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I Vejrup bygges der på livet løs
3 familier, der vælger at bygge et nyt moderne hus på en gammel grund.
3 drenge, Jørgensen, Hjort og Pedersen, der alle er født og opvokset i Vejrup.

Fælles for dem alle tre er, at de er selvstændige er-
hvervsdrivende, og alle tre holder af at bo og leve i 
Vejrup, og har en vision om at bygge nyt.

De to familier ønskede at fi nde en grund indenfor 
bygrænsen, hvor der måtte være erhverv, og valget 
blev to tidligere landbrugsejendomme, hvor grunde-
ne var store nok til det ønskede byggeri.

Danny og Nadia Jørgensen har bygget deres nye 
hus på Storegade 61 A, et hjem sammen med deres 2 
børn. Her er der plads til lidt supplerende materialer 
og maskiner til Entreprenør virksomheden. I mange 
år havde Søren Jensen drevet landbrug på stedet, og 
gården har dannet ramme om mange Høstfest arran-
gementer sammen med Pensionistklubben i Vejrup. 

Jonas og Celia Præst Hjort, har overtaget Storega-
de 72 og er i fuld gang med at realisere deres fælles 
hjem med sønnen Villads og skal på sigt også inde-
holde noget af virksomheden Hjort Ventilation. Her 
har der været drevet landbrug for mange år siden, 
og beskrivelsen fra arkivet ”Den gamle Kro, tingsted 
m.v. 

David og Pernille Pedersen er 4. generation med 
landbrug i Sønder Vejrup. På Vejrupvej 20 er de i 
fuld gang med at bygge en nyt hjem, til dem og de-
res 3 børn. Huset ligger tæt på deres virksomhed, en 
moderne landbrug med mælkeproduktion og mark-
brug.  

Helle Burkal.

Vejrup Seniorklub
Der afholdes generalforsamling i Seniorklubben 
Torsdag den 12.01 2023 kl. 14 i Vejrup Endrup 
Fritidscenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er det 
lykkedes os at få kørelærer Kristian 
Nissen til at komme og gennemgå 
nye regler i trafi kken og orientere om, 
hvordan kørefærdighederne bedst 
bevares. 

Der serveres kaffe og kage.
Det er gratis at være med.
Der kan købes medlemskort til 75 kr. i forbindelse med mødet 
eller på mobilepay 61291512.   Alle  er meget velkomne.
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 Endrup/V.Nykirke lokalhistorisk arkiv
Holder temaaften d.19.01.23 i klubhuset Møllegårdsvej 1 kl.19.30.

Temaet er: Fra præstegård til fattiggård.

En fortælling om hvordan den tidligere præstegård i Raunsø blev solgt i 1859 som fattiggård. En 
fortælling om datidens barske forhold, når man  ikke er i stand til at forsørge sig selv og ikke har 
andre til hjælp og derfor kom på fattiggården.

Vi håber at I er mange der vil møde op til en spændende og hyggelig aften

Aftenen afsluttes med kaffe og hjemmebag.

Hilsen
Endrup/V.Nykirke lokalhistorisk arkiv.

Vejrup præmiespil
  Oktober 2022 Præmie

 225 Jytte Jensen 200

 42 Anja Frøsig 150

 525 Kent Olsen 150

 458 Gitte Ladefoged 100

 82 Børge Christensen 100

 15 Alina Lindberg 100

 25 Carsten Mølgård 50

 96 Bjarne Jensen 50

 485 Jesper Christensen 50

 64 Emil Sørensen 50

 535 Dan Søndergård 50

 128 Verner Holm 50

 307 Ronni Fyhn 50

 316 Karen Krogh 50

 100 Inger Mortensen 50

 3 Birger Henriksen 50

 377 Helge Hansen 50

 304 Johan Johannesen 50

 233 Kirsten Ibsen 50

 60 Ella Sørensen 50

 541 Kent Henriksen 50

 544 Bjarne Jensen 50

 103 Anders Regel 50

 283 Benjamin Lauritzen 50

 69 Birthe Degn 50

 237 Bibi Dyreby 50

  November 2022 Præmie

 31 Sonja Andreasen 200

 205 Holger Enevoldsen 150

 152 Jørn Bak 150

 537 Steffen Bertelsen 100

 66 Marianne Jensen 100

 166 Steen Uldahl 100

 539 Jari L. Jensen 50

 197 Bjarne Jørgensen 50

 41 Elsebeth Nielsen 50

 176 Tina Mortensen 50

 59 Søren Andersen 50

 99 Hans Jørgen Madsen 50

 87 Gurli Sørensen 50

 521 Peter Nielsen Rosendahl 50

 9 Betina Borg 50

 475 Pia Engbjerg Hansen 50

 141 Iben Sørensen 50

 247 Tove Nielsen 50

 285 Asbjørn T. Madsen 50

 409 Charlotte Jensen 50

 466 Mads Møller 50

 540 Hans Erik Madsen 50

 84 Else Marie Hansen 50

 345 Hardy Andersen 50

 260 Asta Fogh 50

 195 Lone Thuesen 50
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Endrup, Grimstrup, Vejrup og omegn
tager hul på den grønne omstilling
– til varmeforsyning
Fjernvarmen kommer! sidste frist og mulighed for 
at komme med, uden at skulle have en krone op af 
lommen var tirsdag den 15. november 2022, det var 
sidste dag for at komme med på fjernvarme udbud-
det. Det vil sige at afgiften for at blive tilsluttet fjern-
varmen, vil blive betalt af fællesskabet over 30 år.

Tak for den store opbakning til fjernvarmen, i 
alle tre byer. Vi skulle i den indledende fase samle 
mindst 270 husstande der var interesserede i at få 
fjernvarme. Det tal er nu over 500, og det er helt 
sikkert at vi får fjernvarme.

Efter tirsdag den 15. november skal man lægge 
10.000 kr. for at kunne komme med, og resten vil 
blive betalt af fællesskabet over 30 år. Så snart der 
begyndes at grave fjernvarmerør ned, og fremadret-
tet derfra, skal man selv betale hele fjernvarmeafgif-
ten på ca. – 30.000 – 50.000 kr. og det på en gang.

