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Dobbelt Danmarksmester i cykling, - Kent Jensen
Kent Jensen Vejrup, hans store interesse er cykling. 
Kents cykelinteresse startede midt i 90erne. Det var 
her Riis og Company indtog den Gule trøje i Tour de 
France. 

I 2002 var Kent med i et stort cykelløb i Frankrig, 
hvor han sammen med 6000 andre cykelryttere, 
prøvede kræfter på selveste Alp d`Huez. I årene efter 
kom de gode resultater. Alt i alt er det blevet til et 
Jysk/Fynsmesterskab i enkelt start og i Cross cyk-
ling, hvor han har vundet 4 førstepladser, en bronze-
medalje og en nordisk mester i enkeltstart.

Klubkammeraterne fra Vejen Bicycle Club fi k for al-
vor Kent i gang med at køre cykelløb, og her fi k han 
licens til løb. I dag 2022 kan han kalde sig for nykå-
ret dobbelt Dansk mester i H60-klassen med sejr i 
både enkeltstart og i landevejsløbet

De gode resultater kommer man ikke sovende til. 
Der skal hårdt arbejde til og det er hele året, men 

det er altid med højt humør, og kan Kent få et af 
børnene med ud på cyklen, er det den største glæde. 

Det vil Kent gerne give videre til andre, der vil dele 
glæden ved at cykle sammen med sine børn. Her 
får man en god og intens snak, og så gør det jo 
ikke noget, at man får motion samtidig.

Helle Burkal.

Fra Skagen til Kruså med barnevogn.
Torsdag den 13.10. 2022 er der mulighed for at høre beretningen om en meget speciel 

pilgrimsvandring. Vejrup Seniorklub får denne dag besøg af Anne Helene Jensen fra Vildbjerg,  
der vil fortælle en personlig historie om en helt særlig vandretur.

Årsagen til, at hun som en anden landevejsridder begav sig afsted på vandring med en barnevogn, 
var,  at en hjerneblødning havde vendt op og ned på hendes liv. Efter fl ere operationer kunne det lyde 
som et vanvittigt projekt at gå 20 – 25 km. om dagen efter en livstruende sygdom, men Anne Helene 

Jensen ville bevise, at hun kunne kæmpe sig tilbage til at leve en normal tilværelse.

Kom og hør et usædvanligt foredrag om en lang vandretur fra Skagen i nord til Kruså i syd. 
Anne Helene Jensen præsenterer ikke et fl ot diasshow, men kommer til gengæld med sin 

trofaste følgesvend: barnevognen med indhold.

Alle er velkomne i V ejrup- Endrup Fritidscenter 
Torsdag den 13.10 kl. 14.

Pris 75 kr. incl. kaffe
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KØKKENFRI aften
Tirsdag d. 20. 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: Mørbradbøf i champignonsauce med ris, 
kartofler, kogt blomkål og gulerødder. 

Traditionen tro er der æblekage til dessert med kaffe/the. Øl, vin og vand kan købes.

Pris: Voksne 50 kr. børn under 12 år 25,00 kr.
Ikke medlemmer: Voksne 100,00 kr. Børn under 12 år 75.00 kr.

Tilmelding senest d. 15. sep. til Anne-Grethe 26 46 37 27

Vejrup Husholdningsforening

TV SYD
Tirsdag d. 25. okt. kl. 18.30-21.15 på Media Park 1, 6000 Kolding.

  

  

  
Kom med til en spændende aften i TV SYDs verden, hvor vi vil overvære aftenens udsendelse.  

Den efterfølgende rundvisning i studie, redigeringslokaler og nyhedsredaktion afholdes af dygtige guider. 
Prisen er inklusive kaffe og kage.

Der er plads til max 50 pers. Vi kører fælles fra hallen kl. 17.45. 
Afholdes i samarbejde med Seniorklubben.

Pris: 75 kr. Ikke medlemmer: 125 kr.
Bemærk tilmelding senest d. 23. sep. til Lisbet 61 27 36 29

MAX

80 PERS.
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Ren Natur - Affaldsindsamling i Vejrup
Affaldsindsamling i og omkring Vejrup. Vi vil forsøge 
at gentage succesen fra tidligere på året med en 
efterårs indsamling.

Kom og hjælp til med at holde byen ren. Vejrup 
lokalråd afholder affaldsindsamling i samarbejde 
med Ren Natur d. 06/09/2022, med start kl. 17.00 på 
bytorvet. Det er primært ruter inden for byen hvor hele familien kan deltage sammen.

Vi slutter af efter indsamlingen ved bålhytten i landsbyparken, hvor lokalrådet er vært 
med pølser og brød samt en forfriskning.

Flittige hænder
Vi starter op igen mandag, d. 12. september 
kl. 13.30 i konfi rmandstuen i præstegården.

Vi er en fl ok, der mødes over vores forskellige hobbies og inspirerer hinanden hver mandag 
eftermiddag, det kan være alt mellem himmel og jord, bare det er noget, du kan have med dig. 
Vi vil meget gerne være fl ere, 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 Sch ultz, tlf. 51910115 

Et fl ot svanepar med 5 unger i Tobias Tobiasen mergelgrav. 
Så er det spændende om de fi nder vej til Regnvandssøen. – God sommer. 

Vejrup Endrup Nyt
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Ridelejr hos Stald Vejrup
Arrangør Stald Vejrup ved Bent og Malene Christensen på Lykkesgårdsvej 

Stald Vejrup kunne igen i år åbne dørene for en 
sommer ridning i 3 dage for 11 børn, og her er der 
virkelig lagt op til hygge og samvær. Dagene starter 
altid med et godt måltid morgenmad og en runde til 
alle dyrene, hvor der efterfølgende bliver delt opga-
ver ud.

Dag 1 onsdag 
Ridning uden sadel, sjov på hesten, besøg af glad 
hest, tips og tricks om heste.  I haven var der masser 
af sjove lege og konkurrencer.

Dag 2 torsdag 
Hver dag hjælper der 2 børn til ved hvert måltid. 
Desuden skal der fodres om morgenen og lukkes 
heste ud. Dagen fulgte med Agility og en quiz om 

heste, - besøg i Brørup Svømmebad, hvor der var 
dømt konkurrence.

Dag 3 fredag 
Der blev pudset udstyr, gjort klar til springning, 
hvor nogle kørte pony vogn, alle skulle efterfølgende 
dyste i striglekonkurrence, - sjov og små konkurren-
cer i haven 
dyste i striglekonkurrence, - sjov og små konkurren-

En stor tak til 
alle jer som har 
sponsoreret 
gaver til vores 
ride lejr.
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Opstart: Efter sommerferien er vi igen retur i skytteforeningen i skydekælderen under Vejrup-Endrup Fri-
tidscenter. Vi ser frem til at komme i gang, og vi glæder os til at se nuværende medlemmer, forældre og frivil-
lige – ligesom vi glæder os til at byde nye velkomne.

Fra torsdag d. 1. september holder vi åbent som sædvanligt:
• Mandage kl. 14:00 – 16:00 for alle seniorer.
• Tirsdage kl. 18:30 – 21:00 for alle. (Patronsalg slutter kl. 20:00)
• Torsdage kl. 18:30 – 21:00 for alle. (Patronsalg slutter kl. 20:00)

Skydning er en sport for alle, underordnet alder, køn, fysik og erfaringsniveau. I foreningen har vi dygtige 
hjælpere, som hjælper dig godt fra start. Ligeledes har vi alt det udstyr, der skal bruges for at komme i gang 
– så du skal ikke selv medbringe noget, hvis du er interesseret i at komme og prøve. Hvis du er nysgerrig efter 
at se hvad skydning er, så er du mere end velkommen til at komme ned i skytteforeningen en tirsdag eller 
torsdag kl. 18:30, så du kan prøve.
Medlemspriser, åbningstider, mv. kan fi ndes på vores hjemmeside: www.goerdingvejrupskyttekreds.dk eller 
på Facebook: Gørding-Vejrup Skyttekreds.

