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Fredag den 30. oktober blev bål/grillhytten indviet Cirka 100 personer, troppede op for at ønske tillykke, og Endrup lokalråd siger tak for den store opbakning.
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Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 10 - 2015 præmie
 5  Emma Sørensen ............................. 200
 29 Mona Bojsen .....................................150
 443 Johnny Tidemand ............................150
 94 Dan Søndergård .............................. 100
 391 St. 68 ..................................................  50
 544 Bjarne Jensen ....................................  50
 101 Gurli Lauridsen ................................  50
 407 Jutte Nielsen .....................................  50
 26 Heine Smith, Sp. 3 ...........................  50
 252 Henning Frederiksen .......................  50
 42 Anja Frøsig, Sp. 11 ............................  50

 435 Hans Jakob Sørensen .......................  50
 440 Stine Sørensen ..................................  50
 528 Marianne Skjødt ..............................  50
 83 Krzysztof Gorowski .........................  50
 345 Hardy Andersen , 11 ........................  50
 487 Anders Andersen..............................  50
 323 David Pedersen ................................  50
 410 Kirsten Bladt Hansen ......................  50
 210 Christiansen, skole 4 .......................  50
 357 Kennet Pedersen ..............................  50

præmier kan afh. Hos Hans Johnsen

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Riffel og pistolskydning 

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

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

Kom og få en gratis prøveskydning og se om skydning er noget for dig.

Juleskydning
Torsdag d. 17-12    kl. 18.00 – 20.30
Denne aften skyder vi på juleskiver og der er 
nissepræmier.
  En hyggelig aften for medlemmer og deres 
familie, hvor vi serverer gløgg og æbleskiver.

Ny hjemmeside
Gørding-Vejrup Skyttekreds har fået ny hjem-
meside, hvor du kan følge med i
alt hvad der sker i foreningen og om skydning.  
Se mere på: 
www.skytteklubben.dk

Gørding -Vejrup Skyttekreds, Verner Fogh

Træning for alle
Tirsdag  18.30 – 21.00
Torsdag 18.30 – 21.00

Patronsalget slutter kl. 20.00,  
banen lukker når sidste mand har skud.

Seniorskydning
Mandag 14.00 – 16.00

Skydning for alle over 55 år.
Mød op på banen til en gratis prøveskydning.

Et par timer mandag eftermiddag med skydning, 
til en snak til en kop kaffe. 

Åbningstider

3

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 3



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

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE 2

8
2

6
0

8
71

28260871

Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

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

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

tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

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

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

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

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

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Billån

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

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

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

3,15 %* i rente
4,2* i ÅOP

Lån til din nye bil fra:

Kig ind og hør mere!

Vejrup Endrup Nyt
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Status på byggeriet af Min Købmand
Byggeriet skrider planæssigt frem, vi har været tilgo-
deset af det gode vejr den sidste måned, ”så vi er ca. 
en hel time foran tidsplanen” : ) -Men dette har kun 
kunnet lade sig gøre, fordi vores super håndværkere 
har givet den gas både om aftenen og i weekender-
ne, tak og ros til dem!

Indvendig er hele butiksarealet færdigt med fliser på 
gulv, loft sat op og det hele er malet. Gasfyr er mon-
teret. Alle køle/fryse bokse er ankommet. Udvendig 
lys er monteret, alle stik er monteret i loftet, trods to 
gange indbrud med kabeltyveri til følge, internet og 
telefon er gravet ind.

Sidste weekend blev kantsten sat med frivillig ar-
bejdskraft.
Fredag nedgraves kabler til gadebelysning samt 
parklamper til bytorvet med frivillig arbejdskraft, 
herunder klargøring til opsætning af juletræ på by-
torvet, som vil lyse op i december måned.
I uge 47 bliver selve kølerum og frostrum færdig og 
gulvet bliver støbt i varegården.
Lørdag d. 21. nov. lægges der asfalt med frivillig ar-
bejdskraft, herunder vejudvidelse af Møllevej.
I uge 48 forventer vi at alt inventar bliver stillet op 
med frivillig arbejdskraft, for derefter at få de første 
varer på hylderne.

Flaskeautomat og pappresser er undervejs.
Det eneste vi ikke forventer vil stå færdig inden åb-
ningen, vil være baglokalet og den udvendige vare-
gård, men det er en del af planen.

I øjeblikket kan man ikke se meget indenfor i butik-
ken, men vi kan afsløre at der kommer to kasseslu-
ser, flotte kølemontre osv.

Det har været et spændende arbejde, at få puslespil-
let til at gå op den sidste måned, - alle arbejder på 
højtryk, så vi får den fineste butik i området, glæd 
jer allerede til åbningn d. 6. december, men ha’ tål-
modighed med de sidste ting, hvis vinteren skulle 
nærme sig.

Økonomi: Vi har fået tilsagn fra flere fonde om 
midler til bytorvet, men vi arbejder stadig på at få 
de sidste ca. 300.000 kr. i hus, så vi kan få bytorvet 
færdiggjort.

Vi sender en stor tak til al frivillig arbejdskraft, som 
allerede er lavet, samt den der bliver stillet til rå-
dighed de næste uger inden åbningen af Min Køb-
mandsbutik. Ved fælles hjælp bliver vi  færdige til 
åbningsdagen til glæde for alle i Vejrup og omegn.

Med venlig hilsen Vejrup Invest A/S.Foto er fra Vejrup Sognearkiv.

Foto er fra Vejrup Sognearkiv.







Så er de sidste aktiepenge vedrørende 2015 ved at være indbetalt.
Tak igen til byens borgere, firmaer og andre lokale støtter

  
Aktionærbeviserne er nu udfærdiget og trykt, de kan afhentes i Fritidscentret,

Her vil enkelte bestyrelsesmedlemmer være til stede og svare på evt. spørgsmål ang. 
aktier, byggeri, indlån m.m. Der vil ved s
ger af byggeriet i centret. Uafhentede aktiebeviser vil kunne afhentes på et andet 
tidspunkt. 
 
Indlån i Vejrup Invest - som alternativ til et budgetteret banklån tilbyder vi:
 

Udbudsmaterialet er nu på vej ud til de firmaer, der vil byde ind på projektet, og vi 
håber at mange lokale håndværkere vil byde ind på de forskellige opgaver.
I næste nyhedsbrev ved vi meget mere om 
priser osv., men det er stadig målet at vi starter i maj.
 