Så håber alle dem der vil og kan, er kommet med 
her fra starten af.

Venlig hilsen – 
De tre lokalråd i Endrup, Grimstrup og Vejrup

logo

& green projekt
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En tankevækkende eftermiddag 
i Vejrup Seniorklub
I oktober var Anne Helene Jensen fra Vildbjerg nem-
lig på besøg og fortalte meget medrivende om sit liv. 

Efter en hjerneblødning, der vendte op og ned på 
tilværelsen, besluttede Anne Helene at hun ville gå 
alene fra Skagen til Kruså for at bevise, at hun kunne 
kæmpe sige tilbage til et normalt liv. 

Anne Helene havde taget den barnevogn med, som 
havde været den tro følgesvend på turen, og her viste 
hun nogle af de ting, hun havde medbragt på turen. 

Efterfølgende har Anne Helene gået mange andre 

ruter i rundt i Danmark med barnevognen og også 
her samlet på mange fantastiske oplevelser. 

Vi fi k indblik i op og nedture 
i Anne Helenes liv, og man-
ge måtte have lommetør-
klædet frem i ny og næ, for 
hendes beretning var meget 
rørende, og de 48 fremmød-
te have virkelig fået noget at 
tænke over, da de gik hjem 
efter en dejlig eftermiddag. 

L ene Thorø.
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode  
til en hyggelig aften med en flaske vin. 

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

 vin til særdeles fordelagtige priser,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en 
hyggelig aften sammen med os. 

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag fra 07.00 til 20.00

Min købmand tænker lokalt

Min Købmand er klar til din Julesok
Nu kan i hænge jeres julesok op i butikken 

HUSK at sætte dit NAVN på julesokken
Der bliver lagt gave i den, hver søndage

Fra den 27. november igen den 4. 11. og 18. december 
og en ekstra ind til den 23. december

Først efter kl. 10.00 formiddag

Glædelig jul og godt nytår 
Ønskes du af personalet, Min Købmand

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk6



BANKO
I Vejrup Endrup Fritidscenter

HVER ONSDAG kl. 19.00 

Almindelig Banko

Samlet gevinstsum ca. 

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

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

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

HEJ ALLE GÅ 
VENNER 

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

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

altså 2 ruter, 
Turen vare ca. en time, 

du får Glæde, socialt samvær, 
bevægelse og velbefi ndende 

og måske lidt fuglefl øjt.

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

FJOLLE FREDAG
Fredag den 9. december (håndbold)

Fredag den 20. januar (e-sport)

Fredag den 24. februar (fi tness)

Fredag den 10. marts (gymnastik)

Fredag den 31.marts (festudvalg)

Åbner 18.30 og Slutter Kl 21.00 

NYT for tilmelding og betaling man skal tilmelde
og betale via hjemmesiden, vejrupif.dk

under fanen IDRÆT OM DAGEN.

3 gange koster 50 kr.- 7 gange 100 kr.
Husk at tilmelde i barnets navn �

Julehygge på torvetJulehygge på torvet
Salgsboden er stillet op 

Lørdage og Søndage

Fra kl 14.30-17.30

Den 26. 27. november

December 3. og 4.

10.og11. – 17. og 18.

Gløgg og varm kakao

Æbleskiver til torvepriser.

Glædelig jul ” VI SES”

Vejrup Endrup Nyt
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Gørding-Vejrup gruppen: 
Spejd365 – tørklæde mærket
 Vi har i det sidst år haft 4 seje spejder som har gået 
med deres spejder tørklæde, og nu er de alle 4 fl ot i 
mål. 

Det hele startede for ca. 1 år siden da vores gruppe-
leder Lilian var inviteret til åben morgen samlingen 
på Vejrup skole, hvor hun snakkede om hvad man 
lavede når man gik til spejder og her kom hun også 
lidt ind på mærket Spejd365. Da Lilian var færdig var 
der 3 drenge som var klar på at tage mærket og de 
var der ved i gang, den ene spejder var starte et par 
dage inden.  De 4 spejder som har været så seje at 
går med deres spejder tørklæde i et år er: Daniel Ro-
senberg, Mathilde Nielsen, Johan Schultz og Alfred 
Quebec. 

De er hver og en blevet hyllet for den stor selvdisci-
plin det kræver at tage tørklædet på hver dag i et år. 
De er blevet hyllet med råb, taler og kage.  

Daniel blev 
færdig den 10 
september, hvor 
han blev over-
rasket til stafet 
for livet i Ribe 
med en tale af 
gruppeleder 
Lilian Rasmus-
sen, her fi k han 
sit mærke over-
rakt på scenen. 
For Daniel har 

det været et år hvor han har fået sig en ny bedst ven 
nemlig hans tørklæde, for hans tørklæde har både 
været med på fodboldskole, til skolefotos og hans 
mor 40 års fødselsdag. Det har været meget stor for 
Daniel at bevise at han har kunne gennemfører dette 
mærke, vi ser nemlig en drenge der er begyndt at tro 
mere på sig selv, du er meget sej Daniel og endnu en 
gang stort tillykke  

Mathilde blev færdig den 19 september, hun synes 
det har været en fest at gå med sit spejdertørklæde, 
fordi man ligger mærke til andre spejder og man bli-
ver genkendt som spejder. Mathilde synes også det 
var lidt sjov at der i år var 5 på deres klassebillede 
som havde tørklæde på. Mathilde fi k sit mærke til et 
spejdermøde hvor spejdervenner var med til at fejre 
det. 
spejdermøde hvor spejdervenner var med til at fejre 

Dette er billeder af de 4 spejder som har gået med tørklædeDette er billeder af de 4 spejder som har gået med tørklædeDette er billeder af de 4 spejder som har gået med tørklæde
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Juletræsindsamling
Så er KFUM 
spejderne i 
Gørding-Vejrup 
gruppen igen 
klar til at hoppe 
i arbejdstøjet og 
samle juletræer 
ind for Gørdings og Vejrupsborgere. Dette 
sker søndag d. 8. januar 2023 fra kl. 11
Det er nemt for Dig. - Sæt dit juletræ ud til 
fortovet og vi henter det og kører det væk for 
dig. Prisen er 30 kroner per juletræ. Du kan 
betale på to måder, enten ved at hænge pen-
gene på træet i en plasticpose eller overfører 
pengene til spejderne på Mobilpay 376822, 
skriv adresse i tekstfeltet (hvis du vælger den-
ne løsning skal der blot lægges en seddel ved 
træet, at der er betalt med Mobilpay).