Kom til Skydesportens dag 2022
Lørdag d. 15. oktober kl. 10 – 15 deltager Gørding-Vejrup Skyttekreds i DGIs ”Skydesportens dag.”
Det er et landsdækkende åbent hus arrangement, hvor du kan komme og prøve at skyde. Vi har instruktører 
til rådighed og alt udstyr. 

Det eneste, du skal gøre, er at møde op mellem kl. 10:00 og kl. 15:00 samt medbringe billed-id eller dit sy-
gesikringskort sammen med et andet id.  Det er gratis at deltage – så hvis du vil prøve kræfter af med skyde-
sporten, er det den oplagte mulighed. 

Vejrup Endrup Nyt
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Endrup en Sct. Hans aften 2022
Med så lækkert vejr som vejrguderne stillede til 
rådighed torsdag d. 23. juni, skulle der ikke meget 
til for at gøre Sankt Hans arrangementerne rundt 
omkring til en succes. Og Sankt Hans aften i Endrup 
var også en bragende succes med over 100 deltagere 
og mere end 90 spisende.

Men hvad skal der egentlig til for at lave et så godt 
Sankt Hans arrangement?

Jeg besluttede mig for at se på detaljerne, og plud-
selig åbnedes mine øjne for det væld af små og store 
opgaver, og de mange frivillige hænder, som var i 
sving for at gøre Sankt Hans i Endrup til en smuk og 
dejlig aften.

Selvfølgelig havde nogen på forhånd kørt læssevis 
af afklippede grene og halm til naturparken og la-
vet et bål. Og nogen havde lavet en tøjheks. Andre 
havde printet sanghæfter, og nogen havde inviteret 
viceborgmester Nicolaj Aarøe til at komme og holde 
båltalen og lavet et podie, han kunne stå på under 
talen.

Men der var også nogen, der på forhånd havde slået 
græsset i naturparken, revet stenene og malet kant-
pælene, så Endrup kunne fremstå fra sin allersmuk-
keste side. 
Andre havde sørget for et lille bål, skaffet pinde og 
lavet snobrødsdej, så børnefamilierne havde noget 
hyggeligt at samles om.

Jeg selv fi k lov til at hejse fl aget over naturparken, 
stille borde op og hjælpe til med at sælge de soda-

vand og øl og den vin, som nogen havde indkøbt til 
aftenen. Jeg fi k også lov til at tage imod betaling for 
den lækre mad, som folk på forhånd havde bestilt 
for 40 kr.

Gode kræfter på Endrup kro havde stået for at lave 
en lækker salat og velsmagende frikadeller og kar-
toffelsalat. De havde også medbragt rigtig service, 
som nogen selvfølgelig skulle køre væk og vaske op 
efterfølgende. 

Andre lavede kaffe, mens atter andre havde bagt ka-
ger, som gratis kunne nydes efter båltalen. 
Som aftenen gik, blev jeg mere og mere taknem-
melig for alle de frivillige, som med store og små 
indsatser fi k Sankt Hans aften til at gå op i en højere 
enhed. Det er virkelig dejligt, når mange giver lidt af 
deres tid og talenter til gavn for os alle. Og her har 
jeg ikke engang nævnt alt det forudgående arbejde 
med planlægning og koordinering. Annoncering via 
plakater, Facebook og solskilte ved indfaldsvejene, 
der også skulle stilles op og fjernes igen. Jeg har ikke 
nævnt økonomistyring og tilmeldingshåndtering. Og 
der er sikkert også andre indsatser som er gået min 
næse forbi. 

Men hvor om alting er, så skal der lyde en stor tak 
til alle, der på den ene eller anden måde bidrog til 
at gøre Sankt Hans aften i Endrup til en fantastisk 
og skøn aften.

Kærlig hilsen Lasse Ilskov.
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Vandretur i blomstrende enge
Den 31 maj havde lokalrådet inviteret til fo-
tosafari i engene nord for Endrup, og gøgeurt 
og engblomme plus et væld af andre blomster 
lyste op i aftensolen.

Bent Hansen var turguide og øste ud af hans 
viden og de forskellige planter. Peter Thellesen 
var med som ekspert på fugle, og han kunne 
identificere de forskellige fuglefløjt fra hinan-
den.
Strabadserne på gåturen blev belønnet med 
kaffe og kage i bålhytten.

Ketty og Anne Grethe 
havde bagt kage og 
Anders havde lavet kaffe.
En god aften med ca. 25 
deltager.

Johannes  
Brændgård Schmidt

Vejrup Endrup Nyt
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Sankt Hans aften ved søen
Igen i år var der stor opbakning til Sankt Hans aften. 
Der var 200-250 børn og voksen samlet til pølser og 
snobrød ved hytten. I år havde borgerforening taget 
ved lære af sidst års opbakning og fået endnu fl ere 
pølser bestilt hjem til at grille. Tidligere lærer på 
Vejrup skole Ingrid Jensen holdt båltalen, som kan 
læses her:

Bålet blev tændt og Sankt Hans bliv sunget ind. Der 
var hygge ved bålet og en dejlige stemning hele afte-
nen.
Borgerforeningen vil gerne takke for det store frem-
møde og den støtte i giver os. Der skal også lyde en 
stor tak til dem, der hjalp på aftenen samt dagen før 
med at samle bålet. Derudover en tak for lån af det 
dejlige område landsbyparken er.

Vi ses til næste år. - På vegne af Borgerforeningen - 
Bjarne Donslund

Først tak til borgerforeningen, fordi de år efter år ved-
ligeholder traditionen med en bålfest Sankt Hansaften, 
og dernæst tak for invitationen til mig eller forespørgs-
len vel snarere. 

Jeg fi k noget af en overraskelse fredag aften, da der 
kom en hilsen til mig på Messenger fra borgerfor-

eningen, om jeg kunne tænke mig at holde tale til 
Sankt Hans. - - Jeg måtte læse den fl ere gange og 
skulle lige sove på det, inden jeg sagde ja- - med 
de betænkeligheder, jeg nu kunne have - - kørestol 
- - stemmen osv. Men tak for tilliden, tak fordi I vil 
bruge mig.

Så kom det næste problem, - - hvad skulle jeg tale 
om??
Om Vejrup måske. - ? 
– (Improviseret: Hvor er det dejligt at se så mange 
børn her – det lover godt for Vejrup.)

Der er sagt så mange fl otte ord - så mange gange 
- - om sammenhold og engagement i Vejrup, så det 
behøver jeg ikke gentage - - måske skal man pas-
se lidt på gentagelser – det skulle jo nødig blive en 
selvfølge - for vi ved godt, der er ingenting, der er 
en selvfølge, det hører aldrig op med at kæmpe for 
Vejrup. Går vi uden om Vejrup og bliver i nutiden, 
kan det snart komme til at handle om alt det, vi ikke 
kan overskue, så jeg har valgt at fortælle:

En gammel græsk legende, fordi den på en måde 
godt kan passe til den tid og den verden, vi lever 
i dag, og måske har den noget vigtigt at fortælle.  
Historien er næsten 3.000 år gammel, den handler 
om Pandoras æske, og hovedpersonen er Pandora, 
som GRÆKERNES ØVERSTE GUD, Zeus, skabte 
som den første kvinde på jorden. Der var nemlig kun 
mænd. Grækerne havde mange guder, og nu ville 
hver især give Pandora en vuggegave. Akkurat som vi 
kender det fra eventyret om Tornerose, hvor feerne 
kom og gav prinsessen nogle vuggegaver. Og ligesom 
med Tornerose var vuggegaverne ikke guld og sølv, 
men forskellige egenskaber. 