Nyhedsbrevet vil fremover kun udkomme som mail, så jer, der ikke har indleveret 
en mailadresse må holde jer ajour i Vejrup Endrup Nyt, hvor nyhedsbrevet bliver 
gengivet.  
 
Husk at give besked, hvis I ændrer Jeres mailadresse, det er Jeres ansvar, at vi har 
den rigtige mailadresse at sende til. 
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Kageelskere knækker cancer
Søndag d. 25. oktober 2015 afholdte Vejrup Husholdningsforening kage- og kaf-
febord til fordel for det landsdækkende arrangement Knæk Cancer – og sikken en 
succes.

Vejrup Husholdningsforenings kage- og kaffebord 
har været annonceret i Vejrup-Endup Nyt, ved den 
lokale købmand, i hallen og på de sociale medier, 
omtalen af arrangementet må også siges at være 
nået ud til byens borgere. 

Der var til dagens arrangement dækket op til 70 per-
soner, og da klokken slog 14 til kage bordets start, 
meldte pladsmanglen sig. Søndagens eftermiddags-
arrangement tiltrak hele 225 kageelskende men-
nesker: Unge, ældre, børn, familier, venindeklubber, 
høje og lave lokale støttede hver især Knæk Cancer 
med deres entré. Inge Pedersen, formand for Hus-
holdnings -foreningen, var ”Vanvittig overvældet 
over opbakningen”.

De besøgende kunne mæske sig i 31 forskellige slags 
kager – alt fra boller, til chokoladekage og skumfi-
duskager, kager med frugt, kager med flødeskum og 
kager med fondant, som kunne lede tankerne hen 
på DRs udsendelse Den Store Bagedyst. I dagens 
program var en lille kage- konkurrence indlagt; de to 
kager, der henvendte sig bedst til gæsternes smags-
løg og øjenæbler, blev belønnet med en medalje.

Kage nummer 8 som Malene Lau-
mann Petersen havde bagt, vandt for 
sit smukke ydre. Malene kalder selv sin 
kage for en Skovbundskage, den var 
dekoreret med svampe, søer og træer. 
Pia og Karina Gjerlevsens kage med 
chokoladebunde, brun og hvid cho-
kolademousse og hindbærmarmelade 
stak af med smagssejren. ”Vi havde 
håbet på at vinde, men ikke regnet 
med det, slet ikke på smagen – da man 
jo skal have smagt kagen, inden man 
stemmer på den. Der er det noget an-
det med udseendet”, fortæller de to 
mesterbagere. 

Byens borgere har kunne melde sig til at bage en 
kage til arrangementet, imens tørsten kunne slukkes 
i kaffe, the og saftevand, der var sponsoreret af Helle 
og Per Burkal fra Fritidscenterets Køkken.

Vejrup Husholdningsforening er meget begejstrede, og overvejer allerede nu at gentage 
successen i år 2016, på samme måde i forbindelse med Knæk Cancer. - Overskuddet, der 

blev på 6531 kroner, går til Knæk Cancer og dermed kræftens bekæmpelse.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Endrup Fritidscenter
har fået ophængt hjertestarter 
Fritidscentret har købt en hjertestarter magen til 
den der hænger ved købmanden, så nu er der to 
ens hjertestartere i byen og de er blevet brugt og 
testet og er i orden, de har  været med til at redde 
liv, - midt i oktober havde vi en person med pludse-
lig hjertestop i forbindelse med, Herregymnastik og 
der blev hjertestarteren ved købmanden hentet og 
brugt med succes, 14 dage efter var den ældre herre 
tilbage, med indopereret pacemaker og i god stand 
og med godt humør.

Sidst i oktober monte-
rede Fritidscenteret så 
en ny hjertestarter, den 
hænger udvendig ved 
hovedindgangen til cen-
tret, og allerede 14 dage 
efter fik vi desværre brug 
for starteren igen, denne 
gang var det en person 
der var til idræt om da-
gen, i formiddagstimerne, 
hjertestarteren var jo lige 
udenfor døren så den 
blev hurtig taget i brug, 
helikopteren, som holder 
til i Billund, landede på 
centrets P plads og så af 

sted til Odense hospital, en tur i luftlinje på ca. 25 
min. mod ca. 5 kvarter i bil, vedkommende er hjem-
me igen med en pacemaker. 

Til info koster en hjertestarter ca. 25.000 kr. med 
udendørs varmeskab og ca. 4.500 kr. om året i ser-
vice, men når tingene lykkes og vi ser hvordan vores 
sundhedssystem med helikopter, ambulance, læge-
vogn og hospital spiller sammen, så er det jo ikke 
pengene der tæller.

HUSK:  
fra d. 6 dec. bliver 

hjertestarteren 
i midtbyen 

flyttet til den nye 
købmandsbygning

Vejrup Endrup Nyt
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

 

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

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

SKØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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FASTELAVN
søndag den 7. februar

Fra kl. 14.00-16.00
i Vejrup /Endrup Fritidscenter

KOM	og	slå	katten	af	tønden.
Kom som den bedste idé du kan komme på,  og måske, blive kattekonge – eller dronning 6 

Vi glæder os til at se jer alle, og jeres forældre.
Indgangen er gratis for alle de udklædte, men er du over konfi rmationsalderen eller 

ikke udklædt, så koster det 30 kr. at komme ind.

FASTELAVNSBOLLER & KAFFE SÆLGES I 
Fritidscenterets Cafeteria 

Arrangør:	
Vejrup 
Idrætsforening 
Festudvalg

Vejrup IF har afholdt Julefrokost
Vi vil fra festudvalget gerne sige rigtig mange 
gange tak for en festlig aften med julefrokost i 
multisalen, lørdag d. 15. nov. 2015. 
Det var 115 festglade mennesker som mødte op, 
i sand julefrokost humør. Der bliv spillet stille 
musik under spisning, og da vi var færdige med 
den julefrokost menu fra Fritidscentrets Køkken, 
kom Sing It Back og spillede op til dans, og der 
blev danset og sunget godt igennem.

Vi vil gerne sige mange tak til både Fritidscentret , 
til de frivillige, som stod en aften i baren, og de 
som hjalp dagen derpå.

Vi håber at I alle havde en rigtig god aften. Glædelig jul alle sammen, og rigtig godt nytår!