Bor du uden for bygrænsen henter vi også 
gerne dit juletræ. Hvis du ønsker dette, så 
send en sms til Maria på 22675441 med 
adresse og overfører 50 kroner på Mobilpay 
376822, så henter vi også dit juletræ.

Nytårsparade i 
Vejrup Kirke
Kom og vær med 
til Nytårsparade i 
Vejrup kirke sammen 
med KFUM Spejder-
ne Gørding-Vejrup 
og sogne præst Per-
nille Troldborg. 
Dette sker søndag 
d. 8. januar 2023 
kl. 9:15
Håber at se Jer alle 
store som små, så vi 
sammen kan få sat 
gang i det nye år.

Johan og Alfred blev begge færdig ca. den 21. sep-
tember, drengen fejrede det sammen ved at smide 
tørklædet og spise god mad. For Johan har det være 
sjovt men også træls, for nogle dag vil man bare 
gerne slippe men du har kæmpet dig fl ot igennem 
Johan og du skal vide vi er mega stole af dig.  Alfred 
synes både det har været sjov, spændende, træls og 
okay at gå med hans spejdertørklæde i et år. Det har 
været sjovt/spændende fordi det har givet en masse 
muligheder for at fortælle om spejder, og det er uan-
set hvor man er kommet så er man blevet spurgt ind 
til det, Alfred har både haft snakket om spejder på 
genbrugspladen, til bryllupper og mange andre sted. 
Alfreds først bemærkning til mærket Spejd365 var at 
det var OKAY, det skyldes at det var træls om som-
meren når det var varmt.

Johan og Alfred blev begge to overrasket til ulvemø-
det den 21. september, her kom vores gruppelederne 
for at sige et par ord til de to spejder drenge der 
nu også var kommet i mål, derefter fi k de et rigtig 
BROV, og så var der tørklædekage til alle ulve. Ja og 
selv om drengen troede at vi have glemt dem så var 
det ikke tilfældet for både forældre og søskende var 
dukket op for at hylde dem. 

Vi er meget stole af vores medlemmer 
der kaster sig ud i de større mærker. 
På veje af hele Gørding-Vejrup gruppen 
ønskes i endnu en gang tillykke.

Salg af juletræer 
i Vejrup
Gørding-Vejrup gruppe gentager succesen 
med salg af juletræer, men i år gør vi det at 
vi de sidst 2 weekender op til jul står på tovet 
ved min købmand i Vejrup. Vores seje spejder 
vil stå der fra kl 14 til 
17. Overskuddet fra jule-
træsslagt vil går til vores 
spejder, lejre, ture og så 
har vi et ønske om et nyt 
køkken. 

Juletræerne sælges fra 
100 kr. alt efter størrelse. 

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

Vejrup Antenneforening påskønner initiativer
Vejrup Antenneforening har besluttet at udlodde midler til de foreninger i Vejrup sogn,  

som gennemfører / igangsætter initiativer, som fremmer Vejrups udvikling.

Vejrup Antenneforening opfordrer derfor foreninger til at søge midler til sådanne initiativer.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Poul Bjarne Holst på mail:

Holst4@mail.tele.dk – Ansøgningsfrist er 1. februar 2023

Efter ansøgningsfristen udløb afgør Vejrup Antenneforening,  
hvilke initiativer der er mulighed for at støtte.

Venlig hilsen Vejrup Antenneforening.  
Erik Stenager 29288212. Svend Erik Gejl Uhd og Poul Bjarne Holst

Maskinbroderi i Vejrup
Mit navn er Conni 
Jørgensen, jeg er i som-
mers flyttet på Kærvej 
i Vejrup, sammen med 
min mand og vores 
hund Jackie. Jeg har 
haft Broderimaskiner i 
26 år og kan brodere på 
næsten alt materiale.

Så hvis du mangler at få et navn broderet i dit barns 
tøj, et sødt motiv på en håndklæde, taske, mangler 
du at få broderet logo på firmatøj, eller er det dåbs-
kjoler der mangler at få navn på, her er det kun fan-
tasien der sætter grænser, tøv ikke med at kontakte 
mig, og få en snak om hvad der kan lade sig gøre. 

Mobil 30323635 –  
mail elicon@anarki.dk
Eller følg mig på Facebook:  
Elicon maskinbroderi

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk10



Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

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

KØB • SALG • REPARATION

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 Jesper Dejlov Andersen

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

 

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

Vejrup Storegade 61, 6740 Bramming 

KØB • SALG • REPARATION

Vejrup Endrup Nyt
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GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

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

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

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

mail@ve-fritidscenter.dk

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

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

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

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

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

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 6 • 2022

Advents musikgudstjeneste 
Søndag den 11. december i Vejrup Kirke kl. 16.00

Ved musikgudstjenesten vil Esbjerg 
Messingkvintet dels akkompagnere 
salmerne - dels spille stemningsfuld 
musik fra deres omfattende 
repertoire.

Der vil være læsning og en kort 
prædiken ved Ronald Risvig over 
adventstidens tema: ’forventning’. 
Hvad og hvem er det der skal 
komme? Og hvad er det vi nutids-
mennesker forventer der skal komme?

Esbjerg Messingkvintet består af konservatorieuddannede musikere, som alle har haft meget 
alsidige arbejdsliv.

De har hygget sig med at spille sammen i omkring 15 år og 
givet kirkekoncerter og plejehjemskoncerter i det vestjyske; 
blandt andet digegudstjenester i Darum og 9 læsninger i 
Jernved kirke. 