Vejrup Endrup Nyt
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Men forskellen var, at Tornerose kun fi k gode egen-
skaber i vuggegave som skønhed, godhed, klogskab 
osv., men Pandora fi k både gode og dårlige egen-
skaber med sig. Hun fi k godt nok både klogskab og 
skønhed og elegance, men hun fi k også lumskhed og 
listighed og begærlighed - -   det var en blanding af 
ondt og godt, og det var jo egentlig ret menneskeligt. 
MEN SÅ FIK HUN en egenskab, som kan være både 
god og dårlig.

Og det var nysgerrighed, og den havde hun svært 
ved at styre – Det ville snart vise sig. For med sig til 
jorden havde Pandora fået en æske, men hun havde 
fået strenge ordrer til ikke at lukke den op, end ikke 
linde på låget. – Pandora fi k snart en mand, og i lang 
tid gik det godt, men en dag var manden på jagt, og 
Pandora var alene hjemme. Nu havde hun god tid 
– måske kedede hun sig lidt, for hun fi k i hvert fald 
lyst til at kigge mærmere på denne her æske. Hvad 
mon der var i den, siden det var så hemmeligt? Var 
der mon smykker - eller penge eller noget fi nt tøj? 
Pandora var både pyntesyg og begærlig, og nu var 
hun altså også nysgerrig. 

Men hun måtte jo ikke åbne den, men hvad nu hvis 
--- der var der nok ingen, der opdagede det - bare 
et lille kig. -  Hun behøvede jo ikke røre ved noget, 
bare lige kigge. Og så lindede hun lidt på låget. Men 
det skulle hun aldrig have gjort, for ud for alverdens 
ulykker som sygdom, hungersnød, krig og ondskab, 
men også begreber som had, misundelse, grådighed 
og sladder.  Pandora blev så forskrækket - hun skreg 
og smækkede låget i igen, men det var for sent, for al 
elendigheden var allerede spredt over hele jorden. 
–  Tilbage sad Pandora og var både bange og fortviv-
let og vidste hverken ud eller ind. - - Men da syntes 
hun, der var noget, der puslede i æsken, hvad mon 
det var? - - Da hørte hun en lille stemme, der sag-
de - LUK MIG UD - LUK MIG UD. – Pandora vidste 
næsten ikke, hvad hun skulle, OM HUN TURDE, 
men det kunne alligevel ikke blive værre - - og hun 

var alligevel så nysgerrig, at hun lindede på låget og 
kiggede ned i æsken. Da så hun et lille, forkrøblet 
væsen røre på sig og lidt efter blev det til en smuk 
sommerfugl, der steg til vejrs. DET VAR HÅBET.  

Hjemme i min stue har jeg også sådan en Pandora - 
æske stående. Hvis jeg lukker op for den, f.eks. kl.18.30, 
så vælter alskens elendigheder ud af den, og efterhån-
den lukker jeg slet ikke op ved den tid. 

Når man i gamle dag tændte bål ved strandene 
på Valborg aften, d. 30. april, så var det for at jage 
de onde ånder væk. Og når man tændte bål Sankt 
Hansaften og sendte heksen til BLOKSBJERG, SÅ 
VAR DET LIGELEDES FOR AT KOMME af med 
ondskaben.
Men så let går det jo ikke, det ved vi godt. – Skal vi 
tilbage til Pandoras æske, så er der jo kun HÅBET at 
holde os til. Håbet er et plusord, men vi ved, der skal 
fl ere plusord til for at opveje at alt det negative. 

Jeg kommer her til at tænke på min gamle farmor, 
som jeg aldrig har kendt, men hun skrev nogle breve 
til min far, da han var soldat i 1917. Hun sluttede al-
tid brevene med - - - at vi skal stole på Vorherre, så 
hjælper han os nok - - men så tilføjede hun en gang 
MEN VI MÅ SELV HJÆLPE TIL.

Ja, vi må nok også selv hjælpe til, så HÅBET kan 
bære og blive ved at være det vigtigste i Pandoras 
æske.

God Sankt Hansaften - - og god sommer. INGRID 
- - 23. JUNI 2022

Vejrup Endrup Nyt
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Bedsteforældredag
En stor og festlig dag på Vejrup Skole

Fredag d. 17. juni var der stort ryk in på Vejrup Sko-
le. Vi ville nemlig afprøve en anden måde at holde 
bedsteforældredag på. I år var det for alle skolens 
elever – store som små, og det var en succes. Næsten 
alle elever fi k besøg af deres bedsteforældre, og vi 
var derfor knap 300 personer samlet. Vi havde i fl ere 
uger inden bedt til vejrguderne om tørvejr, og det 
ønske gik næsten i opfyldelse. Der kom et par dryp 
hist og pist og en smule regn til den sidste sang, 
men det skulle ikke have lov at ødelægge en god dag.

Bedsteforældrene blev budt velkommen af alle ele-
ver, der stod som en fi n lang fl agalle hele vejen op 
gennem skolegården. Det var virkelig et fl ot syn! 

Da klokken slog 10 bød vi velkommen med et par 
fællessange i skolegården, og herefter gik elever 

og bedsteforældre ud på tre forskellige baner. Her 
skulle der dystes på 4 forskellige stationer. Der blev 
kæmpet i ”Kartoffel-på-ske”-stafet, puslespilssta-
fet, rundbold, tre smålege og ”Kast-ærtepose-i-la-
gen-leg”. 

Holdene var blandet på tværs af årgangene, og der 
blev grint og hygget alle steder. Mange bedsteforæl-
dre fi k vist dagens motion, mens andre var gode til-
skuere, og der var selvfølgelig plads til begge former 
for deltagelse. 

Vejrup Endrup Nyt
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Til middag var der dømt ”Madkurv og hygge”. Bed-
steforældrene havde de lækreste madkurve med 
til børnebørnene, og der var en hyggelig stemning 
rundt på tæpperne og bænkene. 
Klokken 12.30 gik vi alle i skolegården igen, hvor vi 
sluttede af med en sang og sagde tak for i dag. 

Vi vil fra skolens side gerne sige tusind tak 
for jeres store opbakning. 

Vi håber, I har lyst til at komme 
på besøg igen en anden gang.

Venlig hilsen - Vejrup Skole, Helle Uhd

Sommer Konkurrence
Min Købmand og Vejrup Endrup Nyt kunne i sidste nummer sætte dette standup Paddleboard på højkant, 

her skulle man indsende et sjovt billede med et vandet udtryk

Vinderen fandt Martin fra Min Købmand, da han trak lod blandt de indsendte

Vinderen af Konkurrencen blev Else Truelsen, boardet blev en gave til sønnen Tue, som her ses på billedet.

TAK for alle indsendte billeder.  (Se fl ere af konkurrence billederne på næste side.)

Vejrup Endrup Nyt
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61, 6740 Bramming 
Sondergaard-biler.dk 
Tlf.: 75 19 02 49 –  Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 Jesper Dejlov Andersen

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

 

- kom godt fra start...- kom godt fra start...

Vejrup Storegade 61, 6740 Bramming 

KØB • SALG • REPARATION

Vejrup Endrup Nyt
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GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

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

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokaler til mange formål.
Tlf. 51 71 94 03

mail@ve-fritidscenter.dk

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

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
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Laurids Schmidt - Bil 29 26 56 50

HOME
v/Lind, Grue og Dreyer I/S
Storegade 19, 6740 Bramming
711@home.dk
tlf. 75101555

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 4 • 2022

Høstgudstjeneste

Der fejres høstgudstjeneste i kirkerne, d. 11/9, kl. 10.30 i Vejrup 
Kirke og kl. 19.00 i Vester Nykirke. I forlængelse af gudstje-
nesten i Vester Nykirke afholdes det årlige Menighedsmøde, 
hvor Menighedsrådet redegør for dets igangværende arbejde. 
I forlængelse af gudstjenesten i Vejrup afholdes der, som vi 
plejer, auktion over årets høst. Så enhver skal være yderst vel-
kommen til at medbringe frugt og grønt fra haverne eller an-
detsteds fra – eller i det hele taget andet, som der kan bydes på 
til auktionen, hvorefter indkommet beløb videresendes til et 
velgørende formål. Der er kaffe og kage i begge kirker.