På festudvalgets vegne Janni Jørgensen
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Vejrup 
Antenneforening 

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

 

 

 

 

 

 

MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

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

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

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

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

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

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

Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11
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Generalforsamling	i	Endrup	Borgerforening	
Torsdag den 05. November 2015. 
Beretning.	
>Pessimisten ser vanskeligheder i enhver mulighed, Optimisten ser 
muligheder i enhver vanskelighed. 
<Winston Churchill.  – >Den som ikke gør noget for andre, Gør 
intet for sig selv. <Goethe. 

Dambrugs arialet er nu ved at være færdig, et meget flot resultat, 
og det bliver imponerende med det nye madpakke hus med plads 
til 80 personer og det offentlige toilet hus, og en flot bro over åen, 
vi ved godt der er lagt et stort og uvurderligt arbejde i dette projekt 
fra Johannes Schmidt, Kaj Mortensen og Lars Brink Thygesen + 
flere andre som har stået dem bi, det vil vi gerne sige mange tak 
for, det vil blive til gaven og glæde for alle i Endrup og ommegen, 
ja måske kommer de langvejs fra for at beskue naturen og livet her. 
Ja og Dambrugs arialet har fået nyt navn, nu heder det Endrup 
Naturpark. 

Ved generalforsamlingen den 14. november sidste år, var der ingen 
ændringer på bestyrelsen da alle fortsatte og blev på de samme 
poster. Formand. Carsten Ladefoged, Næstformand. Steen Beier, 
Sekretær. Tina Fransen, Kassere. Søren Høj, Bestyrelsesmedlem. 
Mads Hansen.  – Igen i år fik borgerforeningen et legat fra Skads 
Herreds Brandkasse på 2000 kr. som der var god brug for. 

Ja igen afholdte Borgerforeningen Børnenes Juletræsfest 3, juledag 
den 27. december kl. 17.30 på Møllekroen, og det blev igen en suc-
ces, med fælles spisningen som var flæske steg, og pølser og pom-
fritter til børnene. Kim Jensen leverede Musikken som spillede de 
glade julesange, og vi fik besøg af Julemanden som igen var rigtig 
god, og der var godte poser til alle, det var nogle meget levende og 
trætte børn der gik hjem, Tak til Skjern Bank for at de var villige til 
at betale for poserne.  Til Amerikansk lotteri var der rigtig mange 
flotte gevinster og der var mange der gik hjem med en god gave da 
der ikke var for mange i år til arrangementet, mange var begejstret 
for jule arrangementet så det var og blev en god jul. 

Borgerforeningen skiftede bank i år fra Andelskassen til Skjern 
Bank i Bramming. 

Der var ingen penge i 4 % bankofonden, i år. 

Den 30.maj kl. 18.00 arrangerede vi Forårs fest på det ny Dam-
brugs arealet ved de tre nye Shelters, hvor vi havde tændt for gril-
len, Det var en mild og flot aften hvor vi nød udsigten ud over søen 
og Dambrugs arialet, så de fremmødte fik en god aften. 

Den 23. juni afholdte Borgerforeningen Sct. Hans aften. Som nu 
er flyttet til det nye Dambrugs Arial, tak til Linda og Anders for to 
gode år i deres baghave. Det blev en god aften med ca. små 100 
fremmødte selv om det var koldt og lidt blæsende. Stenen og Tina 
havde travl ved grillen den aften og solgte mange pølser, snobrød-
ne var der også god gang i.  – I år havde vi fået Bente Bendix Jensen 
fra Esbjerg, hun sidder i byrådet, til at holde båltalen, det gjorde 
hun godt en in spirende tale. Derefter sang vi 3 midsommer sange, 
mens Hans tændte bålet og vi så bluset fra bålet og hørte hylene!!!. 

Den 22. august, blev der holdt Familie dag, hvor Borgerforeningen 
stod for middagsmaden kl.12.30 som var grill mad, spis alt hvad du 
kan for en 50 kr., det blev igen i år en stor succes, stor tak til Tina + 
Steen og Søren + co. For den gode mad de havde arrangeret og til 
at klare grillen, efter spisningen var der forskellige lege for børn og 
voksne, alle de fremmødte fik en rigtig god dag, 

Byens hjemmeside køre rigtig godt takket være Niels Schmidt som 
står for den, det klarer han rigtig flot, er der nogen som har noget 
man gerne vil have sat ind på hjemmesiden eller rettet så kan man 
kontakte Niels Schmidt desangående. 

Esbjerg Kommune har startet landsby pedel ordningen op, som 
alle foreninger kan gøre brug af og det benyttede vi os af, da lege-
pladsen trængte til at få en ny sandkasse hvor vi sørgede for mate-
rialer og de kom og samlede kassen, så der er kommet en ny, Sand-
kasse som er blevet meget mindre, men svare mere til forholdene. 

Så vil jeg gerne til slut sige tak til de af byens borgere som har hjul-
pet borgerforeningen i løbet af året, ja her specielt en tak til dem 
som står for julebelysningen, og stor tak til Hans Peter som tager 
sig af det Og stor tak til den nuværende bestyrelse for jeres indsat 
og det gode samarbejde vi har haft i det forgangne år.

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
September 2015
 Nr. Navn Kr
 130 Simon Larsen ........................................................... 200
 75 Jørn Mortensen ....................................................... 100
 24 Charlotte Brobak ..................................................... 100
 296 Lykke Sørensen ........................................................ 100
 96 Torben Poulsen ........................................................ 100
 258 Kirsten Kristensen ................................................... 100 
 297 Monica Schmidt ...................................................... 100 
 193 Peter Thorup ............................................................   50
 148 Marie Jensen ............................................................   50
 113 Kjeld Olesen .............................................................   50
 100 Niels Pedersen ..........................................................   50
 116 Vibeke Beier ..............................................................   50
 221 Linda Kirkegård .......................................................   50

Oktober	2015
 Nr. Navn Kr.
 230 Vagn Fogh ................................................................. 200
 188 Kennet Møller .......................................................... 100
 259 Anders Kirkegård ..................................................... 100
 149 Ole Christensen ....................................................... 100
  70 Esben Bøgh ............................................................... 100
 212 Anders Jensen .......................................................... 100
 101 Åse Sommerlund ..................................................... 100
 155 V. F. Biler ...................................................................   50
 246 Dennis Christensen .................................................   50
 6 Ruth Andersen .........................................................   50
 156 John – Allan Rasmussen .........................................   50
 5 Kjeld Brobak .............................................................   50
 68 Leo Sørensen ............................................................   50
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Side 14 
ombytter 

 

 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
 
 
 

Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

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

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk
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Julen 
Nu er det jul igen og julen varer lige 
til påske, Nej, det ikke sandt, Nej, det 
er ikke sandt, for ind imellem kom-
mer fasten.

