis ikke man kender reglerne. Og på samme måde med gudstjenesten. Så derfor en foredragsaften
med fokus på spillereglerne – både
for dem, som i forvejen kender dem
– men også for enhver, som bare er
nysgerrig.

Hverdags-gudstjeneste – på
engelsk – Service in English

Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets ofﬁcielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Tlf. 75 19 13 11
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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Foredrag i konfirmandstuen på Præstegården i Vejrup, d. 8/10, kl. 19.00 –
med tilhørende ost og rødvin. – Alle
skal være hjertelig velkomne.
Aktivitetsudvalget /
Uffe Vestergaard

Tirsdag den 24/10, kl. 19.00 i Vester Nykirke - forsøger vi os med –
på én gang både en hverdagsgudstjene - og samtidig gudstjeneste på
engelsk. - Dette i et forsøg på imødekomme de udlændinge, som bor
i Vester Nykirke og Vejrup sogne
– også uanset, om man måtte være
katolik eller ortodoks. Tanken er,
at det skal være muligt at lytte til
evangeliet og Guds ord, uanset
konfession – og enhver skal være
så hjertelig velkommen! – Portvin
og kage efter gudstjenesten.
Nu er det således at undertegnede har en fortid i England - for
mange år siden, hvor jeg boede i
Cambridge – og senere hen et utal
af rejser til England, herunder studieophold i Oxford. – Og man kan
roligt kalde mig ’anglofil’, for jeg
er fuldstændig vild med alt, hvad
der er engelsk – og holder desuden
utrolig meget af den engelske kirke, den Anglikanske Kirke, som
selvom den er protestantisk og reformeret, er vidt forskellig fra Folkekirken. I engelsk sammenhæng
formår man at fejre nogle utrolig
smukke gudstjenester.

www.vejrup.dk

Enhver skal være
velkommen til denne aften i Vester Nykirke. Og det er ikke
nogen forudsætning
at kunne forstå engelsk – alt væsentlig
skal nok blive gentaget på dansk – men
alt sammen med et
skær af det engelske, som kommer til
at gøre det hele til en anderledes
oplevelse, foruden at være gudstjeneste for jer, som ikke forstår
engelsk.
Hvis nogle har kontakt med udlændinge, som bor eller arbejder i
sognene, så venligst giv dem besked om denne gudstjeneste, dette arrangement, som kunne være
med til at inkorporere de pågældende endnu mere i det lokale fællesskab.
Tuesday, 22 October - at 19:00 in
the church of Vester Nykirke - we
will celebrate Evensong / Worship
/ Christian service English. - This
in an attempt to accommodate the
foreigners who live in the parishes
of Vester Nykirke and Vejrup – or
from elsewhere - whether or not
Catholic or Orthodox. The idea is
that it should be possible to listen
to the gospel and the word of God,
regardless of confession. Everybody should be so warmly welcomed! – After the Service there
will be served cake and a glass of
Port Vine.
Aktivitetsudvalget /
Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
Høstgudstjeneste
Der fejres høstgudstjeneste, d. 15/9
i begge kirker, Vejrup kirke, kl.
10.00 – Vester Nykirke, kl. 19.00
– begge steder med kaffe og kage.
– I Vejrup holdes der efter gudstjenesten auktion – af årets gaver
– medbragte frugt, grønt mv., der
er frist slag. Indkommet beløb eks-

Babysalmesang
Vi fortsætter succesen fra
sidste sæson – med endnu
en omgang babysalmesang her fra efteråret 2019
- med forventet start i uge
39 - og frem til og med
uge 44 - dog ikke uge 42
i efterårsferien. Men ellers
om onsdagen fra kl. 10-11
i Vejrup Kirke.
Deltagere: Babyer i alderen ca. 0-12 måneder
og deres mor eller/og far.
Ingen hindring at man tidligere har deltaget.
Undervisere: Musikpædagog og organist Anne
Præstegaard
Thomsen,
organist Ingrid Simonsen
i samarbejde med sognepræst Uffe Vestergaard.
Babysalmesang er en
hyggelig time med musikalsk samvær og leg - i rolige og kirkelige rammer.
Vi synger og bevæger os
til salmer, beder fadervor,
og mor/far og det lille barn
aktiveres med børnesange, lege og remser. - Hver
gang afsluttes med forfriskninger og tid til hyggesnak.
Yde0rligere oplysninger/
tilmelding til
Anne, tlf. 2539 3731 –
eller sms.

pederes videre til et godt formål. – Efter gudstjenesten i
Vester Nykirke, afholdes der
menighedsmøde, dvs. repræsentanter fra menighedsrådet
fortæller om rådets arbejde.
– Alle skal være hjertelig velkomne – begge steder.