Vikar under studieorlov
I forbindelse med min studieorlov fra 1/9-30/11 2022, er pastor Ronald Risvig udnævnt som vikar.

I forbindelse med kirkelige handlinger mv., kan Ronald kontaktes på tlf. 
Uffe Vestergaard

Sogneaften
Sogneaften i Konfi rmandstuen v. Ronald Risvig. Den 11/10, kl. 19.00. Mere om aftenens tema følger 
på Fa

www.endrupby.dk 17



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.

Sognets offi cielle 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: gravervejrup@gmail.com

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
Mail: 
rakumettedemuth@gmail.com
Mobil 2336 7708

Om religion...
”Religionen er et spejl”, skriver 
den nu afdøde teologiprofessor P.G. 
Lindhardt i sit foredrag: Religion 
og Evangelium fra 1954, - ”et spejl, 
hvori mennesket spejler sig selv; den 
religiøse bevidsthed er det højeste 
udtryk for menneskets selvforståelse, 
for dets risikable tilværelse, dets for-
legenhed i tilværelsen, dets bekym-
ringer og forventninger. I religionen 
søger det bekymrede menneske at 
øge sin vækst med en alen, at vokse 
ud over sine givne omstændigheder. I 
religionen bliver troen et sæt anskuel-
ser, formuleret som »dogmer«, håbet 
bliver en forventning om en bedre 
fremtid, og kærligheden en tjeneste 
med fortjeneste som bihensigt. Re-
ligion er fl ugt for tilværelsen – intet 
under, at tiden er så overvældende re-
ligiøs netop nu, hvor der er så meget 
at fl ygte fra – men evangeliet forhol-
der sig ikke til den drømmeverden, 
den fl ygtendes bevidsthed danner sig; 
det forholder sig til virkeligheden. 
»Timeligheden, endeligheden er det, 

hvorom alting drejer sig,« hedder det 
hos Kierkegaard, og det er just evan-
geliets påstand. Her er evighed ikke 
den kvantitative endeløshed, men det 
kvalitative øjeblik, hvor et menneske 
i den handling at overtage sin time-
lighed, sin givne tilværelses indhold 
som sit liv, træffer en evighedens af-
gørelse. Religionen er et spejl, og et 
spejl viser kun, hvad der spejler sig 
deri; derfor afslører religionen kun 
menneskets inderste drøm, og at den 
kun er en drøm. Evangeliet sætter et 
menneske – han være sig nu religiøs 
eller ikke – under befaling og byder 
ham selvforglemmende at gøre Guds 
vilje. Det lover ikke, at han, når han 
har gjort det en passende tid og i 
rimeligt mål, skal se himmerigets 
porte gå op. Det sigter ikke på vel-
være, men på det Guds rige, som er, 
hvor Guds vilje sker, og et menneske 
glemmer sig selv for at leve, elske og 
glæde sig over livet.”

Disse ord fra 1954 er nøjagtig lige så 
aktuelle i dag, som dengang, de blev 

Kommende konfi rmander
Efter sommerferien forestår sæson for konfi rmandforbere-
delse frem til konfi rmation i Vejrup Kirke, d. 7. maj 2023.

Vi tager hul på det hele, søndag d. 21/8, hvor alle bydes 
til gudstjeneste i Vejrup Kirke, kl. 10.30 – og hvorefter vi 
går over i konfi rmandstuen. Her vil jeg fortælle om kon-
fi rmandforberedelsen i det hele taget. Og så bliver det hele 
desuden lidt anderledes i år, fordi jeg har fået bevilget tre 
måneders studieorlov af biskoppen. Jeg er derfor borte fra 
1/9-30/11 2022. Her varetages præsteembedet af konstitue-
ret vikarpræst Ronald Risvig. 

Jeg vil bede alle, som er interesserede i konfi rmation – så 
hurtigt som muligt – sende mig en mail med navn og fød-
selsdag på konfi rmanden. Så kan jeg på den måde få lavet 
en liste over det kommende konfi rmandhold. Tak.

Bedste hilsener
Sognepræst Uffe Vestergaard – uffe.vest@outlook.dk

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk18



skrevet. Vi lever i en tid med masser 
af religiøs grøde. Nyreligiøsiteten 
blomstrer. Der omsættes for millio-
ner i magiske sten, healing, talsyste-
mer, horoskoper og auralæsning – og 
hvad det nu alt sammen hedder. Der 
er rock i synagogen hos Pinsekirken 
og Baptisterne. Og de fremmede re-
ligioner er for længst kommet til lan-
det, også med en langt mere synlig 
religiøsitet, end vi tidligere har været 
vidner til.

     Og det er selvfølgelig alt sammen 
helt i sin orden. Vi har religionsfri-
hed. Og sådan skal det være. I den 
sammenhæng står vi som mennesker 
alene til ansvar for vores samvittig-
hed og for Vorherre. To sider af sam-
me sag.

     Imidlertid er tidens blomstren-
de religiøsitet gået hen, og er blevet 
et problem for Folkekirken. Ikke for 
kirken som sådan. Den har såmænd 
overlevet værre kriser end almen re-
ligiøsitet. Men et problem i den for-
stand, at adskillige mennesker, til-
knyttet Folkekirken, mener, at tidens 
synlige religiøsitet gør, at Folkekir-
ken også må fremvise en langt mere 
synlig form for religiøsitet.

Og det er naturligvis en gang slud-
der og vrøvl af værste kaliber. Og 
ikke nok med det. Det kan oven i kø-
bet være farligt.

Kirken – som Folkekirke - er ikke 
en religionsanstalt. Kirken er det 
sted, hvor evangeliet forkyndes, hvor 
vi stilles over for Guds krav og for-
langender, og hvor vi hører hans tilgi-
velse forkyndt. Og det har, som P.G. 
Lindhardt formulerer det, intet med 
religion at gøre. Evangeliet forholder 
sig ikke til en paradisisk drømmever-
den. Men skænker os tværtom mod 
og mulighed for at leve i den ufuld-
komne verden, hvori vi nu en gang er 
sat.

Religion er i den forstand, selv at 
ville nå Gud. Mens evangeliet er, 
at tage imod. Religion er aktivitet. 
Mens evangeliet er passivitet. Religi-
on er, selv at ville kravle op til Gud. 
Mens evangeliet er, at tage imod, for-
di vi som mennesker ikke kan andet. 
Hvis Gud er Gud, så er det ham, der 
er den aktive. 

Fra Folkekirken skal der derfor ikke 

udgå nogen form for aktiv religiøsi-
tet. Kirken er det sted, hvor der lyttes 
og tages imod.

Nuvel. Folkekirken har religiøse ri-
tualer. Men her er det vigtigt at holde 
sig for øje, at ritualerne ikke er hel-
lige. De folkekirkelige ritualer, må-
den at gøre tingene på, rækkefølgen 
etc., alt sammen er form. Påklædning 
kunne man kalde det. Der er tale om 
en traditionsbestemt form, som sag-
tens kunne være anderledes. Men 
som vi holder af, fordi vi kender den. 
Den er i sig selv ikke helligt. Det er 
kun Guds ord, når det – som evange-
lium - lyder i kirken. Der er ganske 
enkelt ingen religiøsitet at vise frem. 
Når vi går fra kirke er det for at passe 
vort liv og vor gerning. Hverken mere 
eller mindre. Det er hertil, evangeliet 
giver os mod og held. Der skal ikke 
demonstreres nogen form for religiø-
sitet. Det kan vi roligt lade de andre 
om, mens vi selv forvalter vores hver-
dag.