Det er den folkelige julesang, der 
knytter forbindelsen mellem jul og 
påske. 

Hvad betyder påske og hvorfor fej-
rer vi påske?  spurgte jeg minikon-
fi rmanderne. ”For at glæde menne-
sker”, svarede en af dem. Det er jo et 
svar, man kan bruge i fl ere sammen-
hænge, men det er da i sjælden grad 
rigtigt her. Og andre minikonfi rman-
der kunne da også fortælle, at det var 
Jesu opstandelse vi fejrer i påsken. 
Helt rigtig. Desuden mente en, at vi 
fejrer påske for at spise påskeæg.

Også det. Men hvorfor æg? 
Uden påske er der ikke så meget at 

fejre jul for. Uden påske bliver det blot 
en sentimental fejring af et barns fød-
sel og lysets tilbagevenden, men ikke 
at der er befrielse og liv i den fejring.

Påske betyder, at vores skyld er 
forladt og at vi trods vor egoisme al-
ligevel er Guds børn. Vi må tro på 
tilgivelsen og leve under tilgivelsen 
som fortegn. Så kan vi fryde os over 
dagen trods  synd og død. Det nye liv 
har sin grund i påskens under. 

Ind i mellem kommer fasten. Det 
gør vi nu ikke så meget ud af. Men 
alligevel. Ligesom adventstiden er en 

forberedelse til julen, således er fa-
sten en forberedelse til påsken.

Kirkeåret er en udmærket opfi ndel-
se. Det er med til at gøre det levende 
for os, som er vigtigt og som har be-
tydning for vort liv.

Oprindelig var jul en fest for lysets 
tilbagekomst og påske og pinse er 
gamle høstfester.

Men ved at koble de store religiøse 
sandheder på, bliver det levende for 
os, hvad de egentlig betyder for os.

Grundlovsdag fejrer vi grundloven 
og jøderne havde også en festdag for 
loven og de ti bud.

Men hvad der er virkelig grund til 
at feste for, det er Jesu inkarnation og 
opstandelse, jul og påske. Det er også 
værd at fejre høsten og det at vi lever. 
Men der er noget, som er større, Guds 
kærlighed til os som den kom til ud-
tryk i Jesu liv, død og opstandelse

”Lad julesorgen slukkes”
Det er en linje fra Grundtvigs: Vel-

kommen igen Guds engle små.
Julen er også en sorgens tid, for man 

tænker på dem, som ikke kan være 
med. I år er der særlig mange, der er 
gået bort i Vejrup og Vester Nykirke 
sogne. Der vil være nogen steder, 
hvor der er en tom stol, men sådan 
er det. Men Jesus blev jo født for at 
vi ikke skulle være alene og føle os 
ensomme. Han blev menneske for at 
overvinde ensomhed og hjertesorg. 

”Kom hid til mig, I som slider jer 
trætte og bære tunge byrder, og jeg 
vil give jer hvile”, som han sagde. 
”Mit åg er godt og min byrde er let.”

Vi skal måske ikke bede med 
Grundtvig: ”Lad julesorgen slukkes”, 
men om at vi sammen med julesorgen 
alligevel må se et lys forude. Lyset 
er jo kommet, nemlig Jesus Kristus. 
Lad os fejre det igen her i 2015.

Asger Ehmsen

Kirkelige handlinger:
1/10 - 19/11 2015

Dåb:
Vejrup kirke:
Lærke Bruun

(Sanne Bruun og
Jakob Husted Bruun)

Vester Nykirke:
Iben Hauge Træholt

(Mona Hauge Clausen og
Thomas Outzen Træholt)

Louis Lind Hansen
(Sandie Petersen og
Kasper Hansen)

Begravelser:
Vejrup kirke
Birgit Poulsen

Vester Nykirke:
Grethe Borg  Helstrup
Frode Lillebæk Dam (Tjæreborg 
kirkegård)

Kirkebladet
Nr. 6 • 2015
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Reinkarnation
Forleden bekendte en præst sin tro på 
reinkarnation, men det kan vanske-
ligt forenes med kristen tro.

Tanken med reinkarnation er, at vi 
igennem nye liv skal forbedre den 
karma, vi har. Når vi så har gennem-
gået en million inkarnationer eller 
fl ere, kan vi indgå til paradis eller i 
Brahman eller Nirvana. I en vestlig 
forstået inkarnationstro går det altid 
fremad. Man kan ikke blive født som 
et dyr, når man først har nået at blive 
et menneske. 

Ifølge kristen tro kan man ikke frel-
ses ved egne fortjenester.  Kernen i 
kristendom er, at vi må komme som 
børn til Gud uden først at forbedre os. 
Troen på Jesus Kristus gør, at vi er 
gået over fra mørke til lys. Så er vi al-
lerede gået over fra døden til livet. Je-

sus siger det på den måde: ”Den, som 
hører mit ord og tror ham, som har 
sendt mig, har evigt liv og kommer 
ikke for dommen” (Johs 5,24). Eller 
Johs 17,3: ”Og dette er det evige liv, at 
de kender dig, den eneste sande Gud.

Det evige liv er noget nutidigt. Li-
vet er før døden og også efter døden. 
Jesus kalder det evige liv, som er be-
gyndt i dåben for en genfødsel. Det er 
det helt nye liv, hvor det nye menne-

ske lever under tilgivelsen. Derfor er 
der ikke brug for fl ere inkarnationer 
for at gøre det onde godt igen, for det 
er allerede tilgivet og det nye liv er 
begyndt.