De fem er: Jean-Michel Clemmensen og Svend Friis på 
trompeter, Kenn Højbjerg på valdhorn, Hanne Degn på 
basun og Harry Lender på tuba.

www.endrupby.dk 13



Adresseliste:

Sognepræst 
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og 
uvp@km.dk

• Ingen faste træffetider. Man 
er velkommen til at kontakte 
præsten, når der er brug for det.

Sognets offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14 
Tlf. 29 43 73 92

Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28 
Mobil 24 27 02 49
Mail: gravervejrup@gmail.com

Vester Nykirke:

Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13

Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl, 
6740 Bramming
Mail: 
rakumettedemuth@gmail.com
Mobil 2336 7708

Rejsebrev fra Syden
Hermed en hilsen fra præsten på 
studieorlov, nu hvor det endelig er 
lykkes at komme afsted oven på gen-
vordighederne med kattebid og sen-
følger heraf. Men nu har hånden det 
godt. Den forkortede fi nger er ganske 
vist ikke så meget bevendt. Men pyt 
med det, når resten fungerer, og med 
tanken om, at det hele kunne være 
gået meget værre.

Så derfor pakkede Lotte og jeg, d. 
27/10 bilen og kørte syd på – med 
den spanske solkyst som mål, nær-
mere betegnet Torreblanca, hvor jeg 
har lejet en skøn lejlighed, 200 meter 
fra Middelhavet, og med udsigt over 
vandet – i skrivende stund, d. 14/11, 
med 22 grader og høj sol på kontoret 
på verandaen.

Nogle har spurgt mig, om det da vir-
kelig er nødvendigt, at tilbringe den 
tildelte studieorlov i Spanien. Og 
selvfølgelig er det ikke det. Jeg kun-
ne sagtens granske i emnet om me-
nighedsrelationer til de danske kirker 
i udlandet hjemmefra, måske med et 
par afstikkere ud i Europa.

Men når nu anledningen bød sig, at 
jeg kunne få tre måneders frihed med 

fuld løn med henblik på at kunne for-
dybe mig i et emne, hvoraf overve-
jelserne kommer til at gå i retning 
af – på baggrund af erfaringerne fra 
nogle af de danske kirker i udlan-
det – hvad vi stiller op med de små 
landsogne i Danmark i fremtiden, så 
er det en once in a life time mulighed 
for at prøve noget helt andet. Og der-
til kommer så desuden, at den span-
ske solkyst er det sted i verden, hvor 
danske kirker i udlandet er allermest 
massivt repræsenteret. Ikke mindre 
end tre kirker eller menigheder på en 
kyststrækning af ca. 200 km. På den 
måde er Solkysten rent geografi sk 
det rette sted at befi nde sig i forhold 
til det emne, jeg arbejder med. Så på 
den måde en forening af det nødven-
dige og det behagelige. Hvis nogen 
skulle være i tvivl, så betaler jeg selv 
for vores ophold.

Men der befi nder sig her i området, 
hhv. ’Kirken Øst for Malaga’ – ’Mar-
grethekirken i Mijas’ – og ’Den dan-
ske Sømandskirke i Algeciras’. Tre 
danske, men vidt forskellige menig-
heder. Kirken Øst for Malaga er en 
sæsonkirke uden kirkebygning. Der 
er præstelig betjening fra 1. novem-
ber og seks måneder frem, mens i 

Magrethekirken i Mijas

Vejrup Endrup Nyt
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forår- og sommerhalvåret er der in-
gen aktivitet. Menigheden har ingen 
egen bygning, hvilket betyder at man 
i forbindelse med gudstjeneste mv., 
lejer sig ind hos andre kirkesamfund 
i området øst for Malaga. Sømands-
kirken i Algeciras har ikke længere 
egen præstelig betjening, præsten er 
blevet sparet væk, tilbage er kun en 
assistent, mens når det er nødvendigt, 
så tilkaldes præsterne, enten fra Mar-
grethekirken eller Øst for Malaga. 
Margrethekirken i Mijas er den stør-
ste af de tre danske kirker i området, 
og den eneste som har egen kirkebyg-
ning – en smuk, hvid, klassisk dansk 
landsbykirke med rødt tag. Kirken er 
bygget på en grund, skænket af Mi-
jas Kommune, og ellers fi nansieret 
af private fondsbidrag, indviet i 2001 
under deltagelse af dronning Margre-
the og prins Henrik. En smuk og dej-
lig kirke med tilhørende sognehus og 
bar, fordi det jo altid er godt med en 
drink efter gudstjenesten.

Jeg var i lørdags til gudstjeneste i 
Kirken Øst for Malaga, den med de 
lejede lokaler. Her foregik gudstjene-
sten i ’Lux Mundi’, hvilket betyder 
’Verdens Lys’, et lav-katolsk, økume-
nisk kirkelokale, som også anvendes 
af den engelske kirke. Et lokale af en 
kaliber, som i Danmark aldrig ville 

blive brugt til en gudstjeneste. Men 
gudstjenesten var som den skulle 
være, og med en fremragende præ-
diken af pastor Annalise Bager. Men 
uden bar! Så derfor gik menigheden 
efterfølgende på restaurant – alle gik 
med – til en fremragende frokost 
med alt i mad og drikke. Jeg spurgte 
præsten, om man gjorde det hver søn-
dag, og JA, det gjorde man. Der var 
godt 20 mennesker til gudstjenesen, 
hvilket er pænt af en medlemsskare 
på 50 – dog skal det ses i lyset af, at 

der vistnok bor i retning af 30.000 
danske på Costa del Sol.

Jeg har nu fået skabt mine kontakter 
i kirkerne, som jeg skal bruge det til 
mit studieprojekt. Som tak har jeg 
så lovet at holde et foredrag i Mar-
grethekirken – d. 8/12, hvor jeg for-
tæller røverhistorier fra min tid som 
præst på Mandø. Og et par røverhi-
storier fra Vejrup og Vester Nykirke 
skal de nu nok også få med på vejen.