Familiedag i Endrup – med trut og brag
Traditionen tro holder vi atter i år familiedag i Endrup – d. 24/8, Klubhuset, Møllegårdsvej 1, Endrup – ”Byen der har bevaret sin idyl”.
Programmet for dagen er følgende:
08.30 – kort cykeltur med start fra Klubhuset.
09.30 – Menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker
10.30 – Gudstjeneste med trompetledsagelse
12.00 – Spis hvad du kan for 50 kroner!
12.30 – Lokalarkivet holder åbent med specialudstillinger
Derefter kaffe og kage v. Lokalarkivet og Venste.
Socialt samvær og snak om Endrup.
Hoppeborge – bagagerums- og grøntsagssalg.
Alle aktiviteter forgår ved Klubhuset – og alle er hjertelig velkomne!
I forbindelse med gudstjenesten, kl. 10.30 – v. sognepræst Uffe Vestergaard – medvirker foruden organisten trompetisterne Thomas Hauger
og Steen Larsen, som for øvrig er medlem af ’Kongeåblæserne’, som
medvirkede ved den udendørs gudstjeneste i Vøgaslund i juni måned.
Det bliver på den måde en gudstjeneste med ’drøn på’ - såvel i ord som
i toner. En oplevelse, som det er værd at deltage i - for oplevelsens skyld
- og for fællesskabets skyld – eller bare for at være med. Det er absolut
ikke noget krav, at være bosiddende i Endrup eller Vester Nykirke Sogn.
Så kom bare an til trut og brag!

Offentlige menighedsrådsmøder i Vejrup
I menighedsrådet har vi møde cirka én gang om måneden.
Møderne er sat til at vare to timer.
Vi har valgt mødetidspunktet fra
kl. 16-18, da det er det tidspunkt
der passer menighedsrådets medlemmer bedst.
Sammensætningen af rådet består af 6 menige medlemmer,
regnskabsføreren, medarbejderrepræsentanten og præsten. Alle
møderne foregår i konfirmandstuen i Vejrup.

www.endrupby.dk

Møderne er offentlige, så derfor
vil vi fremover oplyse om datoerne for vores møder i Vejrup/
Endrup nyt.
Mødedatoerne for resten af året
2019 er:
D. 12. september, kl. 16
D. 24. oktober, kl. 16
D. 21. november, kl. 16
Ændringer kan forekomme.
Else Holberg Truelsen
fmd., Vejrup menighedsråd.
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Minikonfirmander
Nu begynder der at ske noget omkring forberedende konfirmandundervisning, de såkaldte mini-konfirmander – 3. klasse.
Det kommer til at blive skruet samme på den måde, at familierne til
årets 3. klasser på Vejrup skole, vil modtage indbydelse til børnegudstjeneste i Vejrup Kirke, d. 27/10, kl. 10.00, hvor vi holder en særlig
børne- og familiegudstjeneste, og hvor alle selvfølgelig er hjertelig velkomne. Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og juice. Herefter, når de
øvrige deltagere i gudstjenesten er gået, så bliver mini-konfirmand-familierne tilbage, hvorefter jeg vil fortælle lidt om, hvordan forløbet vil
blive tilrettelagt.
Og det vil netop blive lagt an lidt på samme måde, som de gør det i
Gørding Sogn – på den måde, at vi i december måned holder en Lucia-gudstjeneste i Vejrup Kirke, hvor minikonfirmanderne opfordres
til aktiv deltagelse – i Lucia-optoget – eller som andre bibelske personer, som får en rolle at spille i forbindelse med gudstjenesten. – Vi laver en dag forinden, hvor vi sammen med organisten kan øve projektet.
Men ellers kommer forløbet til at løbe af stablen i foråret 2020, aprilmaj måned, formentlig torsdage fra kl. 14.00-15.30, 5 gange i alt, som
munder ud i minikonfirmandernes deltagelse i gudstjenesten, d. 24/5,
kl. 10.00 – som vi holder udendørs på græsplænen foran kirkegården,
såfremt vejret er til det, ellers rykker vi ind i kirken. Muligvis indbygger vi også en udflugt. Tidspunkter mv. skal afklares med skole osv., så
derfor må disse endnu ikke tages for endegyldige.
Jeg håber på et stort fremmøde til børne- og familiegudstjenesten, d.
27/10, kl. 10.00 – og så tager vi derfra det videre forløb.
Uffe Vestergaard