Så vidt den misforståelse, som man 
nogle gange kan møde i pressen. Men 
Folkekirken står bare ikke i et kon-
kurrence forhold til tidens måske el-
lers synlige religiøsitet.

Alligevel skal man holde sig for øje, 
at tendensen kan være farlig. Og i så 
henseende skal man selvfølgelig tage 
den alvorlig.

Faren ligger i, at man fra visse kred-
se gerne vil profi lere Folkekirken 
som mere synlig i samfundet. Som 
om to tusinde kirketårne ikke er nok. 
Man vil have Folkekirken på banen 

som en aktiver spiller i samfundsde-
batten. Det er nemlig en af måderne, 
hvorpå man kan synliggøre religiøsi-
teten. 

Men hvis man gør det, så kører tin-
gene af sporet. Hvis kirken på den 
måde gøres politisk, er den ikke læn-
gere kirke. Og hvem skal egentlig be-
stemme, hvad kirken mener om dette 
eller hint? Man må antage, at der nok 
er en vis uenighed mellem Folkekir-
kens 4,5 mio. medlemmer. 

Hvis Folkekirken gøres politisk i et 
forsøg på at synliggøre religiøsit, så 
sprænges den forkyndelsens ramme, 
som de mange medlemmer er enige 
om, skal være der. Det er den usynli-
ge religiøsitet, der fastholder rammen 
for evangeliets forkyndelse. Religion 
og evangelium er ikke det samme. 
Der var ikke tilfældet i 1954. Ej hel-
ler på Jesu tidsalder. Og end ikke i år 
2022. Tiderne skifter, men Guds ord 
er og bliver det samme.

Og lad mig så lige, for at sætte tin-
gene i perspektiv, slutte af med en 
morsom bemærkning om den evan-
gelisk-lutherske kirke i Tyskland, 
som netop har status som menings-
danner i den offentlige debat. Her 
kunne man for et par år siden høre 
kirken udtale sig om de tyske ta-
xachaufførers arbejdsvilkår. 

Og hertil gives der kun to mulighe-
der. Enten kan man fortrænge tran-
gen til latter og blot sige: Skomager, 
bliv ved din læst! – eller man kan 
lade latteren bryde ud i lys lue.

Uffe Vestergaard

Professor P.G. Lindhardt 1910-1988

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenestetider 
Vejrup - Vester Nykirke

Vejrup V. Nykirke

21/8 10. s. e. trinitatis 10.30 ingen

28/8 11. s. e. trinitatis ingen 10.30

04/9 12. s. e. trinitatis 9.15 10.30

11/9 Høstgudstjeneste 10.30 19.00

18/9 14. s. e. trinitatis 9.15 ingen

25/9 15. s. e. trinitatis 10.30 ingen

2/10 16. s. e. trinitatis ingen 9.15 (PT)

9/10 17. s. e. trinitatis 10.30 9.15

16/10 18. s. e. trinitatis 9.15 10.30

23/10 19. s. e. trinitatis ingen 9.15

(PT) = sognepræst Pernille Troldborg
Fra 1/9-30/11 varetages embedet af konstitueret præst Ronald Risvig

Vejrup Endrup Nyt
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

FRANS’ VÆRKSTED OG SERVICE
Reparation og vedligehold af plæneklipper/havetraktor og andre maskiner.

Svejseopgaver, reparation af staldinventar mm.

Vi kan hente din maskine hjemme ved dig.

Frans Wijbenga, 22 47 22 63

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje 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

Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

At tage afsked ...At tage afsked ...At tage afsked ...
– kræver omsorg og eftertænksomhed– kræver omsorg og eftertænksomhed– kræver omsorg og eftertænksomhed
At tage afsked ...
– kræver omsorg og eftertænksomhed

Find mig på Facebook 
eller

på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres 

nybyg, tilbyg - støbe arb. 
facade - badeværelse 

Mobil: 9380 0703

F
W

Vejrup Endrup Nyt
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www.malerrasmussen.dk
Tlf. 75 10 10 60

BANKO
I Vejrup Endrup Fritidscenter

HVER ONSDAG kl. 19.00 

Almindelig Banko

Samlet gevinstsum ca. 

26.000 Kr.
2 opvarmnings runder 100 – 200 – 500 kr.

 200 – 400 – 1000 kr.
18 runder med hver 100 – 200 – 400 kr.

Sidegevinster, Superbanko, S- Blad
Puljenr.1 Lykkenr. pr. halvleg. 

HEJ ALLE GÅ 
VENNER 

– DER BLIVER GÅET
Hver torsdag kl 9.30 
fra V.E. Fritidscenter

Alle er velkommen – Vi fi nder vej, 
vi deler os op i to hold, 
en kort og en lang rute, 

altså 2 ruter, 
Turen vare ca. en time, 

du får Glæde, socialt samvær, 
bevægelse og velbefi ndende 

og måske lidt fuglefl øjt.

Vel mødt og venlig hilsen
Anne, Karen, Anna Marie og Lis  Anne, Karen, Anna Marie og Lis  

TIL ALLE 
GOLFSPILLERE 

I VEJRUP 
VM i GOLF 2022

Vi nærmer os efterhånden tiden, 

hvor vi skal have afviklet årets match 

Søndag d. 11/9 hos Kaj Lykke Golfklub, 

med gunstart kl. 09.00. mødes kl. 08.00 

Senest tilmelding d. 31. August  

Jesper.a24@hotmail.com 

– SMS 27 85 57 01 
Ved tilmelding oplyses: 

Navn – DGU – Nummer  

Og Golf handicap

Jesper Dejlov Andersen

Vejrup Endrup Nyt
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Sommerfest i Endrup
Endrup lokalråd havde inviteret 

til sommerfest i vores
bålhytte fredag den 5/8 kl 18.

Med 28 tilmeldte troede vi, det blev en meget stille 
og rolig fest. Men Dorthe og Poul fra kroen og The-
odor ville det helt anderledes. Poul grillede de mest 

fantastiske angusbøf og Dorthe havde selv lavet is-
lagkage som smagte rigtig godt.

Theodor spillede som altid fortryllende, så vi alle 
følte os hensat til ungdommens dage. Så vi spiste - 
sang og hyggede, så det var en lyst.

Tak til Anders, Verner, Henrik; Carsten og Birthe 
for hjælpen ved festen.

 Johannes Schmidt.

TAK til vores Sponsorer ved årets Sport/Byfest
Vejrup Idrætsforenings Festudvalg vil gerne takke alle sponsorer som støtter os, og samtidig takke, 

Ina og Esther Thomsen, med at samle alle sponsoreret gaverne ind – TAK for indsatsen.

Glejbjerg
Honda
Daglig Brugsen
Vognmand Dennis Kirkegård
Biavler Torben Hansen
Hotel Glejbjerg

Holsted
Sølvdal put og tak 
-fodboldgolf
Al Capone Pizza bar
Stensovns Pizza
Torve grillen
Skovgård biler
Moldow
Ok Plus
Golf klub
Holsted Biler

Endrup
Hårbiksen v. Charlotte 
Rasmussen
Hårbiksen v. Ditte Kirkegaard

Brørup
Enghave dyr og naturpark
Kongeå Trailer

Ok Plus
Davidsen
Kræmmerhuset Blå Marked
Hair Design
Hos Lisbeth
Frøs Sparekasse
Cykel Mekanikeren
Torben Søby VVS.