Kærlig hilsen Uffe 

Gudstjeneste i Lux Mundi

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenestetider 
Vejrup - Vester Nykirke

Vejrup V. Nykirke

4/12 2. adv. 9.15 10.30

11/12 3. adv. 16.00* ingen

18/12 4. adv. ingen 19.00 (PT)

24/12 Juleaften 14.30 16.00

25/12 Juledag 10.30 9.15

26/12 2. juledag ingen ingen

31/12 Nytåraaften 15.00 13.00

1/1 Nytårsdag
Henvises til Gørding
kl. 16.00

8/1 1. s. e. Hellig3kg. ingen 9.15 (PT)

15/1 2. s. e. Hellig3kg. 10.30 ingen

22/1 3. s. e. Hellig3kg. 9.15 10.30

29/1 Si. s. e. Hellig3kg. 19.00 ingen

5/2 Septuagesima 9.15 10.30

12/2 Seksagesima 10.30 ingen

19/2 Fastelavn 9.15 10.30

26/2 1. s. i fasten 10.30 9.15

Gudstjenester ved pastor Ronald Risvig, dog pr. 29/1 2023 er Uffe hjemme igen
PT – sognepræst Pernille Troldborg, Gørding
* Adventsgudstjeneste

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

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

Svejseopgaver, reparation af staldinventar mm.

Vi kan hente din maskine hjemme ved dig.

Frans Wijbenga, 22 47 22 63

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL
Såsæd, majsfrø, gødning, 
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

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

Find mig på Facebook 
eller

på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres 

nybyg, tilbyg - støbe arb. 
facade - badeværelse 

Mobil: 9380 0703

F
W

Vejrup Endrup Nyt
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NYT ASFALT OG NYT KRYDS PÅ VIADUKTEN

Vejrup IF uddeler træner/lederprisen
I 1982 startede Vejrup IF med at uddele træner/leder 
prisen, det er blevet til mange i årens løb. TAK alle jer 
– TAK for det gode arbejdet i har yder i foreningen, I de 
40 år vi har uddelt prisen.

- Flg. Personer samt de sportsgrene der har modtaget 
priserne gennem årene: 
1982 Svend Madsen Fodbold, - 1983 Britta Pedersen 
Håndbold, - 1984 Bjarne Jørgensen Fodbold & Bad-
minton, - 1985 Preben Lind Badminton, - 1986 Sonja 
Andreasen Gymnastik, - 1987 Paul Erik Andersen 
Fodbold, - 1988 Knud Fogh Fodbold, - 1989 Kaj P. 
Madsen Banko og Sportsfest , - 1990 Søren Callesen 
Gymnastik, - 1991 Carsten Mølgård, - Håndbold, 
-  1992 Paul Bjarne Holst Fodbold, -  1993 Henning 
V. Pedersen Håndbold, -  1994 Christian Sørensen Fod-
bold, -  1995 Svend Erik Uhd Fodbold, - 1996 Henning 
Frederiksen Formand, -  1997 Jan S. Jensen Håndbold, 
-  1998 Peder Thomsen Fodbold, -  1999 Anne Marie 
Nielsen Håndbold, - 2000 Åse Sommerlund Madsen 
Kasserer, - 2001 Mona Boisen Mk79 og Banko, - 2002
Tommy Hunderup  Sponsorer, -  2003 Marianne Pe-
dersen Badminton, - 2004 Hanne Holden Gymnastik,  
- 2005 Anja Frederiksen Gymnastik, - 2006 Hans Pe-
ter Rasmussen Fodbold, - 2007 Marianne Jensen Bad-

minton, - 2008 Allan Fogh Håndbold, - 2009 Mette 
Sørensen Gymnastik,- 2010 Charles Madsen Fodbold, 
- 2011 Kirsten Kristensen Banko/Festudvalg/Gymna-
stik, - 2012 Hans Callesen Festudvalg, - 2013 Pia & Ib 
Gjerlevsen Fodbold, - 2014 Helle Burkal Gymnastik/
Formand VIF/V.E.nyt. – 2015 Anders Ebener Fodbold. 
– 2016 Ejvind Bruno Christense – 2017 Kassan Frede-
riksen Fodbold – 2018 Thomas Regel Badminton 2019
CORONA – 2020 CORONA – 2021 Otto Pedersen 
Banko/Formand.   

1996 fi k Henning Jensen VIF første udfoldelses pokalen 
for lang tro tjeneste
2012 fi k Søren Callesen, Knud Erik Mortensen og Pre-
ben Lind deres pris for Lang tro tjeneste 

Siden er der kommen nye tiltag, hvor man fra Idræts-
foreningen side takker de unge mennesker, der i årets 
løb har været hjælpetræner i de forskellige idrætsgrene. 

Ved den årlige Sportsfestugen giver man dem en 
skulderklap, – for deres interesse og indsat i forenin-
gen, hver af de unge hjælpetrænere får et gavekort til 
Sportsmaster, hvorfra de kan få lidt tøj, der synliggør 
deres arbejde i foreningen. 

Vejrup Endrup Nyt
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”Det bedste spejdermøde nogensinde…”
 Af Charlotte Thorøe.

Hvad defi nerer et godt spejdermøde? Tja det er 
meget forskelligt. 
Det kommer meget an på hvad det er for børn man 
har til spejder. Her er et par enkelte bud.

Hos spejderne i Grimstrup/Årre gruppe har vi altid 
været meget glade for vores hyttes beliggende hed. 
Lige midt i Egekrat skoven, med mange spændende 
skovområder, og rig mulighed for at studere og lærer 
om naturen. 
Men vi har gennem de sidste 4 år erfaret, at nogle 
gange er det også meget godt at komme ud og se 
noget andet. For 2 år siden havde vi en ulvefl ok be-
stående af 5 raske knægte. De var mega skarpe på alt 
det her med spejder færdigheder, så vi udfordrede 
dem ved at bruge skoven omkring os, og de synes det 
var fedt. Men efterhånden som året gik, blev de også 
mega skarpe på at fi nde rundt i skoven, så da vi nåede 
til foråret, var udfordringerne ikke så store. De var sto-
re ulve og skulle snart rykke på til junior, så spejder-
færdighederne kunne de også, ja nærmest i søvne. Så 
vi besluttede at fl ytte et af møderne væk fra hytten. Vi 
valgte området ude ved Nysø. Omgivelserne dannede 
rammen om opgaverne til løbet. Efterfølgende fi k vi 
kage og saftevand i bålhytten. Ved mødets afslutning 
spurgte vi hvad ulvene synes om mødet- svaret var 
klart ”Det var årets bedste spejdermøde”.

