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Sydbank uddeler hæderspris
Ja det er jo ikke hver dag man modtager en hæderspris, øh nej og dog?? Dette var den synlige pris på et
stykke ungdomsarbejde som nogen havde fundet værdig til en indstilling - tusind tak for det.

Solstrålen: Et forældrepar vandt samme dag en lodtrækning i Sydbank på 300 kr. som de overrakte klubben, med indstillingen: gør du, skal vi!
rigtig mange tak på ungernes vegne.

Den usynlige hæderspris modtager jeg jo næsten hver
dag i min omgang med ungerne fra Vejrup og nogle
stykker fra Gørding. Det er et stort smil når man
mødes, et kram fra tøserne, hvis vi begge trænger til
det, HAHA, et hårdt slag fra drengene, hvis vi begge
trænger til det, og et hej i byen, på sportspladsen eller
i bilen på vej forbi dem, både i Vejrup og i Gørding,
dejligt. Glæden ved at de kan lide mine supermedarbejdere Anders og Pernille og de ting de stabler på
benene for dem, glæden ved at forældrene til byfesten
kommer og giver et klap på skulderen og siger: det
gør i sku godt i klubben, ungerne er meget glade for
jer ! Se alt det kan vi bruge til at få styrke, til at kæmpe videre, for at Vejrup er den by der på sigt leverer
færrest møgunger til misbrugsstatistikken.

Det er selvfølgelig kun 95 % af ungerne jeg taler pænt
om, de sidste 5 % som er i risikogruppen kunne være
dine, så pas på jeres unger, og et købt klubkort er ikke
nogen garanti for de er i klubben de aftener de siger
de tager derom !

Jeg er meget glad for prisen da det er et skulderklap
til 4 års målrettet arbejde med at få kommunens bedste ungdomsklub op at stå med aktiviteter og lokaleforhold der falder i de unges smag, skabe et sted hvor
de kan lide at opholde sig og være sammen med vennerne, et sted hvor de kan få en personlig samtale med
en voksen, uden det kommer videre, et sted hvor
tryghed, trivsel og et positivt sind kan gå op i en
højere enhed, Det er rent faktisk Vejrup ungdomsklub for tiden.
Vi har Torsdag den 27. Oktober ÅBENT HUS for
forældre.
Så kom og se de nyrenoverede lokaler, få en kop kaffe og en snak.
Opstød: Så følg dog for pokker lidt med i hvad jeres
unger laver !
Vi glæder os til at se jer, smil!
NB: De 3000 kr der fulgte med prisen blev naturligvis straks givet videre til klubkassen, som vi vil bruge til, undskyld udtrykket, at sparke endnu mere røv
på en udflugt end vi plejer. (var en weekendstur i
Blåvand med 42 unger)

Ha et godt efterår med masser af smil og kram hinanden i den mørke tid.
Mvh. Per B.
klubleder i Vejrup ungdomsklub,
tlf: 23412005
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Vejrup Sportsfest 2005
Så er endnu en sportsfest overstået.
Onsdag havde vi sædvanen tro kæmpe bankospil med mange
gæster og store flotte præmier. Som noget nyt havde fodboldafd. I år arrangeret Børne- og ungdomskampe samme aften.
Det blev et godt arrangement: mange gode fodboldkampe,
frugt og kold sodavand og ikke mindst kage, bagt af forældrene. Det gav desværre lidt trafikale problemer at det var samme aften som banko, men det vil vi forsøge at få rettet til næste
år, hvor vi håber at kunne gentage successen.
Torsdag skulle Vejrups friske borgere så ud at motionere, og
efter en kortere eller længere cykeltur, stod den på kondifrokost i teltet, hvor POPPETS spillede rigtig god musik.
Fredag spillede herrerne både håndbold og fodbold. Iteltet
havde vi besøg af en veloplagt NIELS PLYS som underholdt
både børn og barnlige sjæle. Diskotek PLAY POINT spillede
herefter først for de mindste og siden for de unge. Aftenen forløb uden de helt store episoder, men ikke helt uden problemer.
Dog skal det siges at kontrollørerne, natteravnene, de frivillige forældre og ikke mindst SSP medarbejderne var med til at
gøre livet surt for ballademagerne. TAK FOR DET!!!
Lørdag startede med torvedag, der desværre var ved at drukne
i regnvejr. Vi håber på bedre vejr til næste år (er bestilt!!!). Til
de mange der var mødt op var der kaffe og rundstykker i teltet og BRIAN DAHL spillede som sædvanligt hyggemusik
om formiddagen.

KL. 12.30 gik starten på rundboldturneringen. Her blev vinderne: DE FÅ RÅ.
KL. 19.00 skulle vi så ha` den store fest i teltet. Vi var 300 til
spisning. Maden blev leveret af slagter Mathiesen og musikken af FOXX DANCE BAND. Alt i alt en festlig aften, hvor
vi dog ikke slap helt for ballade nede i byen, igen skal der dog
lyde en tak til kontrollørerne for at det ikke udviklede sig på
selve festpladsen.
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Søndag begyndte med optog, hvor vinderne
blev: Johnny Reimer og smølferne. Herefter
var der TATTOO på festpladsen med VardeGarden og senere havde vi “tvekampen”,
hvor Endrups IF var inviteret til at dyste mod
Vejrup IF i kampen om en flot pokal. Vinderen blev: Vejrup og pokalen kan ses i klubhuset. Vi havde i år valgt at vores fællesspisning søndag aften skulle være helstegt gris
med tilbehør - det blev så stor en succes, at vi
desværre løb tør for kartoffelsalat, men vi
håber at alle blev mætte. TØRFISK satte herefter et forrygende punktum for en rigtig god
sportsfest.
Der skal til sidst lyde en stor tak til alle der
hjælper med til at få det hele til at fungere,
uden jeres store hjælp gik det ikke.
Der skal også lyde en stor tak til alle vore
sponsorer. Tak for alle de flotte gaver og tak
fordi I tager så pænt imod os når vi kommer
rundt.
Tak for i år - vi ses igen til næste år.
På festudvalgets vegne
Kirsten Kristensen.