Døbt, Vejrup Kirke:
Laura Eg Hedevang, Vejrup
Bisat og begravet, Vejrup
Kirke:
Ellen Marie Sundorf
Kristensen, Vejrup
Elly Irene Hermansen,
Gørding
Bisat, Vester Nykirke:
Hanne Elisabeth Friis,
Bramming

Præsten holder
ferie og fri
Det er blevet sommer og sensommer
– og tid ferie og fri.
Undertegnede holder ferie og fri i
følgende perioder:
12. – 19. august
31. august – 7. september
18. – 22. september
weekenden 19. – 20. oktober.

Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup

V. Nykirke

24/8

Familiedag

ingen

10.30*

25/8

10. s.e. Trin.

9.15

ingen

1/9

11. s.e. Trin.

ingen

10.30 (PT)

8/9

12. s.e. Trin.

9.15 (PT)

ingen

15/9

Høstgudstjenester

10.00**

19.00***

22/9

14. s.e. Trin.

ingen

9.15 (JV)

29/9

15. s.e. Trin.

9.15

10.30

6/10

16. s.e. Trin.

10.30

9.15

13/10

17. s.e. Trin.

10.30

ingen

20/10

18. s.e. Trin.

9.15 (PT)

ingen

24/10

Aftensang

ingen

19.00****

27/10

19. s.e. Trin.

10.00****

ingen

*
**
***
****
*****

18

- Familiedag – Klubhuset, Endrup
- Høstgudstjeneste – med auktion/kaffe/kage
- Høstgudstjeneste – med efterfølgende kaffe/kage/Menighedsmøde
- Gudstjeneste på engelske / Service in English
- Børne- og familiegudstjeneste / minikonfirmander

www.vejrup.dk

PT - Pernille Troldborg
JV - forventet ny præst i Jernved

Vejrup Endrup Nyt

Gert har overskud til
dig og din virksomhed
I Middelfart Sparekasse i Esbjerg får du en personlig erhvervsrådgiver, som altid er tilgængelig og har omfattende lokalkendskab.
Vi har korte beslutningsveje, og vi tror på,
at et indgående kendskab og involvering i
din virksomhed giver de bedste resultater
for både dig og os.

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

Læs mere om hvad Gert og kollegerne
kan tilbyde dig på midspar.dk/esbjerg

Dokken 10 · 6700 Esbjerg · 88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

Her er der plads

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

til din annonce
danrevi, Br amming

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk
| 12345@revisionskontoret.dk
www.danrevi.dk
| bramming@danrevi.dk
Fax 76 56
56 04
04 89
89 || Telefon
Telefon 75
75 10 11 00

www.endrupby.dk

Kontakt Helle B.
2945 4615
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Vejrup præmiespil
271
100
371
286
530
329
428
535
446
190
417
93
199
320
550
211
379
181

Maj 2019
Kurt Brandsborg
Inger Mortensen
Lars Laumann Petersen
Mikkel Hermansen
Peter Bertelsen
Per Damkær
Linda Iversen
Pernille Olsen
Kenneth Møller
Ketty Christoffersen
Kenneth Møller
Birgit Nielsen
Susanne Enevoldsen
Bodil Sørensen
Aase Madsen
Henrik Sønderskov
Anders Ebener
Susanne Rose

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

381
503
433
123
386
19
99
133

Gry Hejn
Gitte Hansen
Børge Voss
Verner Holm
Elenore Hejn
Uve Hjort
Hans Jørgen Madsen
Line Jensen