Siden har vi taget ideen til os. Som fx sidste forår 
hvor vi holdt et møde i anlægget i Bramming. Grun-
den til at vi valgte Bramming var fordi dagens møde 
skulle handle om handikap. Til dagens møde skulle 
min veninde være med, hun sidder i kølestol og bor i 
Bramming. Ulvene skulle ud på et løb, hvor de skulle 

prøve kræfter med forskellige han-
dikaps. Efter løbet var der selvføl-
gelig saftevand og kage, og så hav-
de ulvene mulighed for at snakke 
med min veninde om hvordan 
hendes hverdag i en kørestol er. 

Efter mødes fi k jeg fl ere beskeder fra forældre der for-
talte at børnene havde snakket hele vejen hjem og mø-
det havde været ”det bedste møde nogensinde, tiden var 
bare fl øjet afsted”. 

Men nogen gange er det ikke beliggende heden der 
er afgørende. Nogen gange er det programmet. Sid-
ste forår havde vi et møde som vi valgte at kalde et 
bamse-møde. I forbindelse med at ulvene tog mær-
ket Dyrenes Beskytter, valgte vi har holde et mødes 
som skulle handle om vores kæledyr. Derfor skulle 
hver ulv havde en bamse med, og en kam så de 
kunne groome deres bamse. Imens snakkede vi om 
hvilke dyr de havde derhjemme og hvordan de skulle 
passes. Og vi var rundt om både kaniner, marsvin, 
hunde, katte, høns, ænder, køer, grise og heste. Til 
slut fi k vi besøg af den ene af mine hunde. Ulvene 
faldt pladask for Lilje (hunden) og hun elskede alt 
den opmærksomhed hun fi k af børnene. Efter mø-
det kom en af drengene hen til mig og sagde ” Det 
her var det bedste spejdermøde nogensinde, kan vi 
ikke snart gøre det igen?”. 

Så defi nitionen på det bedste spejdermøde nogen-
sinde er bred, men en ting er sikkert. Spørger man 
børnene, så for man et ærligt svar, og vi leder lytter 
hver gang til den feedback børnene giver os. Så når 
foråret kommer skal vi igen ud og have luft under 
vingerne. 

Få information fra lokalrådet 
Lokalrådet informerer normalt via Facebook, Vejrup Endrup Nyt, 

på skærmen hos Købmanden og på vejrup.dk. 

Vi vil inden længe undersøge, hvordan vi bedst kan få information ud til så mange 
som muligt vha. et spørgeskema, som vi håber at få mange svar tilbage på så vi kan 

tilrettelægge vores kommunikation bedst muligt.

Hilsen Lokalrådet i Vejrup

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

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

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

 Michael Kruse
Erhvervsrådgiver
88 20 85 68
mik@midspar.dk

Vejrup Endrup Nyt
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VEJRUPS HUSHOLDNINGSFORENING
Afholder generalforsamling den

2. februar 2023 kl 19.00
i V.E. Fritidscenter. Dagsorden ifl g. Vedtægterne.

Evt. forslag skal sendes til formanden.

Alle er velkomne.

På generalforsamlingen påtænkes en evt. nedlukning af foreningen.

HAR DU EN GOD IDE, SOM DU MANGLER FINANSIERING AF?
På baggrund af den eventuelle nedlukning af Vejrups husholdningsforening, skal foreningens 

midler, hvis nedlukningen effektueres, uddeles i forhold til vedtægterne. 
Det vil sige at pengene skal bruges til glæde og gavn i Vejrup sogn.

Helt konkret betyder det at foreninger, naboer, venner eller enkeltpersoner 
Kan ansøge om midler til et projekt eller et tiltag til gavn for fl ere i byen. 

Det kan være alt fra en ny rutsjebane til et event.

Alt du/I skal gøre er, at sende en ansøgning til regel@vejrup.dk hvor der beskrives hvad I 
ønsker penge til og hvorfor, derudover skal der også stå det eksakte beløb, og også gerne om et 

evt. mindre beløb kan bruges, husk at nævne hvem ansøgeren er.

Bestyrelsen kigger, i tilfælde af en nedlukning af foreningen, på alle ansøgningerne og 
beslutter i fællesskab hvem, der skal have pengene.

Ansøgningerne skal være os i henne 
senest den 1. februar 2023.

Der gives svar medio februar.
Vejrups husholdningsforening.

VØGAS LUND SÆLGER
Juletræer i skoven

Fæld din egen JULETRÆ

Lørdage den 10. og 17. December 

Her er der frivillige der hjælper med at fælde træet 
Der er også bål, gløgg og hygge som vi plejer.

Med venlig hilsen Jørgen Fogh

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Håndbold Børn
Fredag d. 7. oktober blev der afholdt ”håndboldnat-
ten” i hallen hvor 16 børn deltog. Børnene ankom og 
fi k placeret deres tasker og madrasser. Herefter fi k 
de udleveret deres håndboldnatten 2022 T-shirt og 
så var der hurtigt gang i forskellige bold aktiviteter i 
hallen. 

De aktive børn fi k brugt masser af god energi og 
fi k derfor spist pizza, kage og fredags slik i løbet af 
aften. Alle hyggede sig på kryds og tværs, store som 
små. Humøret var højt og der var god stemning og 
holdånd, da aftens UV kampe blev fl øjtet i gang,- 
hen på aften af en kompetent dommer. Alle var be-
gejstret og pyntet med uv maling og knæk lys.

De store drenge fi k også kamp til stregen, da vi hav-
de lokket nogle friske håndbold piger forbi hallen til 
en UV kamp. Der blev grint og brugt meget energi 
så alle mand sov godt efter en god aften.