Vejrup Idrætsforenings salg af lodder og sponsorbold
Vindere af konkurrencen blev:
1. Præmie på 10.000 kr

5. Præmie på 500 kr

nr. 330: Arne Fogh, Jasminvej 45, 6740 Bramming

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

2. Præmie på 5.000 kr
nr. 396: Tommy Hunderup, Lærkevej 1,
Vejrup, 6740 Bramming

3. Præmie på 3.000 kr
nr. 854: Anna Marie Pedersen, Nordenskov

4. Præmier på 700 kr
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

377: Jesper Poulsen, Brædstrup
934: Kristina Schultz, Gørding
547: Michael Olsen, Vejrup
361: Michael Sørensen, Grisbæk, Vejrup
517: Leo Jepsen, Vestergårdsalle Bramming
473: Henry Sørensen, Engdraget 38 Vejrup
33: Hanne Nielsen, Havrevænget 302,2980 Kokkedal

431: Bent S Jensen, Hegnet, Vejrup
91: Martin Thomsen, Engdraget, Vejrup
380: Tonny Madsen, Gørding
128: Lars Krogh, Brørup
487: Laurids Christoffersen, Engdraget Vejrup
427: Gerda og Bo Callesen, Hegnet Vejrup
217: Natja Sørensen, Gredstedbro
402: Ketty Christoffersen, Omme, Bramming
865: Johnny Sørensen, Skolevænget 4 Vejrup
836: Alice Nørregaard, Havrevænget 27 Skads
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Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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VIF arrangerer følgende
for alle årgange i hallen:
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

30.
14.
28.
11.
25.
13.

september
oktober
oktober
november
november
januar

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19.30-21.00:
19.30-21.00:
19.30-21.00:
19.30-21.00:
19.30-21.00:
19.30-21.00:

“Rulledisco”
“En sjov aften med Fodbold”
“Rulledisco”
“Familiedyst i badminton”
“Jule-rulledisco”
“ Tryl med bolden “

Der bliver lavet et medlemskort til dig, som du blot skal vise ved entre hver gang.
Medlemskortet koster 50 kr.
Kortet gælder hele sæsonen - efterår 2005/forår 2006.
Tag meget gerne dine forældre med.
Husk ved Rulledisco; ingen bremser på rulleskøjterne, hvis du ikke har et par,
så tag dine indendørssko med, da der vil også være mulighed for andre aktiviteter i hallen.
Med venlig hilsen
Vejrup Idrætsforening

SQUAREDANCE
I VEJRUP
Torsdag d. 27. oktober
og 3. november
kl. 19.00-20.30 i Gymnastiksalen
Som noget nyt har vi i VIF besluttet os for at
prøve Squaredance.
Vi starter med 2 gange 1,5 time,
hvor vi har fået Gerda Kristoffersen fra Vejen
til at instruere os i de forskellige danse.
Derefter vil vi tage op, om det er noget,
vi skal starte i foreningen.

HVIS DETTE HAR VÆKKET DIN INTERESSE,
SÅ TAG NABOEN/VENNERNE/MANDEN/KONEN
UNDER ARMEN OG KOM FRISK TIL LIDT DANS.
ALLE ER VELKOMNE.
Gar du spørgsmål så ring til
Anja Frederiksen 75393998/51327412
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Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området
Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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Sportsfest i Endrup
Den 24-27. august løb den årlige Sportsfest i
Endrup af stablen. Igen i år, var dagene
præget af en masse aktiviteter for både børn
og voksne. Arrangementet begyndte onsdag
aften med Banko.
Om torsdagen mødte ca. 50 mennesker op i
festteltet til ta´selv bord, som forinden havde
været ude og lufte cyklerne til bankocykelløb.
Den store tombola var godt besøgt og der
blev vundet rigtig mange flotte gevinster
torsdag aften.
Fredag stod i børnenes tegn. 35 friske unger
var samlet i teltet til orienteringsløb, lasagne
og tryl. Peter Pan underholdt i en time til stor
fornøjelse for både store og små børn.
Samtidig, ved byens fiskesø, kunne de voksne hygge sig med grillede pølser og fiskekonkurence.
Lørdag morgen startede med friske rundstykker med varm kaffe. På trods af det lidt lumske danske “sommer” vejr, mødte mange op.
Krocket-turneringen blev blæst i gang og i
alt deltog 10 hold med samlet 40 spillere.
Endrup spillerne vandt i alt 3 førstepladser.
Flot klaret!
6 børn samt deres husdyr var mødt frem til
årets dyrskue og der blev udstillet alt lige fra
heste til sibiriske dværghamstre. Alle børn
vandt ærespræmier for deres fine udstillede
dyr.
Om eftermiddagen fik Endrup Idrætsforening oprejsning og generobrede pokalen fra
Vejrup Idrætsforening i den store tvekamp,
der bestod af discipliner som øksekast,
bueskydning, par-savning, mini-big-ballestafet og æggeløb. Endrup var inde i en vinderstime den dag, for eftermiddagens fodboldkamp mod BK89 vandt Endrup med 6-2.
Super kamp!
Dagen sluttede med en dejlig fest, hvor 60
personer var mødt op til fællesspisning og
dans.
Søndag havde Støtteforeningen Endrup Møllekro arrangeret kanotur og da denne sluttede ved 13-tiden stod Endrup Idrætsforening
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klar ved Endrup Møllekro med grillede pølser, øl, sodavand og ikke mindst varm kaffe.
Selvom vejret endnu en gang ikke viste sig fra sin bedste side, var det en rigtig god sportsfest og vi glæder os til næste år, hvor forhåbentlig endnu flere vil være med til denne festlige begivenhed.

Tak til sponsorer og medhjælpere Endrup Sportsfest 2005.
Uden Jer - ingen Sportsfest!
Endrup Idrætsforening

Sponsorliste
Hermed vil Endrup Idrætsforening gerne sige tusind tak til vore sponsorer,
som støttede os med gaver og præmier til Sportsfesten 2005:
Imerco - Bramming, KC-radio, Ide elle, Sportsmaster - Bramming,
Nyt Syn - Bramming, Erik Bjerg- Din tøjmand, Lady Sara, Beiter Tøj,
Expert - Bramming, Lunds Boligudstyr, Hansen sko, Bolig- og Tæppegården, El-Plus,
Karisa, Bramming papir & idé, Farvebasen, Jyske Vestkysten, Skala FM, Nykredit,
Catwoman, Nestlé, Agerbæk sko og manufaktur, DFDS Roland Munch,
Lån og Spar bank- Esbjerg, Hydro Texaco- Esbjerg, My Travel- Esbjerg, S.E. Biler,
EFB-Elite, Autoværksted Jens Søndergård, AnneGrethe Jeppesen,
Klubhusgrillen Vejrup - Endrup Fritidscenter, Vejrup Andels Foderstofforening,
Vejrup Døgnkiosk, Vejrup Maskincenter, BG-Bank, Volvo, Danske Bank,
Endrup Møllekro, Salon Søkilde, DK-Endrup, VF Biler Auto-mesteren,
Matas - Bramming, Legekæden - Bramming, Endrup Byggemontage,
Tømrermester Rud Christensen, Ide Møbler, Entreprenør Per Hansen - Vejrup, CJC,
Andelskassen, Din Sport, EDC-Bramming, Smykkehuset, Glarmester Fich Rasmussen,
Vejrup Hønseri, Cocio, fiskeri- og Søfartsmuseet, Breinholdt Møbler, Sports Conection.
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

Laust Lauridsen
Præstbrovej 35 • Hjortkær
6818 Årre • Mobil 4019 1157

OLIEFYRSMONTØREN
V/HENNING NIELSEN
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1/10 TIL 1/5
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Kirkebladet