AE

Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der familie-
gudstjenester i begge kirke.  I Vester 
Nykirke er der kirkekaffe i kirken og 

Adresseliste:

Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke

22. nov. (Sidste Søndag i kirkeåret) 11.00PT ingen
29. nov. (1.søn.i advent) 11.00 09.30
  (familiegudstjenester)
06. dec. (2.søn i advent) 09.30 11.00
13. dec. (3.søn. i advent) ingen 11.00PT
17. dec. torsdag: De 9 læsninger 19.00
20. dec.  4.søn.i advent) ingen ingen
24. dec. julea� en 14.30 16.00
25. dec. (Juledag) 11.00 09.30
26. dec. (2.juledag) 09.30 ingen
27. dec. (Julesøndag) ingen ingen

01. jan. Nytårsdag 14.00 15.30
03. jan. (Hellig 3 kongers søn.) 11.00 09.30
10. jan. (1.s.e.hellig 3k) ingen 11.00PT
17. jan. (Sidste.søn.e..h. 3 kg) 11.00 09.30
24. jan. (Septuagesima) 09.30 11.00
31. jan. (Seksagesima)      11.00 09.30
07. feb. ( Fastelavn) 10.00 19.00
  (lysgudstjeneste i Vester Nykirke)
14. feb. (1.søn.i fasten) 11.00 09.30
21. feb. (2.søn.i Fasten) 09.30 ingen
28. feb. (3.søn. i fasten) ingen 11.00
06. mar. (Midfaste) 09.30 ingen
13. mar. (Mariæ Bebudelsesdag) ingen 11.00PT
20. mar. (Palmesøndag) 11.00 09.30

(PT: Pernille Troldborg)
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i Vejrup er der kaffe og æbleskiver i 
konfi rmandstuen.

Kl. 9.30 i Nykirke og kl. 11.00 i 
Vejrup.

De ni læsninger
Torsdag den 17. december kl. 19.00 
er der de ni læsninger i Vejrup kirke.

Det træder i stedet for gudstjenesten 
den 20. december. 

De 9 læsninger er en liturgisk guds-
tjeneste uden prædiken, men med 
oplæsning af centrale bibelske skrift-
steder, hvoraf de vigtigste omhandler 
skabelse, forudsigelse af Jesu komme 
og Jesu komme ifølge det ny testa-
mente.

Ind imellem læsningerne er der ad-
ventssalmer og julesalmer.

 
Sogneaften i 
Vejrup præstegård 
med Hanne Eiby 
torsdag den 
21. januar kl. 19.30: 
Tilbage til det ”normale”.
Foredrag om Danmark 
ca. 1914 - ca. 1940.
I denne periode var der store øko-
nomiske svingninger i Danmark. 
20’erne startede med en eftertidskri-
se og sluttede med verdenskrisen, der 
startede i USA i 1929. Krisen første 
til stor arbejdsløshed samt en styr-
kelse af antidemokratiske tendenser.

I denne periode blev parlamentaris-
mens princip fastslået, efter at Chri-
stian X havde blandet sig i politik un-
der Påskekrisen i 1920.

Kultur og livsstil var meget forskel-
lig i by og land. Forandringerne slog 
først igennem i byerne.

Kønsrollemønsteret ændrede sig kun 
lidt i denne periode.

Kalender

Tirsdag D. 08.12 Julekoncert i Vejrup kirke med Hjertingkoret ....................................................... kl. 19.30

Torsdag D. 17.12 De 9 læsninger i Vejrup kirke ...............................................................................kl. 19.00

Torsdag D. 21.01 Sogneaften Hanne Eiby  ................................................................kl. 19.30 i præstegården

Torsdag D. 28.01 Salmemaraton i Vejrup kirke  ..................................................................... kl. 17.00-18.00

Torsdag D. 11.02 Sangaften i Endrup Møllekro  ............................................................................... kl. 19.30

Salmemaraton

Man mødes på skift i provstiets kirker kl. 17-18 og synger 10 salmer fra 
salmebogen hver gang. 
Det kræver ingen tilmelding, man må gerne komme enkelte gange alt 
efter, hvad der er praktisk.
Oftest er det den lokale præst, der kort kommenterer de enkelte salmer.
Til afslutning er der en kop kaffe i kirken.

Uge 50 – torsdag d. 10.11. i Vilslev kirke DDS 651-660

Uge   2 – tirsdag d. 12.1. Ribe domkirke DDS 661-670

Uge   4 – torsdag d. 28.1. Vejrup kirke DDS 671-680

Uge   6 – onsdag d. 10.2. Farup kirke  DDS 681-690

Uge   8 – torsdag d. 25.2. Gredstedbro kirke  DDS 691-700

Uge 10 – tirsdag d. 8.3. Kalvslund kirke  DDS 7o1-710 

Uge 12 – tirsdag d. 22.3. Hviding kirke DDS 711-720

Uge 14 – torsdag d. 7.4. Bramming, Skt. Ansgar kirke DDS 721-730

Uge 16 – tirsdag d. 19.4. Sct. Catharinæ kirke, Ribe DDS731-740

Uge 18 – tirsdag d. 3. 5. Hunderup kirke  DDS 741-750

Uge 20 – onsdag d. 18.5. Gørding kirke  DDS 751-760

Uge 22 – torsdag d. 2.6. Spandet kirke  DDS 761-770

Uge 23 – tirsdag d. 7.6. Darum kirke  DDS 771-780

Uge 24 – tirsdag d. 14.6. Domkirken  DDS 781-791 
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Sangaften i 
Endrup Møllekro
Torsdag den 11. februar kl. 19.30 er der mulighed for at få stem-
merne rørt. Ingrid Sand Simonsen og Peer Munkgaard sørger for 
musikken og vi vil tage nye og ældre ting frem og så er der natur-
ligvis også mulighed for selv at foreslå noget fra den nye højsko-
lesangbog. Undervejs er der lejlighed til en kop kaffe og at lytte 
til et lokalhistorisk bidrag ved Ingrid: Kirkemusik og orgelspil 
gennem de sidste 50 år. 

Sogneindsamling 2016
Søndag den 13. marts 2016 er det 18. gang, at Folkekirkens Nød-
hjælp holder den årlige landsindsamling, som bliver organiseret i 
et stærkt samarbejde med lokale sogne over hele landet.

Julekoncert
Tirsdag den 8. december i Vejrup kirke kl. 19.30 med 
Hjertingkoret.

Hjertingkoret har 40 medlemmer, både unge og ældre. 
De har været på udlandsrejser og givet koncerter. Di-
rigent er musikpædagog Lisbeth Aagaard Rahn, som 
også leder fl ere andre kor, f.eks. Varde sommerspil. Se 
hjemmesiden. 

Der er mulighed for en kop kaffe i kirken efter koncer-
ten.

Julesange med fejl!
I julemandens sangbog har der indsneget sig
en række fejl.
Sæt en ring omkring det forkert 
ord i sangene og udfyld kuponen. 