177
46
175
79
267
249
178

Juni 2019
Verner Fogh
Jens Bojsen
Klaus Hansen
Marianne Madsen
Jonna Frandsen
Kirstine Sørensen
Stine Sølbeck

50
50
50
50
50
50
50
50

Præmie
200
150
150
100
100
100
50

Glarmester

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

166
419
374
437
540
161
212
233
126
221
264
441
344
352
303
485
483
66
168

Steen Uldahl
Laura Frederiksen
Erna Hansen
Jan Søndergård Jensen
Hans Erik Madsen
Ingrid Jensen
Lene Hansen
Kirsten Ibsen
Rene Andersen
Benny Frøsig
Anne Grethe Steffensen
Bent Christensen
Preben Vedsted
Anna Jørgensen
Frederikke Madsen
Jesper Christensen
Ruth Poulsen
Marianne Jensen
Hans Johnsen

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

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

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

Her er der plads
til din annonce
Kontakt Helle B.
2945 4615
20
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Vejrup Senior Club
Torsdag d.13 juni havde Senior klubben en halvdagstur til Sjelborg.
Vi skulle besøge Birthe og Asger Ehmsen i deres ombyggede sommerhus, som de nu benytter som helårs
beboelse. Vi fik en dejlig velkomst, og en rundvisning
af huset. Der efter gik vi en tur ned til stranden, en
rundtur i området. Der er meget kuperet, med klitter her ligger sommerhuse tæt rundt om i klitterne.
Efter hjemkomsten blev der serveret en dejlig kaffebord. Derefter kom højskolesangbogen frem, og der
blev sunget mange af de dejlige danske sommersan-

ge. Så gik vi ud i haven, og der kom der rigtig gang
i snakken, så det var svære at få ørenlyd. Der var 21
medlemmer der deltog i udflugten, en Stor tak til
Birthe og Asger for deres gæstfrihed.
Sidst på eftermiddagen brød vi op, efter en dejlig tur
ved Sjælborg. – Åge Henriksen.

TIL ALLE GOLFSPILLERE I VEJRUP
Vi nærmer os efterhånden tiden, hvor vi skal
have afviklet årets match, VM i GOLF 2019. Matchen afvikles søndag d. 8. september hos Holsted
Golfklub, med gunstart kl. 09.00.
Vi mødes kl. 08.30 til en kort information.
Der spilles i A og B rækker, ligeligt fordelt i handicap. Der er præmier i begge rækker, og andre små
overraskelser undervejs.

Bjørn Karlskov
Mail: info@karlskov.com
Ved tilmelding oplyses:
1. Navn
2. DGU – Nummer
3. Golf handicap

Efter matchen vil der være lidt mad i klubhuset
samt præmieoverrækkelse. Udgifter til greenfee
og mad, vil blive fordelt ligeligt mellem de tilmeldte, så prisen for deltagelsen vil være ens for
alle. (225 kr.) Senest tilmelding til årets match er
d. 31. august 2019

HUSK: Matchen er for alle med
tilknytning til Vejrup. Bosiddende,
født, opvokset, ægtefæller og samboende. Ser frem til et stort fremmøde
og en rigtig hyggelig dag.
PS: Kender i nogen udenfor Vejrup,
som har tillknytning til byen, så
inviter dem endelig, og meddel det
gerne til mig.

Tilmelding sker til: Jesper Dejlov Andersen
Mail: Jesper.a24@hotmail.com eller tlf. 27 85 57 01

Med venlig golf hilsen Jesper Dejlov
Andersen & Bjørn Karlskov

www.endrupby.dk
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Vif Håndbold
Sjov træning:

Vi har i den sidste sæson haft en del fokus på styrke
og udholdenhed. Det kan man træne på mange måder, og jeg har så vidt muligt forsøgt at gøre det alsidig, med både lege, spil og konkurrencer. Dermed
ikke sagt, at der ikke er almindelige træning, hvor vi
enten i form af cirkeltræning eller alle laver øvelserne sammen, træner regulær styrketræning.
Derudover har vi trænet en del balance i forskellige
kontekster samt styrken i vores krops-kerne. . Og
sidst men ikke mindst vores smidighed og kropsbevidsthed. Træningen er for alle aldre og er der
såkaldte ”skavanker”, så tages der også hensyn til
dette. Har deltagerne forskellige ønsker, hvad end
det måtte være, ser vi på om det kan lade sig gøre.
Vi starter træning op igen torsdage i uge 35, hvor vi
træner fra 19.30-20.30. Kom endelig op, vær’ med
og se om det kunne være noget for dig.
Instruktør Janni.
Så sluttede endnu en sæson med ”Sjov træning”
under kyndig vejledning af Janni Jørgensen. Det har
været en fed sæson med masser af forskellig træning
– men også plads til grin og samvær med de mange
forskellige mennesker, vi er på holdet. Vi deltagere
vil gerne sige tak til Janni, fordi hun altid møder
velforberedt op, med alsidig træning torsdag efter
torsdag.
Vi har været i multisalen, de dage hvor vejret var gråt
– og har ellers brugt vores skønne by, skoven og området ved den nye sø til træningen. Vores afslutning
foregik på stranden i Esbjerg og var hårdt – men
hyggeligt A Det har været dejligt med frisk luft til
træningen og vi glæder os til at starte op igen efter
sommeren.
På holdet spreder alderen sig fra helt ung til ”meget
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voksen” og der er plads til alle – også dårlige knæ
og svage hofter. Jannis baggrund som fysioterapeut
gør, at alle får effektiv træning ud af timen, hvilket
er mega fedt for os med lidt ’skavanker’. Kom og
vær’ med – der er plads til alle!
Deltager – Gitte

Five-a-side og Fitness Håndbold

Mandag d. 24. juni var Vejrup vært for en inspirationsaften, hvor Jysk Håndbold Forbund præsenterede hvad koncepterne “Five-a-side” og “Håndboldfitness” er.
Det blev en aften hvor deltagerne fik trænet både
krop og smilebånd – og stemningen var høj. I alt 23
mænd og kvinder fra Holsted, Folding-Brørup, Glejbjerg, Bryndum og Vejrup var mødt op. ”5-a-side”
spilles på kortbane og er for både mænd og kvinder.
Der er fokus på hold-ånden og puls-træning - og
mindre på ”kontakt-sporten” så skader undgås. Ligeledes spilles med en speciel, blød bold. 3. halvleg
med hotdogs og kolde øl / vand i cafeteriet var også
en vigtig del af aftenens succes.
Deltagerne kom udelukkende med positiv feedback
efter denne inspirationsaften – og vi er i håndboldudvalget klar til at starte et hold op, hvis der er interesse for det.
Håndboldudvalget.

www.vejrup.dk
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Håndbold - Opstart uge 34 pris 350,Så er der snart sæsonstart i håndbold i Vejrup. Kom op og spil
med, det er sjovt, giver gode kammerater og fede oplevelser.
1. 2. & 3 klasse (u9) Spiller mandage fra 16.00-16.55
4. og 5. klasse (u11)Spiller torsdage kl. 15.30-16.25
6. og 7. klasse (u13) Spiller mandage fra 17.00-17.55

Håndbold
Senior dame serie 2
Det trænes tirsdage fra kl. 19.30-21.00
Opstart uge 33
Kom og vær med, kroppen trænes og der er et godt
sammenhold.
Træneren er Bo Hermansen
Pris 1100,-

Små hænder
- For børnehavebørnene & 0 klasse
Opstart uge 39 den 28/09 LØRDAGE fra 10.00-10.45 i ulige uger. pris 200,Vi leger med bolden og laver aktiviteter,
der forbereder børnene på at spille ”rigtigt” håndbold. Børn og forældre mødes
til leg baseret på børnenes naturlige bevægelser. Igennem legen styrker, stimulerer og udvikler vi børnenes balanceevne,
muskler og koordination. Derigennem får
de en bedre og en mere naturlig måde at
håndtere en håndbold på.”

www.endrupby.dk
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Vejrup IF - Gymnastik
Alle børnehold starter i uge 37 og slutter efter opvisning i marts 2020
Pris: 350 kr.