Nr. 5 2005

Det 9. bud - Du må ikke begære din næstes hus. 2. Mos 20,17a
Hvad vil det sige? Vi skal frygte og elske
Gud, så vi ikke med list efterstræber vor
næstes ejendom eller hus og under dække af ret tilegner os det, men hjælper og
støtter vor næste, så han kan beholde det.
Så er vi kommet til det niende bud. Og
her må vi vel sige, at det ikke rigtig giver
mening nu om dage. Ikke at ønske et nyt
hus, vi kan næsten ikke forestille os,
hvordan livet så ville være. Hvis man
ikke investerer i fast ejendom, er man
ikke særlig fornuftig, selv om der går
rygter om, at priserne kan falde. Hvis alle
fulgte dette bud, så ville al ejendomshandel gå en stille tid i møde og Home, Danbolig, EDC og Mikkelsen, Toftlund få
svære tider, samt Vestkystens annoncetillæg og alle boligprogrammerne i TV
med Vestholdet og Østholdet ikke at forglemme.
Du må ikke begære din næstes hus.
Jamen hvad skal vi så få tiden til at gå
med?
Martin Luther siger i sin store Katekismus, at de første 8 bud er vendt imod
de grove ting, mord og hor og så videre,
men det niende og tiende bud er til de
fromme. Det altså noget med ved raffinerede midler at skaffe sig fast ejendom og
narre den mindre kloge, det også det
Martin Luther er inde på i sin udlægning
Skrækeksemplet i det gamle Testamente
er Nabots vingård. Jamen kong Akab
syntes jo, at denne vingård lå nu så godt
for ham, lige ind til hans egen. Det var
både synd og skam, at den ikke hørte til
hans ejendom, når den nu lå så tæt ved.
Han skaffede sig falske vidner og vupti,
så var Nabot skaffet af vejen. Men han
fik ikke megen glæde af den ekstra vingård.
Eller profeten Mika i kap. 2,1: ”Ve dem,
der planlægger ondskab, forbereder ondt
på deres leje, og udfører det ved daggry,
fordi det står i deres magt. De begærer

marker og røver dem. De begærer huse
og tager dem¸ de undertrykker en mand
og hans husstand”.
Man må heller ikke tage den øverste sten
i en håndkværn i pant, for så har man
ødelagt de basale livsvilkår for en familie. (5Mos 24,6)
Budet er altså vendt imod at ødelægge
livet for andre, men også sig selv. I virkeligheden er det en variation over det
første bud, at vi ikke må have andre
guder. Faren for os er, at begæret tager
overhånd, så vi ikke har andet i hovedet
end formuens forøgelse.
Det er ligesom konen i muddergrøften.
Det ender med et slot og det er ikke
engang nok, først da hun er som Vor Herre selv, er hun tilfreds.
Den polske filmmand Kieslowkis film
over de ti bud, Dekalogen, fremstiller
budet her med historien om de to brødre,
der arver deres far. De kan ikke forstå,
der er ekstra lås på dørene til deres fars
hus, men finder så ud af, at grunden var,
at han var et passioneret frimærkesamler
og havde en samling i millionklassen.
De to brødre var meget forskellige. Den
ene var meget borgerlig og dyrkede sin
familie, den anden rockmusiker og levede for det. Men da de finder ud af, at de
er arvinger til denne værdifulde samling
glemmer der alt andet omkring sig.
Den ene glemmer sin familie og forsømmer dem, den anden sin musik. Kun frimærkerne betyder noget.
Vi må nok erkende, at det niende bud om
begær efter huse ikke er så uaktuelt alligevel. Ofte må virksomme folk erkende,
at der blev for lidt tid til børnene, mens
de var små. Senest IKEAs stifter. Firmaet tog det meste. Der blev ikke så meget
tid til Margaretha og børnene.
Eller forfatteren af pædagogiske bøger
på sine gamle dage: Det var udmærket
med de bøger, som jeg fik skrevet, men

Kirkelige handlinger
24/8-6/10 2005

Dåb:
Vejrup Kirke:
Josefine Fogh Andreasen
(Anni Fogh Andreasen og
Carsten Fogh Andreasen)
Mads Utoft Nielsen
(Heidi Britt Clausen og
Claus Flemming Utoft Nielsen)
Vester Nykirke
Sofie Sand Simonsen
(Britta Kristensen og
Peter Sand Simonsen)

Bryllupper:
Vejrup Kirke:
Lenette Højland og
Carsten Thisgaard

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Asta Sonja Kristensen, født Nielsen
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det blev til mange timer ved skrivebordet,
altid ved skrivebordet.
Det er oftere, man må fortryde den tid,
man anvendte ved arbejdet, som den tid
man legede med børnene.
Nu er det jo ikke budets opgave i sig selv
at give dårlig samvittighed, men at befordre det gode liv.
Og det er, at det materielle ikke må tage
magten fra os. Og det undgår vi vel nemmest ved at være opfyldt af det positive,
men det er nemmere sagt end gjort.
Men det er naturligvis noget med det
tredje bud, at vi i det mindste holder en
dag hellig om ugen og får sagt tak den
dag.
Det problematiske ved at være opslugt af
denne verdens ting og i den forbindelse
sammenligne os med andre, er, at vi bliver meget utaknemlige. Og det er opslidende.
En lille smule taknemlighed midt livets
jag er velgørende.
”Skidegodt Egon”, som Benny for det
meste siger i Olsenfilmene.
Eller
”Mächtig gewaltig”, som det lyder i den
østtyske udgave. Hvordan skulle man
ellers oversætte det med to ord? Udtryk
for beundring, men også tak midt i alt
det, som er broget.
Pengene har så stor en magt over os, at vi
ikke selv kan vriste os fri. Der må himmelske kræfter til. Kun den guddommelige tilgivelse kan hjælpe os.
Den møder os i evangeliet og sætter os fri
til at leve med det, som er ufuldkommen
både i os selv og i verden
Asger Ehmsen
Sogneaften
Tirsdag den 1. november med tidl. sognepræst I Vejrup og Vester Nykirke, Henning Nørgaard, over emnet ”Tanker om
Tiden” i præstegården kl. 19.30.
Hvad er tid egentlig for noget? Gennem
tiderne har der været forskellig opfattelse
af, hvad tid er, og det er der stadigvæk.
Hvad mener vi, når vi siger: ”Jeg har ikke
tid”?
Minikonfirmander
Nu nærmer tiden sig for de nye minikonfirmander sig. Det er et tilbud til børn i 3.
klasse. På den første onsdag efter efterårsferien, den 26. oktober kl.13.35
mødes vi udenfor skolen og vandrer herned til præstegården, hvor vi vil få en
forfriskning, synge og lege, være ovre i
kirken og konfirmandstuen og der høre
om kristendom. Vi slutter kl. 15.00. Vel

mødt. Sidste sæson var vi mange, og havde en god tid sammen. Håber det samme
i år. Solvejg Kristensen og Asger E.

Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den 1. søndag i november, og i år den 6. november.
Det er den søndag hvor vi mindes de døde
i sognet siden sidste Alle Helgens dag.
Deres navne vil blive læst op og vi vil
tænke på dem og sige tak for det vi har
modtaget af godt gennem dem. Af hensyn
til familie og pårørende, der bor lidt længere væk, ligger gudstjenesterne lidt senere på dagen, henholdsvis kl. 11.00 i
Vester Nykirke og kl. 14.00 i Vejrup.
BUSK-dag den 30. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag i
oktober Buskdag, i år 30. oktober. Det vil
sige, at den er særligt for børn og unge.
Selve forkortelsen B.U.S.K. står for børn,
unge, sogn, kirke. Gudstjenesterne vil
forme sig som familiegudstjenester, hvor
alle er velkommen. Det er tillige sommertids afslutning, hvor havemøblerne
trækkes tilbage og også uret, så der skulle blive en time ekstra. I Vejrup er gudstjenesten kl. 9.00 med efterfølgende kirkekaffe i konfirmandstuen sponsoreret af
menighedsrådet. I Vester Nykirke kl.
10.30.
Familiegudstjeneste
1.søndag i advent den 27. november
kl. 11.00
Den første søndag i advent, hvor vi ser
frem til juleaften har en særlig stemning.
Adventskransens første lys bliver tændt
og vi forbereder os til den tid, som skal
komme, hvor vi fejrer, at Gud blev menneske. Vejrup skoles lille kor vil komme,
som der er tradition for, og minikonfirmanderne måske medvirke. Bagefter er
der æbleskiver i præstegården, hvor vi
også skal synge en salme eller to.

Næste møde i Vester Nykirkes menighedsråd: Torsdag den 17. nov. kl.19.30
Til menighedsrådsmøder er der offentlig
adgang
Julekoncert
Mandag den 12. december i Vejrup kirke: Julekoncert med kor fra Treenighedskirken i Esbjerg.
Efter koncerten kaffe i præstegården.

Adresser

Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10 , tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside: www.vejrupkirke.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten B. Hansen, Lykkesgaardsvej 3,
tlf. 75190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1
tlf. 75101195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530
Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Bernhardt Nissen, Kærvej 6, tlf. 30244627
Lykke Meden, Engdraget 43, tlf. 75190210
Juniorledere:
Niels Jespersen, Lykkesgaardsvej 3,
tlf. 75190459
Lene Frederiksen, Lykkesgaardsvej 10,
tlf. 75190113
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10,
tlf. 75190430
Spejderledere:
Simon Kristensen, Vesterport 7A, Varde,
tlf. 40379561
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 2530 2914
Gruppeleder:
Anna Schultz, Dannesvej 2, tlf. 75190115
Grupperådsformand
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
Seniortroppen:
Birgitte Appel, Åglimt 9C 1, Skjern
tlf. 40531413
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 2530 2914
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Mandag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl.): Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere (6. kl. og 7.kl.):
Torsdag kl. 18.30-20.30
Seniortroppen (8.kl og opad) Første fredag i
måneden
Kl. 18.30-19.30.
Alle møder afholdes i spejderhytten
“Græstotten” Gl. Hovedvej 6B
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Ord til eftertanke

Ord til eftertanke

Kun til helvede kan man tvinges,
mens til himlen blot der ringes;
frihed følger sandheds ånd.
Grundtvig

Budene: “Du må ikke bryde ægteskabet; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: “Du skal elske din næste som dig selv.” Kærligheden gør ikke næsten
noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde.
Rom 13,8f.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 23.8. kl. 19.30
1. Der er blevet rykket for lys på parkeringsplads og kirkegård hos leverandøren.
Dåbsfadet er blevet undersøgt, vi forsøger med lidt lim i første omgang.
Ny computer er anskaffet til kirkehuset.
2. Økonomi- budget 2006: Der blev orienteret om budget og budgetmødet,
der finder sted 29.8.
3. Kapel- herunder handicaptoilet: Tegning af nyt handicaptoilet. Forslag 1 blev
vedtaget, vi afventer pristilbuddet.
4. Der er kommet tilbud på flytning af klokkerne på 15.000 alt inklusive.
Og tilbud på flytning af del af orglet på 29.000 kr.
5. Placering af gamle gravsten: Jytte vil se på et sted nord for kirken i første omgang.
6. Orienteringssager: Petra meddeler, at hun flytter til Bramming og udtræder af
rådet med udgangen af november. 1. suppleanten Marie Bak indtræder i stedet for.
7. Næste møde 4. oktober. Der er åbenhed for at tale om møder også på et andet
tidspunkt end aften.
Laurids Kristensen

GUDSTJENESTER

Vejrup

Vester Nykirke

23.okt.

(22.søn.e.trin)

10.30 PT

Ingen

30.okt.

(23.søn.e.trin.)

09.00

10.30

(BUSK-gudstjenester)
06.nov.

(Alle Helgens dag

14.00

11.00

13.nov.

(25.søn.e.trin.)

11.00

09.30

20.nov.

(Sidste søndag i kirkeåret) Ingen

11.00

27.nov

(1.søn. i advent)

11.00

09.30 kb

04.dec

(2.søn.i advent)

09.30 PT

ingen

11dec.

(3.søn. i advent)

11.00

09.30

18.dec.

(4.søn. i advent)

Ingen

11.00

24.dec

(Juleaften)

14.30

16.00

25.dec.

(Juledag)

11.00

09.30

26.dec.

(2.juledag)

11.00 PT

Ingen

Møder
Indremission
Tirsdag den 8.nov.:
Glejbjerg missionshus:
Poul Noer, Ølgod.
Onsdag den 9.november:
Glejbjerg Missionshus:
Jens Erik Kristensen, Esbjerg
Torsdag den 10. nov.,
Glejbjerg missionshus :
Finn Løvlund Pedersen,
Esbjerg
Onsdag den 23. nov.
Samtalemøde :
Romerbrevet kap 7
Onsdag den 7. dec.:
Samtalemøde:
Romerbrevet kap. 8
Juletræsfest, fredag den 30. dec.:
Glejbjerg missionshus

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr.

Alle møder kl. 19.30.
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Sogneaften om postmodernismen
Det blev en spændende og oplysende aften ved sognemødet med
prof. Kurt Christensen om postmodernismen og dens udfordring
for den kristne tro.
I første del var der en udredning af forudsætninger for det postmoderne. Der blev tegnet en linje på tavlen: Den præmoderne tid
fra Sokrates omkring år 400 til og med middelalderen omkring
år 1400. Den moderne tid fra ca. 1648 hvor 30-årskrigen sluttede og Descartes, der døde i 1650, den første rationalist i nyere
tid og så indtil 1950. Denne moderne tid er karakteriseret ved
fornuft, frihed og fremskridt. Den postmoderne tid begynder så
i 1980erne og indtil i dag. Denne tid er karakteriseret ved langt
mindre tiltro til fornuftens velsignelser. Hvor bringer fornuften
os hen? Mod atomkrig og forurening? Også rent erkendelsesmæssigt opgiver man at finde en sandhed, der gælder alle. Det
er individuelt, og det ene kan være lige så godt som det andet.
Den ene religion kan være lige så god som den anden. Man konstruerer sin egen religion. Også etikken er en menneskelig konstruktion og der er ingen forskel på barmhjertighed og undertrykkelse. Det bliver den ikke særligt opløftende konsekvens.