Gørding
GBT Byg
Murerfi rma Hansen og Kruse
Trade-Line
Butik Knoppen
Johnny Mikkelsen
Kenneth Madsen

Esbjerg
Prima Vent
DFDS/N&K Spedition

Bramming
Sketchers
Din Tøjmand
Boutique 9
Nyt Syn
Butik Mary

Den lille bager
Sportsmaster
Ideelle
Skjern Bank
XL Byg
Fodterapeut Lone Storegård
Klinik Lux
Pizza Kebab house
Bolig Tæppegården
Jysk polstring
Storegård Biler
Lundager Carservice
Sydbank
Electronics
Toxværd
Imerco
Ejendrøm
Apotek
Danish Agro

Vejrup
Stald Vejrup
Gørding Telt og service 
udlejning
Min Købmand
Hot’n’Tot
Foghs øl

Peter Bertelsen
Søndergaard Biler
JA Profi l
Vejrup Andelsforretning
Bjarne Grønning Sørensen
Bramtech
Henrik Jensen (Sten og grus)
Danny Jørgensen
Ivan Jensen
Kent Jensen
Klubhus Grillen
Mosefryd hønseri v. Jannie 
Lønne
RH Construction ApS v. Rune 
Hermansen
J. Conradsen (Frisør)
Jensen biler

Vejen -  Reolmontøren

Hyrup – Hyrups Hønemor

Kolding  - Würth

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

 Fælles Om.
Ambitionerne
  I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at om-
sæ  e erhvervslivets gode ideer til handlinger, til glæde og 
gavn for din virksomhed og for fællesskabet.

Vil du vide mere om, hvad vi kan 
gøre for dig og din virksomhed, 
så ring til  Michael, eller læs mere 
på midspar.dk/esbjerg

 Michael Kruse
Erhvervsrådgiver
88 20 85 68
mik@midspar.dk
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Vejrup IF - Gymnastik sæson 2022/23
Alle børnehold starter i uge 37 og slutter efter opvisning i marts 2023.

Forældre og børn – Onsdage kl. 16.45 - 17.30  – Alder: 1 - 3 år 
Der arbejdes med det lille barns grundmotorik og sanser gennem lege, sanglege og redskabs-
baner, hvor forældre også er en aktiv del af gymnastiktimen. 

Puslinge – Mandage kl. 16.00 - 16.55    – Alder: Børnehave - 6 år
Her laves gymnastik uden mor og far. Der arbejdes med barnets motorik, koordination og 
sanser. Dette gennem lege, redskabsbaner og samarbejde mellem børnene. 

Mini Spring – Torsdage kl. 17.30 - 18.25   – Alder: 0. - 2. klasse. 
Børnene lærer og videreudvikler basale teknikker og spring. Det kan være håndstand, vejr-
møller, spring på airtrack og trampolin. Gennem leg arbejdes der med rytme, styrke og kon-
dition. 

Spring – Torsdage kl. 18.30 - 19.55    – Alder: 3. klasse og op. 
Her videreudvikles spring færdighederne. Har du ikke gået til springgymnastik før, så kom al-
ligevel, her er plads til alle og du skal nok få det lært. 

Ballet – Mandag eftermiddag – Info følger   – Alder: Info følger. 
Den klassiske ballet kan udvikle barnets motorik, selvtillid, musikalitet, fantasi, koncentrati-
onsevne og meget andet. Og så har vi det sjovt. HUSK ballet eller gymnastiksko, dragt, leg-
gins og håret sat op i en knold.

For unge og voksne

Cross-gym – Tirsdage og torsdage kl. 18.30 - 19.25.
Opstart: vi er i gang – du er velkommen. 
Instruktør: Peter Sørensen 
Cross-gym træningshold, som egner sig til både nybegyndere og den erfarne motionist. Pul-
sen kommer op og kroppen bevæges med eller uden vægte, via cirkeltræning og meget an-
det. Har du en skavank, er det intet problem, træningen kan tilpasses til den enkelte. Kom og 
prøv!

Herreholdet – Mandage kl. 19.00 - 19.55 
Opstart: Mandag d. 26. september 2022
Instruktør: Erling Schellerup
“Rigtig” herregymnastik med god stemning, hvor hele kroppen bevæges og der tages hensyn 
til skavanker og den enkeltes niveau. Alle er velkommen, begyndere såvel som erfarne motio-
nister. Kom og prøv!
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Idræt om dagen – Tirsdage kl. 9.30 - 11.30 – Opstart: Uge 40
Instruktør: Søren Callesen
Idræt om dagen er senioridræt, med hyggeligt samvær omkring forskellige aktiviteter. Akti-
viteter som sørger for pulsen stiger og der kommer lidt sved på panden. Der tages hensyn til 
skavanker og det er for både nybegyndere og øvede motionister, kom og prøv!

Ballet for voksne – Mandage kl. 20.00-21.00 – Opstart: Info følger
Instruktør: Alina Lindberg
Kan du li at danse, bevæge dig? Har du lyst til at udvikle dine balancesanser, smidighed og 
stramme op i hele kroppen. Lære at bevæge dig let og elegant. Sjovt nok er ballet en af de få 
sportsformer som udfordrer de fl este af kroppens muskler. Kom, prøv og være med i dejlig 
selskab. For alle – også nybegyndere!

Sjov træning – Mere information følger

Fælles for både børne – og voksenhold – Kom og prøv!
Du er altid velkommen til at prøve et eller fl ere af holdene de første 
1 - 3 gange, inden du beslutter om det er noget for dig eller dit barn.

Tilmelding skal ske på www.vejrupif.dk. Under fanen gymnastik, fi nder du de forskellige hold.

Spørgsmål eller gode ideer? Kontakt formand Tina Schultz, 61355384
Programmet er foreløbigt – for endeligt program følg med på Facebook eller se opslag ved 

Købmanden eller Fritidscenteret.
> Gymnastikudvalget forbeholder sig retten til ændringer <

VIF Håndbold
Så er der sæsonstart i Vejrup – Opstart uge 34 – Pris 350 KR.

Kom op og spil med, det er sjovt, giver gode kammerater 
og fede oplevelser.

Årgang 2014,2015,2016  – Spiller onsdage fra kl. 16:00-17:00

Årgang 2011,2012,2013  – Spiller tirsdage fra kl. 15:00-16:00

Årgang 2007,2008,2009,2010  – Spiller tirsdage fra kl. 16:00-17:25

Årgang 2005 og 2006  – Spiller tirsdage fra kl. 16:00-17:25

Små hænder - For børne i alderen 2-5 år
Opstart uge 36 – Pris 250 KR.

Med opstart den 9/9 – Lørdage fra 10.00-10.45 i lige uger.
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En verden for 2-5-årige børn med forældre eller bedsteforældre – Med udgangspunkt i leg med 
bold, løb, forhindringer og fortællinger. Her er alle velkomne, og du behøver hverken kunne gribe 

eller kaste med bold for at være med. Vi møder børnene på deres motoriske udviklingstrin 
og laver masser af aktiviteter som stimulerer og udfordrer dem motorisk.

Håndbold Senior dame serie 1  
Det trænes tirsdage fra kl. 19.30-21.00

Opstart uge 33 – Pris 1100,-

Kom og vær med, kroppen trænes og der er et godt sammenhold.
Træneren er Bo Hermansen
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TID TIL EN NY BADMINTONSÆSON
Så er det igen tid til en ny sæson med badminton, og i år med 
NYE tider, hvor vi selvfølgelig håber på, at se så mange som muligt 
til nogle hyggelige timer med en masse badminton, Tiderne i år 
lyder således:

Mandag: fra 17:00 – 18:25  Til og med 4 klasse
Tirsdag: fra 17:30 – 19:25  5 klasse og op efter

Alle er velkommen de første par gange, så hvis du har en ven med smag for badminton, så tag ham/
hende med, så det kan blive prøvet af.

Vi GLÆDER os MEGET til en ny sæson og håber på ligeså mange gode timer som sidste år og måske 
kan i få en pokal eller to med hjem.

Første træning foregår i uge 35.

MANGE BADMINTON HILSNER – Badmintontrænerne

Ungdoms Fodbold Gørding - Vejrup U15 
-REGIONSFINALE
Efter en spændende forårssæson 
med både 11-mands og 8-mands 
U15 fodbold er vi klar til en ny sæ-
son, nu med 8-mands i U15 ræk-
ken og 11-mands i U16 rækken.