FOR BØRNENE
Forældre og børn

Onsdag kl. 16.45-17.30
Alder: ca. 1-3 år
Der arbejdes med det lille barns grundmotorik og
sanser gennem lege, sanglege og redskabsbaner.

Puslinge

Tirsdag kl. 16.30-17.25
Alder: ca. 3-6 år
Der arbejdes med barnets motorik, koordination og
sanser.
Dette gennem lege, redskabsbaner og samarbejde
mellem børnene.

Mini spring

Torsdag kl. 17.30-18.25
Alder: 0.-2. klasse
Børnene lærer og videreudvikler basale teknikker og
spring.
Det kan være håndstand, vejrmøller, spring på airtrack og i trampolin. Gennem leg arbejder der med
rytme, styrke og kondition.

Yoga

Tirsdag kl. 19.30-20.45
Start d. 10. september - slut d. 10. dec
Pris: 350 kr. Max. 15 deltager.
Instruktør: Maja Henriksen
Yoga er en praksis med fokus på både krop og sjæl,
og med udgangspunkt i traditionel hatha yoga vil
undervisningen indeholde både fysisk praksis bestående af af forskellige asanas (stillinger) og pranayama
øvelser (åndedræt).
Kom og vær med, alle kan deltage uanset tidligere
erfaring.
Namaste Maja Om underviseren:
Jeg har gennemført 100 timers yoga grunduddannelse ved Senses i København og 200 timers Hatha
yogalærer uddannelse ved Oceanic i Goa - begge i
2018.

Allround træning

Tirsdag og torsdag kl. 18.30-19.25
Start uge 31
Pris: 400 kr.
Instruktør: Peter Sørensen
Puls og cirkeltræning hvor ALLE kan være med!

Sjov træning

Torsdag kl. 18.30-19.55
Alder: 3. klasse og op
Her videreudvikles spring færdighederne. Har du
ikke gået til springgymnastik før, så bare kom alligevel - her er plads til alle og du skal nok få det lært :-)

Torsdag kl. 19.30-20.25
Start i uge 35.
Pris: 400 kr.
Instruktør: Janni Jørgensen
Træning for unge piger og modne damer.
Vi laver en masse forskellige ting, men én ting er
sikkert, vi får kroppen bevæget godt igennem hver
gang. Vi lover at du får det sjovt, og at du måske kan
mærke det dagen efter

FOR DE VOKSNE

Fælles for børne- og voksenhold:

Herreholdet

Kom og prøv. Du er altid velkommen til at komme og
prøve et eller ﬂere af holdene de første par gange inden
du beslutter om det er noget for dig.

Spring

Mandag kl. 19.00-19.55
Start i uge 40, mandag d. 30. sept.
Pris: 400 kr.
Instruktør: Erling Schellerup
Herregymnastik hvor hele kroppen arbejdes igennem.
ALLE er velkommen og der tages hensyn til skavanker og den enkeltes niveau.
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Tilmelding på www.vejrupif.dk under gymnastik.

Spørgsmål eller gode idéer?
Så kontakt Tina Schultz, mobil: 61 35 53 84

www.vejrup.dk
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Aktiv Fredag i Vejrup IF
I Vejrup Endrup Fritidscenter
Pris: 100 kr. for hele sæsonen 2019/2020 - Eller 20 kr. pr. gang
Der kan betales med Mobile Pay på 37092

Er for alle dem, der er friske på at give den gas !
fra kl. 19.00 - 21.00
Uge 38, d. 20/9 - Uge 40, d. 4/10 - Uge 43, 25/10
Uge 45, 8/11 - Uge 48, 29/11 - Uge 50, 13/12
Niels Ole holder åben i cafeteriaet de aftner A