Postmodernisme er både godt og skidt. Godt fordi det i forhold
til naturvidenskaben bliver nemmere at tro på det usædvanlige,
og det som ikke plejer at ske hver dag, der er ikke længere det
store skel mellem tro og viden, men skidt når alt bliver relativeret derhen, at det ene kan være lige så godt som det andet og dermed ligegyldigt.
Ovenstående tidslinje med modernisme og postmodernisme kan
også opstilles anderledes. F. eks at postmodernisme udspringer
af 1. verdenskrigs traumer. Eller amerikanerens inddeling: Det
moderne begynder med Columbus i 1492 og slutter i 1992.
Først herefter postmodernisme.
Jeg spurgte, om han kunne oversætte postmodernisme med et
ord. Det, der kommer nærmest, er eksistentialisme.
Kurt Christensen har netop udgivet en ny bog om emnet, en
moppedreng på 500 sider: Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhed, med undertitlen: Refleksioner over den
kristne apolegetiks mulighed i en postmoderne kultur.

Tina Siel & Tine Lilholt
på Juletour
Tirsdag d. 6. december 2005
kl. 19.30
i Vester Nykirke
Siel & Lilholt
julekoncert med 2 unikke solister!

Tina Siel og Tine Lilholt tager på turne med et helt nyt Juleshow
og kommer til Vester Nykirke tirsdag den 6. december med et
helt nyt koncept bestående af 2 særdeles fremtrædende piger i
dansk sammenhæng. Nemlig den dygtige fløjtespiller Tine Lilholt og sangerinden Tina Siel (søster til Lene Siel fra den musikalske Sielfamilie i Frederikshavn). Tine Lilholt er ikke mindst
kendt fra sit virke i Lars Lilholt band, og i øvrigt en lang række
andre musikaske sammenhænge, bl.a. samarbejder hun med
gemalen Klaus Trahne. Tina Siel er kendt for sin fløjlsbløde
sangstemme, og flere cd udgivelser. Senest har hun været aktuel
på en tv-udsendelse "Stil med Siel".
Pigerne har sammensat et flot repertoire. hvor vi vil stifte
bekendtskab med traditionelle & nyere julenumre. Der bliver

tale om henholdsvis samspil samt enkeltstående solistnumre.
Det hele går op i en højere enhed, sammensat af den dygtige pianist Knud Erik Trahne.
På sin hjemmeside siger Tina Siel i anledning af sin juleCD:
- For mig er julen helt klart et af årets højdepunkter. Faktisk
synes jeg, at tiden op til jul er den mest spændende på grund af
alle forberedelserne. Jeg er nok et ægte julemenneske, der holder meget af at hygge mig med familien - det vigtigste ved julen
er jo bare dét at være sammen. Jeg er glad for igen at glæde mig
til jul ligesom jeg gjorde, da jeg var barn. Jeg har været skuffet
over ikke at være spændt i de år, hvor jeg ikke længere var barn
- og til jeg selv fik børn.

KALENDER:
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Mandag
Søndag

D. 30.10
D. 01.11
D. 27.11
D. 06.12
D. 12.12
D. 18.12

Busksøndag. Vejrup kirke kl. 9.00. V. Nykirke Kl.10.30
Sogneaften. Præstegården: Henning Nørgaard. Tanker om tiden. Kl. 19.30
Første søndag i advent. Familiegudstj. i Vejrup kirke kl. 11.00
Julekoncert med Tina Siel og Tine Lilholt. Vester Nykirke kl. 19.30
Julekoncert. Vejrup kirke. Motetkor fra Treenighedskirken kl. 19.30
Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke kl. 11.00
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TAK for den store opbakning til vore 80-års fødselsdagsarrangementer i sidste måned.
Følgende vindere er fundet.
Puslespilskonkurrencen:
Gavekort
Gavekort
Gavekort
Gavekort
Gavekort

på
på
på
på
på

3.000
2.000
1.000
1.000
1.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Kirsten Hansen, Gørding
Erna Fyhn, Vejrup
Bente Nielsen, Bøel
Marie Juhl, Gørding
Henning Møller Pedersen,
Vejrup
1 sportstaske
Helle Hansen, Bramming
1 rygsæk
Maja Asmussen, Gørding
1 stort badehåndklæde Gunnar B. Knudsen,
Bjerndrup

Sydbank og Kirsten Hansen

Lodtrækning foretaget blandt forslagsstillere
til SYDBANKS hæderspris 2005.
3 gavekort på 300 kr. tilfaldt:
Mogens Rüsch, Gørding,
Lillian Pedersen, Gørding og
Jytte Jensen, Vejrup.

Sydbank og Erna Fyhn

Sydbank og 3 hædersprismodtagere

Nørregade 90A · 6690 Gørding · Telefon 75 17 83 77
Åbningstider: Mandag til fredag fra kl. 10 til 16, torsdag til kl. 17.30
www.sydbank.dk
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HER KAN
DIN ANNONCE STÅ
Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

Præstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre
Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509
vagn@madsen.tdcadsl.dk

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

Fagudlært personale altid til Deres tjeneste!
Åben: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.00
Se også udvalget i Vejrup døgnkiosk!
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Skydning på 15 meter banerne i Vejrup-Endrup Fritidscenter
for vintersæsonen 2005-2006.
Skydning for seniorer (over 55 år)
hver mandag fra kl. 14.00 til 16.00.
Skydning for børn og voksne hver tirsdag hele vinterhalvåret
med undtagelse af skoleferier.
Åbningstiden er fra kl. 19.00 til 21.00.
Pistolskydning fra kl. 20.00.
Patronsalg slutter kl. 20.30.

Alle er velkomne. Der kræves ingen forudsætninger for at skyde.
Vi tilbyder alle interesserede en prøveskydning med instruktør
uden krav om medlemskab.
Priser:
1 skydning a 25 skud
Kontingent for 1 år (under 21 år)
Kontingent for 1 år (over 21 år)
Kontingent + 10 skydninger a 25 skud. (under 21 år)
Kontingent + 10 skydninger a 25 skud. (over 21 år)

13 kr.
100 kr.
150 kr.
150 kr.
250 kr.