I foråret kvalifi cerede vores U15 
8-mands hold sig til regionsfi nalen 
mod FC Sydvest, efter en suveræn 
1. plads i puljen. Drengene kæmpe-
de til den store guldmedalje og gik 
hjem med en velfortjent sølvme-
dalje! 
hjem med en velfortjent sølvme-

Giv dem et skul-
derklap hvis I 
møder dem, det 
har de fortjenthar de fortjent

Træner 
Anders Ebener.
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Vejrup præmiespil
  Juni 2022 Præmie

 291 Amanda Lauritzen 200

 198 Diana Jensen 150

 63 Margit Gissel 150

 460 Lars Hougård 100

 549 Kadara Sørensen 100

 231 Christina Nygård Pedersen 100

 173 Kent Jensen 50

 313 Danny Jørgensen 50

 31 Sonja Andreasen 50

 155 Søren P. Knudsen 50

 250 Jakob Jensen 50

 394 Malene L. Petersen 50

 285 Asbjørn T. Madsen 50

 49 Søren Callesen 50

 528 Marianne Larsen 50

 288 Maren Andersen 50

 255 Laurids Kristoffersen 50

 260 Asta Fogh 50

 181 Susanne Rose 50

 199 Susanne Enevoldsen 50

 32 Anne Marie Rix 50

 153 Martin G. Pedersen 50

 462 Lene Thomsen 50

 526 Else Bertelsen 50

 105 Per Mortensen 50

 375 Torben Hansen 50

  Juli 2022 Præmie

 409 Charlotte Jensen 200

 192 Peter Sørensen 150

 466 Mads Møller 150

 301 Thomas Henriksen 100

 5 Emma Sørensen 100

 212 Lene Hansen 100

 263 Erik Thue Thomsen 50

 447 Kenneth Møller 50

 141 Iben Sørensen 50

 180 Bjarne Sørensen 50

 44 Solveig Barkholt 50

 277 Poul Bjarne Holst 50

 103 Anders Regel 50

 256 Lone Christensen 50

 112 Bjørn Karlskov 50

 37 Mike Pedersen 50

 401 Melanie Jensen 50

 443 Johnny Tidemand 50

 237 Bibi Dyreby 50

 464 Susanne Søby 50

 149 Maria Housted 50

 380 Linda Jepsen 50

 128 Verner Holm 50

 346 Jørgen Fogh 50

 365 Lærke Dalby 50

 507 Louise Knudsen 50

KFUM spejder
Først i maj, sendte vi en høring ud om at få vores navn ændret 
til at vi i fremtiden hedder KFUM Gørding-Vejrup gruppe. Inden 
sommerferien fi k vi godkendelsen fra korpset så fra opstart i år 
hedder vi KFUM Gørding-Vejrup gruppe.

Spejdernes sommerlejr i dagbogsform, vores Jounier og trop spejder har været på 
landslejr og bæver og ulve har været i Ballum

SL 2022 på Hedeland under lejer Roskilde
Lørdag den 23/7 tog vores junior og trop spejder af 
sted på SL2022 (spejdernes lejr). Vi var med en bus 
fra Esbjerg, bussen var dog 45 min. forsinket men 
det gik og vi kom afsted. Efter et par timer i bus, 
ankom vi et Hedeland. Rasten af lørdag gik med at 
sætte telte op og få gravet en bålplads. 

Søndag den 24/7 gik vores dag med mere opbygning 
af lejren, vi fi k bygget et spisebord og et køkkenbord. 
Søndag aften skulle vi til det store åbningslejrbål, 
her var alle 32000 spejder samlet. 

Mandag den 25/7. I dag var vi ude på aktiviteter. Nog-
le af os lavede en bøllehat og andre lavede en pose til 
bestik alt sammen lavet af genbrugstøj. Vi var også ude 
på nogle andre små aktiviteter som skulle gennemføres 
for at få et mærke der hed fælles om fremtiden. 

Tirsdag den 26/7. Igen i dag var vi ude på små ak-
tiviteter til vores mærke fælles om fremtiden. Da vi 
havde lavet og spist aftensmad, var vi til gudstjene-
ste. 
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Onsdag den 27/7, i dag var der underlejr dag i un-
derlejr Roskilde som er her vi bor. Underlejr dag er 
en dag for hele underlejren. Vi startede dagen med 
en laaanng gåtur og så lidt information. Til underlejr 
dagen var vi også ude på nogle poster og dem synes 
vi var gode. En post var noget med en talje og noget 
tovtrækning, så var der en post med vand raketter, 
en tredje post var en stor labyrint med koder som 
skulle findes og løses. Vi prøvede også noget handi-
cap fodbold, først stillede vi mod nogle store klan 
spejder, den kamp tabte vi desværre, så tog vi kam-
pen op mod vores leder den tabet vi også øv øv. Der 
var også en post med helvedesbakken, det var en 
duel mod 2 af vores leder og ingen tabte vi. – Alt i alt 
en rigtig god dag

Torsdag den 28/7 i dag var vi igen på aktiviteter 
til vores mærke fælles om fremtiden og over mid-
dag var der besøgs dag YES. Omkring kaffetid kom 
Dorthe hun er vores distriktschef forbi, hun kom 
fordi der lige var et par årsstjerner som skulle gives. 
Lisbeth skulle have hendes 10 års stjerne og Kristian 
skulle have hans 25 års stjerne, kæmpe tillykke til 
jer begge 2. Til aften var der ikke overskud til at lave 
mad så det blev til pizza.

Fredag den 29/7, i dag gennemførte vi de sidst akti-
viteter for at få vores mærke. Og i dag var vi også en 
tur i Roskilde, vi var inde at se noget viking og dom-
kirken, en dejlig dag. 

Lørdag den 30/7 gik med nedtagning af vores lejr og 
lørdag aften var vi til det store afslutningsbål med 
underholdning
Søndag den 31/7 dag gik med at komme hjem, vi siger 
tak for dejlig lejr og på gensyn om 4 år.

Sommerlejr for bæver og ulve
Torsdag 7. juli tog vores bæver og ulve afsted på 
årets sommerlejr. Kl. 10 stod 24 glade og forvent-

ningsfulde børn klar med tasken med alt for meget 
tøj, det kommer vi til. Da vi ankom til stedet i Bal-
lum var der bare et hus, en bål plads og nogle træer 
og det kunne vi ikke have, der skulle bygges en lejr 
og 1,2,3 så stod der 3 telte og en stor bivark som 
blev bygget af rafter, presenning og reb. Det gik vo-
res torsdag med. Åh glemte lige, hvad vi lavede til 
aftensmad, vi lavede lækker porchetta med krydret 
fars og dertil en risotto med grønsager i. 
 
Så blev det fredag den 8 juli og der var ingen som 
blev vækket det var os som vækkede vores leder ti hi. 
Dagen i dag stod på vadehavs tur så inden vi drog 
af sted skulle der laves madpakker og så blev det tid 
til at gå, vi gik 4 km for at komme ud til Vadehavet, 
nogle af os synes det var lidt træls og andre synes 
det var okay. Da vi kom frem, var det tid til vores 
lækkerier i madpakken og da den var spist kom Tho-
mas fra vadehavscenteret i Ribe for at tage os med 
rundt i og omkring Vadehavet, vi fik smagt på noget 
af det der gror i og ved vadehavet. Det var dejligt 
mudder vi gik i og mange af os sad også fast i mud-
deret, det var sjovt og INGEN var rene det var rent 
hygge, til sidst inden turen gik hjem til lejren, pillede 
og smagte vi hesterejer. Da vi så skulle hjem gik vi en 
ny vej så fredag fik vi set en masse og da nåede hjem 
eller ihvertfald næsten var der ikke langt til de 10 km 
så her var 10 friske spejdere klar på at gennemføre 
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dette for at få 10 km vandreskjoldet. Fredag fik vi 
spyd stegte kyllinger og bålbagte kartofler og grøn 
salat, jo mere salat vi spiste jo mere slik, måtte vi få 
til bålhygge. Efter aftensmaden skulle vi have lejrbål, 
her spillede Dan lidt på guitar og så fik vi besøg af 
Lone og hvem var hun, ja det spurgt hun os om, og 
vi svarede du er Lone hihi. Lone kom fra distriktet 
for at overrække Lilian hendes 10 års stjerne kæmpe 
tillykke. 
 