1) Glade jul, sjove jul
2) Sikken voldsom trafik og alarm
3) Kender I den om Viggo
4) Julehunden med sin pynt
5) Et barn er født i Bramming
6) Dejlig er den sø så blå
7) En kornblomst så jeg skyde
8) Julen har bragt velsignet grød
9) På loftet sidder nissen med sin pizza
10) Skal vi klippe vore kræmmerhuse sammen

Aflever eller indsend løsningen til:
Præstegården, Engdraget  5, 6740 Bramming
inden d. 24. dec. 2015 og deltag i lodtræningen
om en æske chokolade.

Billednr.: _________________________________

Navn: ___________________________________

Adresse: _________________________________

Postnr.:____________ By: ___________________
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Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Her er der 
plads til din 

annonce
Kontakt 
Helle B. 

2945 4615

Julehilsen fra Østergården
En stor TAK til alle, der på den ene eller anden måde har 
bidraget til gode oplevelser for Østergården i 2015.

Tusind tak for den imødekommenhed, varme og hjælpsomhed, 
som vi altid møder. Det har været til stor glæde og hjælp i 
hverdagen, at så mange har tænkt på os i årets løb.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Beboere og personale

Plejecentret Østergården

Vejrup Endrup Nyt
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Hotel Glejbjerg

Læs mere på:

www.hotel-glejbjerg.dk

Vi tilbyder
Mad ud af huset

Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Juleanretning minimum 10 couv. 
Marinerede sild m. karrysalat
Pandestegt rødspættefi let 
m/ remoulade & citron

Medister m. rødkål
Frikadeller m. sdr.jysk hvidkål
Hamburgryg m. grønlangkål

Ris Ala mande m. Kirsebærsauce
155,- pr couv. ud af huset 
(husk brød & smør)

195,- pr couv. i huset

Luxus Juleanretning
Marinerede sild m. karrysalat
Røget lakseroulade m. lime glace
Stegte sild m. rødløg

Tarteletter m. Høns i asparges
Medister m. rødkål
Frikadeller m. sdr.jysk hvidkål
Hamburgryg m. grønlangkål

2 slags oste m. kiks & druer
Ris Ala mande m. Kirsebærsauce

188,- pr couv. ud af huset 
(husk brød & smør)

235,- pr couv.  i huset

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

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

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

Kontakt os
mail: info@hotel-glejbjerg.dk

Tlf. 75 19 84 64

Vi i borgerforeningens bestyrelse, har snakket 
om hvad man kunne gøre for at hjemme siden 
www.vejrup.dk mere indbydende og spæn-
dende, det at gå ind på siden og hente informa-
tioner.

Vi har i den forbindelse aftalt med Chris Kjær-
sig at han skal stå for hjemmesiden, men han 
har også tilbudt sig som borgerjournalist. Det 
vil sige, at hvis du har en god historie, din nabo 
eller andre i byen har fødselsdag kan du sende 
en lille tekst og evt. et par billede til borger-
journalist@vejrup.dk – derefter vil Chris ligge 
det på hjemmesiden. 

Han vil også være at fi nde i byen med sit ka-
mera hvis han synes der sker noget spændende.
Borgerforeningen glæder sig til samarbejdet 
med Chris, og håber at byens borgere vil kon-
takte ham, hvis I mener der er noget der kunne 
være spændende at få lagt på www.vejrup.dk

På borgerforeningen vegne - Karina Tobiasen

Byens borgere kan nu leje fl ag af borgerforeningen. 
- Borgerforeningen har fl agstænger med fl ag, hol-
dere til 3 fl agstænger og jordspyd, der kan opstilles 
hvor som helst, og i de allerede etablerede huller på 
Vejrup Storegade og Kærvej 

Disse kan opsættes ved hvilken som helst anledning 
såsom bryllup, runde fødselsdage osv. Der betales 
ikke depositum, men ødelagte fl agstænger med fl ag 
erstattes. Er man interesseret i at leje fl ag alléen 
eller et antal spyd eller holdere, kan man kontakte 
formanden. 

Flagene koster: Flagstang inkl. fl ag 35 kr.
-Flagstang m/ spyd og fl ag 50 kr.

Holder til 3 fl agstænger inkl. Flag 150 kr.

Vejrup Borgerforening Formand
Jan Jensen – salg@jensenbiler.dk

mobil – 30 34 64 61

Vejrup	Borgerforening	

Holder til 3 fl agstænger inkl. Flag 150 kr.
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Vejrup Seniorclub
Torsdag d.29. okt. havde Seniorclubben fællesmøde 
med Menighedsrådet i præstegården. - Da havde vi 
sognepræst Anders Kjærsig fra Nr. Søby på Fyn til at 
holde fore drag. Anders Kjærsig er kendt af mange, 
da han er født og opvokset I Vejrup, Hans foredrag 
havde titlen ”Fra borger-Til forbruger”

Den beskrev tiden fra 1850erne og frem til i dag, 
hvor folkets oplysning begyndte at tage fart. Man 
startede folkehøjskolerne, hvor unge karle og piger 
mødte kulturen og udsynet til verden. Med disse nye 
ting i baggage, begyndte der at ske en udvikling også 
økonomisk, så der begyndte en industrialisering af 
Samfundet for at dække folks behov. 

 Der skete også en politisk bevidsthed i befolkningen, 
hvor man delte sig op i arbejderklasse selvstændige 
og offentlige personer, med vidt forskellige interes-
ser.

Det skabte spændinger i befolkningen, og den er der 
jo stadigvæk.

Den eksplosive udvikling i mekanisering og økonomi 
efter verdenskrigerne, ændrede også befolkningen,, 
de fi k en frihed og økonomi ,så man blev uafhængig 
af andre, så man er blevet til et selvoptaget og egoi-
stisk Samfund.

Det var et fi nt foredrag, som der var mødt 50 tilhø-
rer op til.

Torsdag d.12. nov. havde vi besøg af ”Notabene” fra 
Ølgod. Det er seks personer der tager ud og optræ-
der sammen med sang, musik og sketch.

Det var en forrygende eftermiddag for de 40 der del-
tog I mødet, man morede sig, så ikke et øje var tør, 
- af grin.  – Billederne er fra denne eftermiddag

Vejrup Endrup Nyt
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Rejsegilde på bålhytten i Endrup
Fredag d. 30. oktober 2015 inviterede Endrup Lo-
kalråd til rejsegilde på vores bål/grillhytte i Endrup. 
Cirka 100 troppede op for at ønske tillykke, og lokal-
rådet siger tak for den store opbakning.