Information om GVS kan findes under foreninger på Vejrups hjemmeside:

www.vejrup.dk

Hjemmekampe for Vejrup IF´s håndboldhold
Søndag d. 23/10-05:
Kl. 10.45 Piger
Kl. 11.45 Dame ynglinge
Kl. 13.00 Serie 2 damer

Vejrup – F.S.H, Holsted
Vejrup – Team Nord
Vejrup – TM Tønder

Søndag d. 30/10-05:
Kl. 11.00 Serie 3 damer

Vejrup – Varde HK

Søndag d. 13/11-05:
Kl. 11.00 Piger
Kl. 11.45 Dame ynglinge
Kl. 13.00 Serie 2 damer
Kl. 14.15 Serie 3 damer

Vejrup – Lintrup
Vejrup – SC Saxburg
Vejrup – Lintrup
Vejrup – Sif/Ansager

Søndag d. 20/11-05:
Kl. 12.00 Piger
Kl. 13.00 Serie 2 damer
Kl. 14.15 Serie 3 damer
Kl. 15.25 Dame ynglinge

Vejrup – Helle Håndbold
Vejrup – HK Kvik
Vejrup – IF 92
Vejrup – Bryndum

Søndag d. 11/12-05:
Kl. 12.00 Piger
Kl. 13.00 Serie 2 damer
Kl. 14.15 Dame ynglinge

Vejrup – Gørding-Lourup
Vejrup – Glejbjerg
Vejrup – Gørding-Lourup

Nyt fra Vejrup Sognearkiv
VEJRUP BOGEN 1 ER UDGIVETÅRETS BEVDESIDTEE
OM UDVIKLINGEN I VEJRUP GENNEM TIDERNE

GA
JULE

Det er spændende læsning, fulgt af over 200 billeder. Det er lokalhistorie om en fortid, der ikke længere kendes.
Det er en bog med livshistorie fra lokale folk

Bogen er blevet til med økonomisk støtte fra lokale sponsorer,
kun dette gjorde det muligt at prisen kan holdes på 150,- kr.
Arkivet vil gerne sige tak og tak for al anden støtte!!

TE
BEDS E Husk: Åben hver tirsdag, fra kl. 14,00 til 16,00
S
T
ÅRE GAVEID
Du er altid velkommen!!
JULE
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Året som er gået i Endrup Krocket
Vi mødtes til rundstykker d. 20. marts 2005. I år dukkede 22
spillere op, heraf ville de 20 spille på turneringshold, og der blev
tilmeldt 5 hold til amtsturnering. Vi kunne ikke afprøve banerne
p.g.a. de var for våde. Naturligvis var vi kede af ikke at kunne
komme i gang med træning. Andre klubber i nabobyerne kan gå
og spille hele året.
Amtsturneringen startede 2. maj. Fra 5. til 8. maj var 12 Endrup
spillere i Stenstrup, Fyn til Krockettræf, hvor over 100 spillere
fra nord, øst, syd og vest mødtes. Helt fra Bornholm kom der
spillere, vi blev delt op i blandede hold og fik mange gode kampe. Halvdelen af vore spillere vandt sammen med makkere 1.
præmie bestående af et lille mærke med årstal til at sætte på køllen.
Den 11. juni var der sommerfest med krocketspil og pølsegilde.
Der blev afviklet nogle kampe i hjemmeturneringen, som vi
også har.
Banerne var meget ujævne, og det var ikke kun os selv, der var
utilfredse. Når vi havde hjemmekampe, var de spillere, vi var i
turnering med, heller ikke begejstrede. Vi blev enige om at tromle banerne, det hjalp noget, indtil vi igen fik masser af vand fra
oven.
Den 24. juni kom en delegation fra kommunen for at syne banerne. Vi fik det at vide på forhånd, så alle som kunne, mødte op.
Vi med forskellige forslag, som vi vidste andre kommuner brugte på krocketbaner, som f.eks. sand. Slåning af græsset på banerne inden turneringskampe blev sjældent gjort af kommunen,
blev også bemærket ved denne lejlighed.
Det hjalp en tid med at få græsset slået, men i den periode havde turneringen ferie.
Den 2. august, hvor turneringskampe skulle afvikles om aftenen,
var det et sørgeligt syn, de som skulle spille kampene, mødte. En
traktor havde kørt på fodboldbanen, og havde været lige ved at
sidde fast, og var derefter fortsat op på krocketbanerne, efterladende spor også der. Hvorfor sende en stor traktor ud at slå græs

langs kanterne, når der lige er kommet en stor nedbørsmængde.
Hvor dum har man lov at være? Det lange græs langs træerne
havde vi haft hele sommeren. Traktoren havde kørt på banerne
langt fra træerne, så når der skulle spilles krocket over traktorsporene, hoppede kuglerne ganske uberegneligt.
I sommerens løb har flere Endrup spillere været til lørdags- og
søndagstævner, hvor de har vundet både 1. og 2. præmier.
Nogle har været til strandstævner, det synes de var meget sjovt,
her skal de slå meget til forsigtig til kuglerne.
Turneringen er slut for i år, følgende placeringer er opnået: 1., 2.,
4., 5. og 6. plads.
I Horne afholdtes amtsfinaler for par. Endrup havde 4 spillere
med, de 2 C1 fik en 3. plads. Og de 2 fra C2 fik vandrepokal
uden kamp, da ingen fra Ribe amt var tilmeldt.
Den 27. august var der sportsfest i Endrup. 30 krocket spillere
mødte op efter invitation til flere byer og 10 hjemmespillere, så
der blev sat 10 baner op. 40 spillere, den største aktivitet ved
sportsfesten.
Alle krocketspillere startede morgenen med rundstykker og kaffe i teltet og de fik også en billet til en øl eller vand. Vejret var
med os, kun en enkelt lille byge, heldigvis, thi banerne havde
flere vandpytter, hvor det var meget svært at få kuglerne igennem. Efter kampene blev der uddelt fine præmier til vinderne i
de 5 puljer til både 1. og 2. pladserne. Senere på dagen styrtede
regnen ned i stænger. Om aftenen var der fin fest i teltet med
mad, underholdning og dans, hvor også nogle af krocketspillerne deltog.
C1 holdet spillede 3 indledende runder med 1 udekamp og 2
hjemmekampe, det gik udmærket med 9 - 20´ere og de fleste
pluspoints af holdende.
Den 18/9 var der amtsfinaler i Askov/Vejen. Dagen startede med
regnvejr for de 132 spillere. Vores Endrup hold spillede nogle
gode kampe, og var så nær mesterskab, de opnåede 14 - 20´ere,

Endrups deltagere ved Krockettræf i Stenstrup
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som rakte til en 2. plads. 1. pladsen fik 15 - 20´ere. Det klarede
op i løbet af dagen, og de forskellige hold fik tildelt diplomer og
1. pladserne fik i de 8 rækker tildelt pokaler. De 2 C2 spillere,
som fik pokal, skulle spille 24. - 25. sept. Landsmesterskab i
Oksbøl, de fik her en 4. plads.
En stor tak skylder vi vores formand, der har været så flink til at
slå banerne, når kommunen ikke kom. Det tror jeg, vi alle kan
være enige om. Mange tak Vagner.