Flittige hænder
Vi starter op igen mandag, d. 9. september kl. 13.00
i skolens grupperum i kælderen.
Vi er en flok, der hver mandag eftermiddag mødes over vores forskellige hobbies og inspirerer hinanden, det kan være alt mellem himmel og jord, bare det er noget, du kan have med
dig. Vi vil meget gerne være flere, så har du en hobby, du kan tage under armen, og som du
har lyst til at dele med andre, så mød op.
Husk en femmer til kaffen, kop og brød. Overskuddet går til juleafslutning
og forårsafslutning.
Er du nysgerrig efter at vide mere kan du få yderligere oplysninger hos
Anna Schultz, tlf. 51910115

www.endrupby.dk
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Vejrup Borgerforening
Sankt Hans Aften - TAK for den store opbakning!
Tusind tak til alle jer, der kom og fejrede Sankt Hans aften ved Vejrups nye Landsbypark.
Der har været næsten 300 børn og voksne, og det er fantastisk at mærke den store opbakning, når byens
Borgerforeninger afholder arrangementer.
Stor tak til Leif Hermansen for at fortælle om Landsbyparken, og
til vores præst Uffe Vestergaard for at holde båltalen, inden bålet
blev tændt og der skulle synges. Der skal også lyde en kæmpe stor
tak til alle jer. der har hjulpet med at bage kage, lave snobrødsdej
og andre praktiske opgaver. Tak fordi i vil hjælpe - det betyder så
meget!
Vi har noteret alt det ris og ros i hver især er kommet med, så vi
kan lave et endnu bedre arrangement næste år.
På gensyn- De bedste hilsner fra bestyrelsen, Vejrup Borgerforening
Pia Gjerlevsen, Karina Tobiasen, Bjarne Donslund, Harriet Johannessen og Nadia Jahreis
Nadia Jahreis
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GRATIS SOMMERMUSIK I BAGGÅRDEN
Det første sommerarrangement, finansieret af overskuddet fra julesalgsboden, blev afholdt i baggården
ved min købmand i Vejrup søndag den 16. juni og vi
var heldige med vejret, dagene inden og dagen efter
var der massiv regnvejr, men denne søndag skinnede
solen på musikerne og publikum.
Sangerinde Maja og guitarist Toke fremførte lette
sommersange for de os og der blev bygget en go
stemning op blandt de fremmødte, de 45 der havde

købt spisebillet blev mætte og roste maden, de andre
10 der bare nød musikken var også i hyggehumør, så
alt i alt en rigtig super god eftermiddag der fortjente
større fremmøde, det var trods alt et gratis arrangement for byen.
Per Burkal

Sankt Hans aften i Endrup
I det mest perfekte sommervejr og kulisse, kunne
festudvalget traditionen tro, inviterede til Sankt
Hans i Endrup Naturpark. Der blev taget godt imod
de grillede pølser og her kunne man nyde en enkelt
øl eller vand til. Alt imedens bålet blev tændt, holdt
Thyge Nielsen (Årre) båltalen.

Talen handlede blandt andet om, hvordan heksejagt
foregår på de sociale medier nu til dags, underforstået vi er ikke bedre end de var dengang i Middelalderen.
En meget hyggelig aften med cirka 60 deltagere. –
M.v.h. Johannes Schmidt

www.endrupby.dk
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Familiedag i Endrup
”Byen der har bevaret sin idyl”
Lørdag den 24.08.2019
Program for dagen
Kl.
8.30
9.30
10.30
12.00
12.30

Kort cykeltur med start fra klubhuset
Menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker
Gudstjeneste/korsang
Spis hvad du kan for 50 kr.
Lokalarkivet holder åben med specialudstilling

Derefter kaffe og kage ved Lokalarkiv og Venstre.
Socialt samvær og en snak om Endrup.
Hoppeborg og bagagerums-/grønsagssalg
Bemærk: alle aktiviteter denne dag foregår ved klubhuset

Endrup Sommerfest
Midt i en hedebølge, havde vi den 26.07. Sommerfest i Endrup. Som billederne antyder, er humøret
bare højere når det er varmt og solen skinner.
Opskriften var at pleje naboskabet i Endrup (og omegn) over lidt mad og vin/vand. Annette havde bagt
en dejlig kage som tilbehør til isen. Theodor og Hans
Jørgen sørgede på fornemste vis for musik til sangene og til at hæve stemningen. En dejlig aften.
Mvh. Johannes Schmidt
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

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

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B.
2945 4615

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

www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

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

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

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

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

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

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

KØB • SALG • REPARATION

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

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme
Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 751903 33