Sagt ved rejsegildet: ”Velkommen til rejsegildet på 
vores bålhytte og velbekomme! Jeg håber grillme-
ster Steens tryllerier smager jer godt. Dette er kun 
rejsegilde. Ved indvielsen 4. juni næste år, af både 
dambrugsareal og bålhytte, håber vi at kunne holde 
den helt store fest med rød snor, der skal klippes 
over, pigegarde og hestekøretøjer, og en masse glade 
mennesker.

For at begynde med begyndelsen, og det er ikke 
Adam og Eva, så har vi i Endrup en meget iderig 
mand, Lars Brinch Thygesen, som fostrede ideen 
med bålhytten. Lokalrådet og mig selv inklusiv, 
syntes der var uendeligt langt fra ide til virkelighed, 
men for at vise vores gode vilje, spurgte jeg Kaj Mor-
tensen, om han havde mulighed/lyst til at kæmpe 
den kamp, og se nu hvad der er sket. Han har tegnet 
og tænkt, samarbejdet med Jesper Larsen, som er 
kommunens fundraiser, og Niklas Ibsen fra Esbjerg 
Kommunes entreprenør-afdeling. Men han er også 
kommet med hans lille trillebøre fuld af værktøj og 
lagt en uhyggelig masse frivillige timer i indretning 

af toilet/udstillingsbygningen, og han har stået, om 
ikke i lort så i smadder til halsen, da strømkablet 
skulle føres under vejen, samtidigt med at vi havde 
det voldsomme skybrud. Så vi er meget taknem-
melige for den kæmpe indsats Kaj og hans hjælpere, 
Ejner, Theodor, Anders og Søren m.fl. har ydet.

Jeg vil gerne understrege, at der er ikke kommunale 
skattekroner i projektet, det er ude -lukkende fonds-
midler der finansierer projektet, og 25% af pengene 
går direkte i statskassen i form af moms. 

En kæmpe sidegevinst ved sådan et byggeri, er det 
sammenhold og den hjælpsomhed som et sådan et 
projekt udløser. Mange tak for det! ”

Efterfølgende blev vores nye forpagtere på Endrup 
Møllekro introduceret, og de gjorde bestemt et godt 
indtryk. Derudover var der en konkurrence om, hvad 
det rekreative område i Endrup skal hedde. 
Tre navne var i spil, Endrup Naturpark, Endrup Fæl-
led, og Endrup Engpark.
Valget faldt på Endrup Naturpark.
Der blev trukket lod blandt deltagerne, og Anders Kir-
kegård vandt en middag for to på Endrup Møllekro.

Mvh. Johannes
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Fredags Aktivitet
Er for alle dem, der er friske på at give den gas !   fra kl. 19.00 - 21.00

For alle de børn der har lyst til at være sammen  med masser af aktiviteter i 2 timer
Til de seje og modige – det bliver med en masse spændende udfordringer– også for de små

 tag bare forældrene med, der er ka� e på kanden  

Prisen 25 kr. pr. gang 

Cafeteriaet har åben for salg, samt gratis ka� e/te til de voksne.Cafeteriaet har åben for salg, samt gratis ka� e/te til de voksne.

Badminton	
i Vejrup IF

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

Kontingent:	1000	kr.	pr	bane	fra	nytår	
og frem til sæsonafslutning.

For yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding, 
kontakt Thomas Regel på 29698099

Den 08. Januar Den 22. Januar 

Den 12. Februar Den 26. Februar

Den 11. Marts
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Vejrup IF Krolf 
Torsdag den 19. november kunne 33 Krolf 
spiller fejre en sæson afslutning, – som-
merens Krolf spil var dog allerede slut i 
september, men ledige lokaler, travle spiller, 
kunne man ført nu fi nde tid til at feste og 
holde afslutning efter en velfortjent sæson. 

Søren Callesen og Gunnar Jessen modtog 
begge en fi n erkendelse for arbejdet med 
klargøring af Krolfbanerne sommeren igen-
nem.

Ejvind Christensen blev hyldet for at have 
været den spiller, der fl est gange har været på 1. pladsen gennem sæsonens 24 gange på Krolf banen, - den 
placering havde han hele 16 gange, Jens Christian Jermiin fi k en 2. plads med 4 gange på 1. pladsen og Gun-
nar Jessen indtog 3. pladsen med 3 gange på 1. pladsen. – Der blev uddelt vin til vinderne.

Krolf spillerne 
siger tusind Tak

Vejrup If Foreningsudvikling og frivillige 
Det var hovedpunkterne 
torsdag d. 22/10, da 
Vejrup Idrætsforening 
i samarbejde med DGI 
Sydvest afholdt work-
shop. - Til workshoppen 
var alle foreningens ud-
valg inviteret samt tilhø-
rende ledere og trænere. 
30 mand dukkede op til 
arrangementet, hvor Rolf Jakobsen og Carsten Jen-
sen fra DGI Sydvest styrede slagets gang. 
De to herrer fra DGI er begge idrætskonsulenter, 
den ene indenfor skydning, den anden inden for 
cykling, dog har de ved siden af begge erfaring som 
udviklingskonsulenter.
 
Workshoppens fokus var frivillighed, forsamlingen 
nåede frem til, at Idrætsforeningen har brug for fl ere 
frivillige til at løfte opgaverne. Denne konstatering 
ledte frem til spørgsmålet om, hvordan man så ska-
ber en attraktiv foreningen, for netop at få fat i fl ere 
frivillige. Deltagerne blev sat i grupper med deres 
respektive udvalg, hvor opgaven nu blev at prøve at 
lægge en konkret plan for den konkrete opgave, de 
ønskede en frivillig til. 

Rolf og Carstens påstand lød, at når man mangler 
frivillige, grunder det oftest i en vis fl yvskhed om-
kring den frivillige opgave – for hvad indebærer den 
egentlig? Hvor langt tid kommer det til at tage – en 
tirsdag i måneden, eller fem timer hver lørdag? Igen-
nem en konkretisering af den enkelte opgave, vil der 
samtidig åbnes op for et bedre greb i den frivillige, 
i og med denne får øjnene op for, en frivillig opgave 
ikke behøves at være fl yvsk og diffus. 