1. plads ved Amtsfinale i Parturnering, Horne 27/8

Afslutningsfest er berammet til at foregå den 5. november, hvor
4 af vore spillere sørger for maden.
Vi håber at se nye, både unge og lidt ældre spillere, da krocket
er for alle aldre, til næste år, når vi starter op til marts. Vi ser at
de unge spillere er rigtige dygtige. Der er flere klubber, som har
unge spillere med.
Tak for i år
Gunhild Kjeldsen

2. plads ved Amtsfinale i Holdturnering, Vejen 18/9

Sankt Hans fest i Endrup 2005
Sankt Hans festen 2005 i Endrup havde i år besøg af ungdomsskoleinspektøren Karsten Degnbol der holdt tale for cirka 120
bålspændte tilskuere. Der var i år rigtig godt vejr så der var salg
i pølserne og børnene nød at lave snobrød. Det var en hyggelig
aften for alle, og for dem der ikke var der følger her et uddrag af
Karsten Degnbols båltale der havde udspring i H.C. Andersens
eventyr om Klodshans:
“Når Jeg sagde ja til at holde båltalen i Endrup i aften, var det
fordi Jeg gerne vil være med til at bevare en god tradition og lejlighed til at møde Jer - borgerne i Endrup. Men hvorfor er vi netop samlet omkring bålene og synger midsommersanger og hører
på båltaler? Det er en gammel hedensk skik der går langt tilbage. Man ville sikre sig mod de onde magter, bålet skulle jo jage
heksene på flugt. Men det skulle også beskytte afgrøderne på
markerne mod onde ånder. Men man skulle også sikre sig mod
de kræfter der kunne gøres godt med. Og de kræfter var særlig
kraftige Sankt Hans nat. Man plukkede lægeplanter. Syge tilbragte natten ved de hellige kilder. Ja selv duggen der faldt om
natten havde helbredende egenskaber. I dag år 2005 har vi en
anden frygt, ja måske angst. Vore to brødre, en i syd med en
gammel tradition og flot domkirke og en meget stærk bror i nord

vil måske forsøge at tryne den mindre men dejlige bror i midten.
Vi kan ikke sikre os med ved at brænde bål af og gamle hedenske skikke. Men vi kan i fællesskab hjælpe og sikre hinanden.
Her i Endrup har I tydeligt vist hvordan man via et godt fællesskab kan opnå meget. Her tænker Jeg naturligvis på de mange
forskellige foreninger og ikke mindst Samlingsstedet. Set med
mine politiske briller skal Vi i fællesskab arbejde for levedygtige nærområder - en sund og grøn kommune, nærdemokrati og
mangfoldighed. Endrup ligger geografisk et meget fint sted i et
naturskønt område tæt ved motorvejen i Ny Esbjerg Kommune.
Endrup vil gå en lys fremtid i møde med flere attraktive boligområder, et nyt stort rekreativt område - Endrup Dambrug,
cykelsti hele vejen til Bramming og Grimstrup, gode rammer for
fritidsaktiviteter og et stærkt fællesskab. Så vil Sankt Hans bålet
i Endrup 2005 ikke have brændt forgæves.”
Vi vil på foreningens vegne takke Karsten Degnbol for den flotte tale.
Endrup Borgerforening.
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Kæmpe udvalg i hvidevarer også 2. sorterings- og demomodeller.
Ring inden kl. 12 og vi udfører service samme dag.
Vi har reservedele med i bilen og reparerer på stedet.
Husk stort udvalg i gaver til store og små.

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

HER KAN
DIN ANNONCE STÅ

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

Vi har limosine bøffer med
tilbehør til en hyggelig aften
•
•
•
•

Frugt/grønt og kød • Brugskunst
Gavekurve
Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
Levering af frugt/grønt
til private og virksomheder

Åbningstider:
Hverdage 10:30-17:30
Lørdage 9:30-13:00
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Vejrup Senior Club
Idræt om dagen starter den 4. oktober kl. 9.30 til 11.30 i Hallen, i samarbejde med Vejrup Idrætsforening, - Søren Callesen
og Preben Lind.
Kortspil er de torsdage, hvor der ikke er møde på Kroen.
Magnet sengetøj
Torsdag den 17. november kl. 14.00
På Vejrup Kro kommer en Bioteknikker og viser os noget sen-

getøj med pulserende magnetfelt - terapi. Og så er der gratis kaffe og til slut er der lodtrækning om nogle præmier.
Torsdag den 8. december kl. 14.00
På Vejrup Kro kommer Pastor Brautsch fra Darum, for at fortælle om den kendte danske digter H.C. Andersen. Efter kaffen
er der igen i år Banko spil.
Med Venlig hilsen
Anna Jensen

Vejrup Antenneforening informerer ...
VIGTIGT!

VIGTIGT!

VIGTIGT!

Det er med stor glæde for mange medlemmer med Fuldpakke, at
DISNEY CHANNEL, som har danske undertekster, eller dansk
tale og er uden reklame, nu kommer fast i Fuldpakken. Programmet sender dagligt fra kl. 06 til 22.
DISNEY CHANNEL kommer til at ligge i Fuldpakken, på
kanal 55, hvor KANAL 5. (tidl. TV DK. 1) lige nu ligger.
Kanal 5 flytter ned i Mellempakken, på kanal 21.
Dette ændres fast fra 1. november 2005.

VIGTIGT!

VIGTIGT!

TV 2 FILM er TV2’s nyeste kanal, der sender film 24 timer i
døgnet i alle genrer. Filmene bliver ikke afbrudt af reklamer.
TV 2 FILM lægges i Fuldpakken, på kanal 61. Hvor den overtager CNN’s plads,
CNN flyttes fra Fuldpakken til Mellempakken, på kanal 24.
Dette sker også 1. november 2005.
Venlig hilsen Bestyrelsen.
Vejrup Antenneforening. Erik Stenager. Tlf: 75190168

SE HER! SE HER! SE HER! SE HER! SE HER! SE HER!
Kulturdageforeningen holder i år

Maleriudstilling og Musikcafé
Vejrup Endrup Fritidscenter i det gamle bibliotek.
Lørdag d. 12 Nov. kl.14.00
Der bydes velkommen af Erik Stenager.
Der vil blive fortalt lidt om malerierne af Linda Sørensen fra Bramming, som har lavet dem.
Derefter er der musik af 2 musikere fra Darum de spiller lidt forskelligt fra Erik Grib og andet godt musik.
Niels Ole i klubhuset laver et godt tilbud på lidt godt mad, der kan nydes,
imens der spilles musik.
Selve musikarrangementet er GRATIS.
VELKOMMEN TIL ALLE der kunne tænke sig lidt hyggeligt samvær.
Hilsen Kulturdageforeningen og Lis Stenager.

24

STØT
VORE SPONSORER
DE STØTTER OS

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

HELLE
KØRESKOLE
v/ Jens Axel Møller
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

Bramming Byggelager A/S
Industrivej 30

7517 8369/2162 4676

Tlf. 7517 3900

Grimstrup

Tlf. 75 19 10 32
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30
Lørdag
8.00-14.00
Søndag
8.00-12.00

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
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Vejrup Husholdningsforening
Tirsdag den 1. november kl. 19.00 i Vejrup skoles formningslokale.
Vi får besøg af Linda Sørensen som vil give os et indblik i, hvorden man maler et abstrakt, nonfigurativt malere med acrylmaling i jordfarver og påsatte effekter.
Medbring evt. selv lærred og pensler.
Vi serverer et let traktement og dertil kan købes øl og vand.
Pris: kr. 50,- + materialer til maling og effekter.
Tilmelding senest 25. okt. til Anette tlf. 75 19 01 67.