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
30
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Arrangementer 2019
August
Mandag D. 20.08 VIF Håndbold U. 11 år. kl. 15.30
Mandag D. 20.08 VIF Håndbold U. 9 år kl. 16.00
Tirsdag D. 21.08 VIF Håndbold Senior Damer kl. 19.30
Torsdag D. 22.08 VIF Håndbold U. 13 år. kl. 17.00
Lørdag

D. 24.08 Endrup Familiedag - Byen der har bevaret sin idyl

Mandag D. 26.08 Opstart Børne Badminton kl. 17.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 27.08 Opstart Allround træning HVER TIRSDAG kl. 18.30 i Fritidscenteret
Lørdag

D. 28.08 VIF Håndbold Små Hænder Ulige uger kl. 10.00

Torsdag D. 29.08 Opstart Allround træning HVER TORSDAG kl. 18.30 i Fritidscenteret
Torsdag D. 29.08 Opstart Sjov træning HVER TORSDAG kl. 19.30 i Fritidscenteret

September
Mandag D. 02.09 Opstart Flittige hænder kl. 13.00 til 16.00 i Kælderen på Vejrup Skolen
Tirsdag D. 03.09 Opstart I Skyttekreds kl.18.30 – 21.00 i Fritidscenteret kælder
Tirsdag D. 10.09 Opstart Yoga kl. 19.30 Multisal i Fritidscenteret
Tirsdag D. 10.09 Opstart Puslingegymnastik kl. 10.30 i Fritidscenteret
Onsdag D. 11.09 Opstart Forældre/Barn kl. 16.45 i Fritidscenterets Multisal
Torsdag D. 12.09 Opstart Minispringgymnastik kl. 17.30 i Fritidscenteret
Torsdag D. 12.09 Opstart Springgymnastik fra kl. 18.30 i Fritidscenteret
Lørdag

D. 14.09 Vejrup IF Lan Party kl. 12.00 – 10.00 Multisal i Fritidscenteret

Fredag

D. 20.09 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

Tirsdag D. 24.09 Vejrup Husholdningsforening Køkkenfri aften på Vejrup skole kl. 18.00
Mandag D. 30.09 Opstart Herre gymnastik kl. 19.00 i Fritidscenteret Multisal

Oktober
Tirsdag D. 01.10

Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret

Fredag

D. 04.10 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 25.10 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

November
Torsdag D. 07.11

Vejrup Husholdningsforening dekorations aften Vejrup skole kl. 18.30

Fredag

D. 08.11 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 29.11

VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

December
Fredag

D. 13.12

VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

www.endrupby.dk

31

Vejrup Endrup Nyt

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

a.

Knud Jørgensen EL ApS

26.000
,-

Sharp 32” HD Ready LED TV
Harman Kardon Sound
3XHDMI • 2XUSB

tsum c

NYHED HOS EL SALG GØRDING

gevins

Sony 50” LED Smart TV
Mulighed for TV installation
Full HD • Smart Plug & Play

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

Samlet

1999,-

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

Levering til aftalt tid
Udpakning/tilslutning
Montering af TV
Indstilling af TV

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

v
v
v
v

BANKO

5499,-

7519 0085
7519 0381
7517 3900

Forhandling af fjernsyn

4038 0253
7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
7517 8504
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2061 2689
7519 0452
7519 0529
7519 0333
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
2618 0020
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7515 2222
5048 8115
7519 0200
5171 9403
7519 0054
7519 0350

75 17 89 99

Telefon

Vejrup
Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Gørding
Esbjerg
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Esbjerg
Vejrup
Vejrup
Vejrup/Endrup
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Nørregade 23 6690 Gørding
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Kloakmester Bjarne S.
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Din Tøjmand
ELKOMP.DK ApS
Endrup Malerfirma
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Glarmester Flich
Grafisk Trykcenter
Grillen i VE-Fritidscenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Ivan A. Jensen
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Kent Jensen
Knud Jørgensen EL ApS
Knudsens gardiner
Lasse G. Hansen
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Pecani
Peter Bertelsen
Ronni Fyjn
Skov Madsen
Middelfart Sparekasse
Min Købmand
Nyt Syn
Sabrina’s fodpleje
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
TM Rengøring
V. F. Biler
VE Fritidscenter
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup El - Service
Vejrup Hønseri
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

www.kj-el.dk
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