Lørdag den 9. juli, idag var vi meget trætte og nog-
le sov meget længe mens andre var morgenfriske. 
Dagen i dag var lidt mere afslappende og i løbet af 
formiddagen fik vi lavet vores egen barfodspark, det 
bestod af mudder, sten, gran, rafter, blade, vand og 
hvad vi lige kunne finde. Over middag var det så tid 
til at prøve den af, og det var lidt grænseoverskriden-
de for vi gjorde det med bind for øjnene, men da vi 
havde prøvet et par gange var det bare sjovt. Lørdag 
eftermiddag var der også tid til at lege gemme leg, 
abe leg og spille fodbold. Hov vent vi glemte vores 
aftensmad den lavede vi allerede om morgenen, vi 
skulle nemlig have pulled pork og den skulle i jorden 
hele dagen, så vi fik lavet en jord ovn. Vi havde gra-
vet et hul i jorden og lavet et bål hvor vi havde store 
sten inde i bålet oven på lagde vi så jord og det ind-
pakkede kød inden det til sidst blev dækket med jord 
og varme sten og mere jord. Da vi nåede aften var 

vi spændte på om det var nok og sørme jo det var 
det og biiiiib det smagte mega godt. - Lørdag aften/
nat var nogle af os på nat løb det var lidt spænden-
de, hvad vores skøre ledere nu havde fundet på, vi 
ventede og ventede og endelig så kom de. ”I skal på 
smuler løb” (en leg), det gik ud på at smule “varer” 
fra det ene sted til det andet, uden at tolderne fandt 
det på os, når vi krydsede grænsen, det hold der 
havde solgt mest og havde flest penge vandt. Tiden 
gik mega hurtig og pludselig var klokken 23:45  så 
nu var det senge tid for søndag kom mor og far og vi 
skulle have ryddet op, så vi skyndte os i seng. 
 
Søndag 10. juli. Vi var alle meget trætte og det var 
svært at kommet op, indtil der kom en leder med 
et grydelåg og grydeske for at få os op. Dagen skulle 
gå med oprydning og nedpakning og inden vi så os 
om var lejren forbi og nu skulle vi hjem, inden da 
skulle vi have mærker. Når ja lige tilbage til det med 
for meget tøj, for når man er rigtig spejder, så når 
man måske kun at skifte et par sokker, ellers har 
man bare det samme på hele tiden. Fra alle bævere 
og ulve kan vi kun sige, vi har haft en fantastisk lejr, 
og det siger vores ledere også. Lederne vil gerne sige 
TAK for lån af os unger til vores MOR og FAR. Ps 
mor og far håber i har nydt stilheden mens vi har 
været på lejr. Pps her kommer der også nogle bille-
der fra dagene på lejr.
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Eat out mærke
I spejderåret 2021 2022 har ulvene været i gang med at tage mærket eat out.

Eat out er et mærke der går ud på at man laver forskelligt mad på bål, måltidet skal be-
stå af en hovedret bestående af to elementer, det kan være pandekager og hjemmelavet 
marmelade, Måltiderne skal man lave en gang i hver måned over et helt år.

For nogle af børnene er det en udfordring, 
for der fi ndes stadig kræsne børn, Husker 
tydeligt den dag vi lavede æggekage med 
bacon, pølser og ristet rugbrød. Flere børn 
kom og sagde ”det kan jeg ikke lide” men når 
vi laver mad hos spejderne, har vi den regel 
at man SKAL smage på maden inden man 
udtaler sig om at det kan man ikke lide. Også 
denne aften kom fl ere tilbage efter at vi hav-
de spist og sagde ”Tak for mad og det smagte 
godt, selvom jeg ikke troede jeg kunne lide 
det”

Noget af det vi har lavet er: 
Flæskestegshotdogs, æggekage, drengerøvsgryde, pasta og kødsovs, frikadeller og meget andet.

Mødedag hos KFUM-spejderne Gørding-Vejrup
Mandag fra 18-19:30 mødes junior (4-5 klasse)  
Leder: Lærke Rasmussen og Dan M. Nielsen

Tirsdag fra 16:30-18 mødes bæver (0-1 klasse)
Leder: Sabine Dahlgaard, Pernille Klaptrup, Lilian Rasmussen og Anita Nielsen

Onsdag fra 17-18:30 mødes ulve (2-3 klasse) 
Leder: Bjarke G. Feddersen, Louise S. Knudsen, Simon Schultz og Mette Rasmussen

Onsdag fra 18:30-20 mødes trop (6-9 klasse) 
Leder: Mette Rasmussen og Tanja Maagaard
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Her er der plads til 
din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED ]

Salg af øl op til 12 varianter, Salg af gaveæsker
Udlejning af fadølsanlæg & Foredrag med ølsmagning

Følg os på Facebook, Fogh’s Øl hvor du også � nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl
Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 33



HOT N TOT
Dame & Herrefrisør

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

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 

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

Vi tilbyder Elysium 
Begravelsesopsparing 
som gør det muligt, 
selv at spare op til 
egen begravelse eller 
bisættelse.

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på
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Pallereoler og
Lagerreoler

til lager og butik

Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501 - 3050 Humlebæk 
Tel.:  4919 2122 - www.reoler-as.dk

Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501 - 3050 Humlebæk - Tel.: 4919 2122 - www.reoler-as.dk

Pallereoler og Lagerreoler
til lager og butik

Pallereoler og
Lagerreoler

til lager og butik

Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501 - 3050 Humlebæk 
Tel.:  4919 2122 - www.reoler-as.dk
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag fra 07.00 til 20.00

Min købmand tænker lokalt
Besøg os på vores Facebook side

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

Vi er her for fællesskabet

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup har fl ere hjertestartere 
Hjertestarterne hænger ved Min Købmand og 
Fritidscenteret, som kan være med til at redde
liv, Vejrup har fl ere hjerteløber, 
så der er fl ere der står klar, 
hvis uheldet skulle være 
ude i Vejrup.

liv, Vejrup har fl ere hjerteløber, 

Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Ejendrøm Bramming 9244 4338
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fogh’s Øl Vejrup 4027 1020
Frans’ Værksted og Service Vejrup 2247 2263
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Gammelgaard  Vejrup  2023 0180
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter Vejrup/Endrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Gørding Telt og Serviceudlejning  Bramming 60177070
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hot N Tot Vejrup 2724 2258
Hårbiksen Endrup 6175 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
JA Profi l Vejrup 2785 5701
JBS IT-Service Glejbjerg 2040 6905
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Malefi rmaet  Gørding  2272 1277
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  2325 2015
Reolmontøren Vejen 7536 3322
RH Construction ApS Vejrup 6171 8237
Ronni Fyhn Vejrup 9380 0703
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Skov Madsen  Bramming  7517 3440
Sportsmaster Bramming 7510 2022
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

N
ørregade 23  6690 G

ørding
www.kj-el.dk

75 17 89 99 - 70 70 70 99

D
in fagm

and

Trænger din varmepumpe til en service
K

nud Jørgensen EL ApS
Vi er VE-godkendt og specialister i varm

epum
per

75 17 89 99 - 70 70 70 99

Trænger din varmepumpe til en service
vService på luft/luft varmepumpe kr. 999,-
vService på luft/vand varmepumpe  kr. 1.699,-

Vejrup Endrup Nyt