Torsdag d. 24. november kl. 18.45 fra Vejrup Kro.
Vi tager til Antikgården i Årre, hvor vi ser forskelligt blomsterbinderi og får ny og spændende inspiration til både advents- og
juledekorationer. Vi slutter aftenen på Fåborg Kro, hvor vi skal
have vores kaffe.
Tilmelding senest 21. november til Grete tlf. 75 19 0180 eller
Connie tlf. 75 19 03 93.
Pris 60,- kr. incl. kaffe og kørsel.
Vi kører i private biler.

Vejrup Endrup Fritidscenter
Den selvejende institution
VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER
Tlf. 75 19 04 03 Skolevænget 5, 6740 Bramming afholder

ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE
MANDAG den 31. oktober 2005 kl. 1930 I Vejrup Endrup Fritidscenter
Dagsorden i henhold til centrets vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af sekretær og 2 stemmetællere
Valg af ordstyrer
Almen orientering om institiutionens drift og økonomisk stilling
orientering om timefordeling
Behandling af indkomne forslag
Med venlig hilsen
Eventuelt
VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER
Henning Frederiksen
formand

4% Bankofond
Møde den 20. juni 2005

Uddeling af 4% bankofond

Mødedeltagere:
Mona Bojsen
Charles Madsen
Per Møller
Birgit Gjerlevsen
Ditte Olsen
Metha Holk.

Kr. 11.200,00 blev uddelt til følgende:
Vejrup Senior Club
Vester Nykirke Sognearkiv
Vejrup Sognearkiv
Endrup Borgerforening

kr.
kr.
kr.
kr.

6.100,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
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HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING
Edel Bruun’s Eftf. v/Niels Knudsen
Vestergade 1, Holsted
Hovedgaden 43, Gesten
Tlf. 75 39 15 50

Alt ordnes vedrørende begravelser og bisættelse

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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ARRANGEMENTER :
OKTOBER 2005

OKTOBER
Torsdag

D. 27.10

Squaredans i Gymnastiksalen på skolen kl. 19.00 – 20.30

Torsdag

D. 27.10

Vejrup Ungdomsklub holder ÅBEN HUS kl. 19.00

Fredag

D. 28.10

VIF Rulledisco i Hallen 19.30 – 21.00

Søndag

D. 30.10

Busksøndag. Vejrup kirke kl. 9.00. V. Nykirke Kl.10.30

Tirsdag

D. 31.10

Vejrup Fritidscenter Ordinær Repræsentantskabsmøde kl. 19.30

NOVEMBER 2005

NOVEMBER
Tirsdag

D. 01.11

Vejrup Husholdnings “Lav selv det eget maleri” på Skolen kl. 19.00

Tirsdag

D. 01.11

Sogneaften. Præstegården: Henning Nørgaard. Tanker om tiden. Kl. 19.30

Torsdag

D. 03.11

Squaredanc i Gymnastiksalen på skolen kl. 19.00 – 20.30

Fredag

D. 11.11

VIF Familiedyst i badminton i Hallen 19.30 – 21.00

Torsdag

D. 17.11

Vejrup Senior Club “Magnetsengetøj” på Kroen kl. 14.00

Torsdag.

D. 24.11

Vejrup Husholdnings “Tur til Antikgården” Årre kl. 18.45 kørsel fra Vejrup Kro

Fredag

D. 25.11

VIF Jule-rulledisco i Hallen 19.30 – 21.00

Søndag

D. 27.11

Første søndag i advent. Familiegudstj. i Vejrup kirke kl. 11.00

DECEMBER 2005

DECEMBER
Tirsdag
D. 06.12

Julekoncert med Tina Siel og Tine Lilholt. Vester Nykirke kl. 19.30

Torsdag

D. 08.12

Vejrup Senior Club “Pastor Brautsch, Darum” på Kroen kl. 14.00

Mandag

D. 12.12

Julekoncert. Vejrup kirke. Motetkor fra Treenighedskirken kl. 19.30

Søndag

D. 18.12

Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke kl. 11.00

Idræt om dagen:
Starter 4. oktober, kl. 9.30 til 11.30 i samarbejde med Vejrup Idrætsforening. Leder: Søren Callesen og Preben Lind
Kortspil hver torsdag: Kortspil begynder den 22. september hver torsdag, undtagen de torsdage, hvor der er arrangementer og udflugter.

Hver onsdag er der BANKO i Vejrup Endrup Fritidscenter og PRÆMIEWHIST på Vejrup Kro.

ÅBNINGSTIDER:
ENDRUP/V. NYKIRKE LOKALHISTORISK ARKIV
1. onsdag i hver måned fra kl. 16.00-17.000
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden på tlf. 75 170107 Niels Erik Junk

VEJRUP SOGNEARKIV
Hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00 - Velkommen også til en kop kaffe
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden tlf. 75190 335 og 75 190 316

Annoncøroversigt

- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Telefon

Agerbæk Sko
Agerbæk
7519 6160
Andelskassen
Grimstrup 7519 1019
Andelskassen
Glejbjerg
7519 8122
Andelsmejeri
Endrup
7519 1004
Bakkely
Bramming 7519 0005
BG Bank
Vejrup
7519 0344
Blomst & Idé
Gørding
7517 0018
Byggekram
Bramming 7517 3900
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Butik Knoppen
Gørding
7517 8953
Den Grønne Butik Gørding
7517 8999
Døgnkiosken
Vejrup
7519 0353
EDC Mæglerne
Bramming 7517 4677
Egon Nielsen TV
Gørding
7517 8284
Ellegaard Revision Vejrup
7519 0750
Erling Egert
Gørding
7517 8090
Hans Johnsen
Vejrup
7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding
7517 8080
Helle Køreskole
Agerbæk
7517 8369
Holsted Begravelsesforretning
Holsted
7539 1550
Ivan A. Jensen
Vejrup
7519 0230
Jens Søndergård Vejrup
7519 0249
Jensen Biler
Vejrup
7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup
7519 0529
Karl Poulsen
Bramming 7517 3077
KB Træbyg
Vejrup
7519 0521
K.C. Radio
Bramming 7517 2082
Kent Jensen
Vejrup
7519 0333
Klubhusgrillen
Vejrup
7519 0403
Kwik Spar Købmand Grimstrup 7519 1032
Lauridsen murerfirma Hjortkær
7519 1157
Lillian Kokholm
Vejrup
7545 4090
Lourup V.V.S.
Gørding
7517 7012
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
7519 8448
Nielaus Møbler
Vejrup
7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg
7519 8493
Optimal
Bramming 7517 3311
Peter Bertelsen
Vejrup
7519 0123
Per Hansen
Vejrup
7519 0238
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Roxy Bageriet
Bramming 7517 3188
Rud Christensen
Endrup
7519 1161

Firmanavn

By

Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet
Torkilds Tæpper

Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Sejstrup
Bramming
Bramming
Gørding

Telefon
7517
7519
7517
7510
7510
7519
7517
7510
7517
7517

8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
8377

Fimanavn

By

Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Kro
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Bramming 7517 4396
Bramming 7517 3248

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Telefon
7517
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

8223
0054
0200
0054
0238
0350
0006
0122

7519 1509
7519 0381