Næste morgen var der rundstykker til morgenmad 

og så var alle tanket op med ny energi til bold aktivi-
teter i hallen igen.

På håndbold udvalgets vegne, vil vi gerne takke alle 
som deltog for et hyggeligt og aktivt døgn, med 
masser af grin.

Det er en fornøjelse, at se hvordan byens børn kan 
sammen på kryds og tværs af årgangene, fordi de 
alle kender og hjælper hinanden.

Lige et lille spørgs-
mål til nogle af 
børnene, hvad synes 
i om håndbold nat-
ten ?

Adspurgt Mille og 
Magnus, fortæl-
ler….  At håndbold-
natten var mega sjov 

alle kender og hjælper hinanden.

VIF Håndbold
U8-mix
Så er vi kommet godt i gang med håndbolden for de 
yngste, og det går bare rigtig godt. Børnene er entusia-
stiske og bøvler godt på, så det er super. Vi har været til 
stævne i Tjæreborg, og det klarede de super godt. Der 
er planlagt yderligere at vi deltager i 2 stævner mere 
inden jul og så 3 stævner efter jul - så der er masser af 
kampe at de kan se frem til i den kommende tid.

Serie 3 - herrer.
Vi var to, Daniel Arnason og Per Tobiasen, der under 
Håndboldnatten, kom til at snakke om det egentlig 

kunne være sjovt at se om der var mulighed for at 
starte et herrehold op. Der blev lavet et opslag på 
Vejrups facebookside, og så måtte vi se hvad der ville 
komme ud af dette. Det tog virkelig fart, og det re-
sulterede i at 15-16 mand  gerne ville spille håndbold 
! Det er bare helt fantastisk - intet mindre.
D 2/12 deltager vi i et fi ve-a-side stævne i Vejen - så 
der kan vi nok bruge et heppekor 
D 2/12 deltager vi i et fi ve-a-side stævne i Vejen - så 

Og efter jul har vi tilmeldt et hold til turnering i JHF 
kreds 7 - det bliver spændende.

På vegne af Håndbold - Per Tobiasen

Vejrup Endrup Nyt
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og det var fedt de store drenge var med. Det var sejt 
at hallen var mørklagt og di skulle have UV maling og 
knæklys på til håndboldkampe. 

Bastian - 2 klasse
Bastian ser hvert år frem til håndbold natten med de 
sødeste træner og frivillige, han snakker allerede om 
hvilke indendørssko han skal have næste gang, så han 

er klar til næste års engagement, så de kan lyse når de 
skal spille nat håndbold/diskohåndbold. 

Noah - 1 klasse
“Det var godt og rigtig sjovt. Især at skyde på mål og 
spille i mørke. Og så fi k vi pizza. Jeg vil rigtig gerne 
med næste gang.”

Hilsen Camilla Stenager

Borgerforeningens generalforsamling 
den 8. november 2022
Formandens beretning 

Først vil jeg gerne takke bestyrelsen for det arbejder, 
der er blevet udført det seneste år. Det er rart at se, 
at selv om man ikke har mulighed for at deltage til 
f.eks. Sankt Hans, så bliver der stadig hjulpet til med 
forberedelserne. En stor tak til vores familier, der gør 
det muligt at lave frivilligt arbejde. Tak til dem, der 
støtter os, så vi kan støtte byen.

For lidt over et år siden havde vi besøg af Jørgen 
Skovbo, som holdt et foredrag i Vejrup/Endrup fri-
tidscenter. Her var opbakningen desværre ikke, som 
vi havde håbet. Vi har lært af det og taget det til 
efterretning. Vi har derfor i sommers haft en kasse 
sat op bed Købmanden, hvor der kunne gives ønsker 
til næste foredrag eller andet. Ideerne herfra vil vi 
arbejde videre med, og håber på at have noget klart 
til næste år. 

Julebelysningen kom på plads i midten af novem-
ber. Julemanden kom igen på torvet til en hyggelig 
eftermiddag med mange børnefamilier. Dette vil vi 
gentage igen i år. 
Her vil julemaden tænde træet, som han 
har gjort de sidste mange år. 

Da konfi rmanderne skulle konfi rmeres, 
blev der sat sparegrise op ved købmanden. 
På selve dagen var borgerforeningen ude at 
sætte fl ag op for byens konfi rmander. 

I midten af maj var vi rundt med kontin-
genter til by og land. Vi har for første gang 
oplevet en lille tilbagegang i betalende. 
Dette kan skyldes, at vi ikke var så aktive 
under Corona. Men vi ser frem ad og håber 
på at de kommer igen. 

Sankt Hans aften blev igen afholdt ved landsbypar-
ken. Der kom rigtig mange hvilket vi var meget glade 
for. I år havde vi bestilt nok pølser, og vi takker Lo-
kalrådet for hjælpen med maden.

Tak fordi I støtter borgerforening – Formand Bjarne 
Donslund

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: 
Karina Søndergaard Tobiasen – Sabrina Buch Hansen 
og Nadia Jahreis Jørgensen. 

Stort tillykke
Traditionen tro trak borgerforeningen ved general-
forsamlingen lod blandt foreningens medlemmer om 
to store købmandskurve på den årlige generalfor-
samling.
De heldige vindere blev i den forbindelse
June og Verner Holm og Vagn Fogh
Stort tillykke til jer og tak fordi I støtter borgerfor-
eningen.

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Gymnastik
Ballet i Vejrup
I gymnastikforeningen i Vejrup tilbyder vi igen i år, omegnens unikke mulig-
hed for, at gå til ballet for både børn og voksne, nybegyndere såvel som øvede. 
Har du misset dette, så fortvivl ej, vi har ledige pladser endnu på både børne 
og voksenhold. Begge hold undervises igen i år af vores dygtige og erfarne Ali-
na, som til dagligt underviser i ballet på kulturskolen i Esbjerg. 