Workshoppen satte mange gode samtaler i gang 
udvalgene imellem, og planen er at Vejrup Idræts-
forening efter årsskiftet atter skal mødes med Rolf 
og Carsten for at op følge på, om der er ved at ske 
noget i foreningen – om fl ere har indset, det er fedt 
at være frivillig.  

arrangementet, hvor Rolf Jakobsen og Carsten Jen- Rolf og Carstens påstand lød, at når man mangler Rolf og Carstens påstand lød, at når man mangler Rolf og Carstens påstand lød, at når man mangler 
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

- din lokale købmand       Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

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

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

Her er 
der plads 

til din 
annonce

Kontakt 
Helle B. 

2945 4615
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Håndboldturnering
Den 31/10 havde vi årets første turneringskampe i Vejrup, hele 9 U12 
hold spillede mod hinanden. Vejrup har tilmeldt både et pige og et 
drenge hold, begge under ledelse af Carsten Mølgaard.

Pigerne vandt en kamp, men både piger og drenge, spillede fl ot hånd-
bold. Begge hold består af første- eller andetårs spillere, der nu 
er tilmeldt deres første turnering. Vi synes fra håndboldudval-
gets side at spillerne har udviklet sig rigtigt meget på kort tid.

Begge hold skal også spille U12 til næste år, så i år fokuseres 
der på udvikling og træning. Så holdene til næste år er helt klar 
til at give de andre hold maksimale udfordringer.

Her kan I se billeder fra turneringen.

 Mvh Håndboldudvalget

Vejrup IF Håndbold
Lørdag d. 7 November 2015, var u 8 mix holdet til 
deres første stævne i Gørding.  Der blev spillet 3 
kampe og her vandt de 2 af dem - super fl ot !

Jeg vil gerne sige tak, til alle spillerne for en super 
hyggelig formiddag, hvor jeres humør var højt fra 

start til slut og tak for den store opbakning til foræl-
dre, søskende og bedsteforældre.
Vi er tilmeldt 4 stævner mere i denne sæson, som 
jeg ved alle spillere ser meget frem til.

Carina Haubuff Nielsen, Træner.
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Børnehåndbold	sæson	2015/16
Det var med stor spænding og blandede forventnin-
ger vi gik en ny håndboldsæson i møde efter som-
merferien. Det var lykkedes at starte pige og drenge 
håndbold op for U-10 spillere sidste efterår og vinter. 
Det var en ”spæd start” med 5-6 piger og drenge, 
men vi gav det chancen og det viste sig at være rig-
tigt.

Da sæsonen sluttede i april var der 11 pige og dren-
gespillere, som gerne ville fortsætte til næste sæson. 
Vi blev enige om at mødes til håndboldtræning igen 
efter sommer- ferien, og spillerne fi k besked om at 
tage en veninde/kammerat i hånden, når vi mød-
tes igen til september. Meget spændte mødte vi op 
til den første træningsdag. Forventningerne blev 
elimineret. Der mødte 23 spillere i årgangene U-10 
og  U-12, dvs 3. 4. 5. og 6. klasse.

Nu fi k vi pludselig et ”positivt” problem. Vi havde 
kun en træningstime om mandagen og en træner. I 
hast blev der hyret en ekstra træningstime om tirs-
dagen, og spillerne blev delt med U-10 om manda-
gen og U-12 om tirsdagen.

Der er tilmeldt U-10 hold til håndboldtotalstævner 
i løbet af vinteren. U-12 piger og U-12 drenge spil-
ler i JHF turnering. Det er tillige lykkedes at fi nde en 
”hjælpetræner”(Ejvind Christensen)
til U-12 holdene, så vi nu her er 2 trænere. 

Når du nu læser dette, som forældre eller som al-
mindelig borger, evt. som tilfl ytter, kunne du må-
ske være interesseret i at hjælpe med at træne vores 
talentfulde ungdom. Du er meget velkommen til 
at henvende dig til undertegnede eller håndbold-
udvalget, hvis det har vækket din interesse, eller 
du kender en som kunne have lyst. Vi har brug for 
jer!!!, og det er herligt at arbejde med børnene og 
følge deres udvikling på håndboldbanen.

I skrivende stund er der planlagt en håndboldtur til 
Blue Water Dokken i Esbjerg d. 23-11, hvor vores 
ungdomsspillere skal følges med Liga- spillerne ind 
på banen til kampen mellem Ribe-Esbjerg HH og 
Sønderjyske. Efterfølgende skal vi se kampen. Vi har 
fået tildelt 50 fribilletter til ungdoms spillere samt 
trænere, ledere, forældre og chauffører. Det bliver en 
spændende tur.

Til slut vil jeg gerne takke alle spilleres forældre for 
et godt samarbejde i den forløbne sæson. Jeg håber 
det kan fortsætte i det nye år. Hermed en glædelig 
jul samt et godt nytår til alle, med tak for det gamle.

Carsten Møllgaard.
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

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

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

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

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

Eller 10% hvis kun nye glas.

www.optima-bramming.dk

For dine øjnes skyld

Optimal Optik
Storegade 7, 6740 Bramming

Telefon 75 17 33 11

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Arrangementer 
December
Søndag D. 06.12 Åbning af NY købmands butik

Torsdag D. 10.12 Vejrup Senior Club, Banko	og	Julehygge i Fritidscentret kl. 14,00

Fredag D. 11.12 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Onsdag D. 23.12 VIF afholder Jule	BANKO i Fritidscentret kl. 19,00

Onsdag D. 30.12 VIF afholder Nytårs	BANKO i Fritidscentret kl. 19,00

Januar
Torsdag D. 07.01 Vejrup Senior Club, Generalforsamling i Fritidscentret kl. 14,00

Fredag D. 08.01 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag D. 22.01 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Februar
Lørdag D. 07.02 VIF afholder Fastelavnsfest i Fritidscentret kl. 14,00

Fredag D. 12.02 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag D. 26.02 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Marts
Lørdag D. 12.03 VIF afholder Gymnastik opvisning i Fritidscentret fra kl. 15,00

Fredag D. 11.03 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i FritidscenteretFredag D. 11.03 Fredags Aktivitet

En glædelig jul & godt Nytår
Ønskes vi alle bladets læser

og bladet annoncører.
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hotel Glejbjerg Glejbjerg 7519 8464
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet Møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal Optik Bramming 7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Spar v. Hans Johansen  Vejrup  7519 0015
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Antenneforening  7519 0168
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-
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