Ballet 7 - 14 årige Mandage kl. 16.45 - 17.20
Den klassiske ballet verden er en del af kunstens unikke og smukkeste ud-
tryksformer. Gennem denne smukke udtryksform styrkes og udvikles barnets 
motorik, selvtillid, styrke, koncentrationsevne samt fantasi. Derudover hygger 
vi os også og har det sjovt. Er du nybegynder eller øvet, det er ikke så vigtig, 
kom bare og prøv! 
De første 3 gange er GRATIS.

Ballet for voksne Mandage kl. 20.00 - 21.00

Vil du lære at bevæge dig elegant? – Kan du li at danse og bevæge din krop?

Det betyder ikke noget om du er nybegynder eller før har gået til dans. Her er der 
plads til alle, der har lyst til at tage med ind i ballettens og dansens verden. Og 
som et ekstra plus er ballet en af de få sportsformer, som udfordrer de fl este af 
kroppens muskler, udvikler balancesansen, smidigheden og strammer kroppen op. 
Vi gør det med smil på læben og glæder os til at tage imod dig, ung som moden, 
ny som øvet, kom og prøv. 
De første 3 gange er GRATIS.

Se mere på vejrupif.dk under fanen gymnastik. 

Nyt til de helt små
Idrætsforeningens mindste gymnaster fi k i for nyligt også 
lidt nyt til redskabsbanen. Robert Andersen fandt et skarpt 
tilbud og slog straks til på en lille fi n skum rutsjebane men 
tilhørende trappe. Rutsjebanen er allerede taget godt imod 
på forældre/barn holdet. Håbet er at den kan sprede lidt 
glæde til foreningens mindste idrætsudøvere. 

På vegne af gymnastikudvalget - Tina Højer Grønning

Sæt X Lørdag d. 25. marts 2023 kl. 15.00!

Her vil gymnastikforeningen åbne dørene for
sæsonens gymnastikopvisning. 

Nærmere info følger… 

www.vejrup.dk24
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7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED ]

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

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

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

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

www.elicon-maskinbroderi.dk

Connie Jørgensen
Kærvej 11, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 30 32 36 35

elicon@anarki.dk
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HOT N TOT
Dame & Herrefrisør

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

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

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

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på
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Pallereoler og
Lagerreoler

til lager og butik

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

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

Pallereoler og Lagerreoler
til lager og butik

Pallereoler og
Lagerreoler

til lager og butik

Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501 - 3050 Humlebæk 
Tel.:  4919 2122 - www.reoler-as.dk
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Vejrup Idrætsforening 
træner/ Lederpris 2021
I starten var det kærligheden til håndbolden som 
ungdomstræner, hvor han vandt utallige medaljer 
med sine hold.  Senere blev Otto træner for Senior 
Damer, og samtidig har han været formand i hånd-
boldudvalget ad fl ere omgange.

Otto har været Formand i 16 år han har altid fun-
det en løsning på den udfordring han har stået over 
for. Han indrømmer dog også gerne at have slidt 3-4 
sekretærer op i tiden som formand, for alt det papir-
arbejde er ikke lige ham, men det er en nødvendig-
hed når man er formand i Vejrup IF.

Otto siger sjældent nej til opgaver, der kan gavne 
Vejrup IF, og han har taget sin tørn i Esbjerg Idræts-
råd, Lions Club og er stadig med i MK 79 Støttefor-
ening for Vejrup IF.

Otto går gerne forrest med ny inspiration, det være 
DGI Kurser, nyt EDB system, Conventus, og han er 
god til at se nye måder at gøre tingene på.
I 2011 var det et nyt tiltag med at starte spinning op, 
og her tog Otto selv tjansen som spinning instruk-
tør- en opgave han stadig tager sig af, så der har 
været mange hold gennem tiden og haft glæde af – 
”Karens musik smag”

Der skulle fi ndes en afl øser til formandsposten i 
VIF– det har været lidt af en udfordring, at fi nde en 
ny formand, men han er blevet på posten og ikke 
løber fra jobbet, men nu det lysner, idet Sabrina 
Hermansen tager over herfra.

Ved årets Sports-
fest er Otto altid 
at fi nde. Han er 
den, der er med 
til at støtte, være 
igangsætter og 
han står altid klar 
bag kulisserne 
med en hjælpen-
de hånd og fi nde 
løsninger på de 
problemer, der 
opstår.  

Banko i Fritids-
centeret startede 
op 1987, og Otto 
har været i gang 
lige siden. I 35 
år har han været 
igangsætter, oprå-
ber og tager gerne 
en tørn på gulvet, 
hvis der mangler 
en person en aften, – Otto ser, hvad der rører sig 
ude omkring i Bankoverden og han været medvir-
kende til at Banko i Vejrup har en godt ry. 

Som det ses er Otto Pedersen er en alsidig mand, 
og Vejrup Idrætsforening giver ham med stor glæ-
de Lederprisen 2021

Helle Burkal

Billede er fra VIF Generalforsam-
ling marts 2022

Vi ønsker alle bladets læsere og 
bladets annoncører en 

rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår

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

liv, Vejrup har fl ere hjerteløber, 

Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Ejendrøm Bramming 9244 4338
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fogh’s Øl Vejrup 4027 1020
Frans’ Værksted og Service Vejrup 2247 2263
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Gammelgaard  Vejrup  2023 0180
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter Vejrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Gørding Telt og Serviceudlejning  Vejrup 60177070
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hot N Tot Vejrup 2724 2258
Hårbiksen Endrup 6175 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
JA Profi l Vejrup 2785 5701
JBS IT-Service Glejbjerg 2040 6905
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Malefi rmaet  Gørding  2272 1277
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  2325 2015
Reolmontøren Vejen 7536 3322
RH Construction ApS Vejrup 6171 8237
Ronni Fyhn Vejrup 9380 0703
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Skov Madsen  Bramming  7517 3440
Sportsmaster Bramming 7510 2022
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
Tømrer Madsen ApS Gørding 40564409
VE Fritidscenter Vejrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

N
ørregade 23  6690 G

ørding
www.kj-el.dk

75 17 89 99 - 70 70 70 99

D
in fagm

and

Trænger din varmepumpe til en service
K

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

epum
per

75 17 89 99 - 70 70 70 99

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