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Drømmen om ny butik
i Vejrup trak fulde huse
Dagsorden ved Vejrup Lokalråds Årsmøde den 7.
april -Info om Vejrup Invest A/S – bygning af ny
dagligvarebutik. 1. Valg af mødeleder – forslag Leif
Hermansen 2. Årsberetning – Hans Jørn Madsen
3. Regnskab – Grethe Johannessen 4. Evt. 5. Information om arbejdet i ”Købmandsgruppen” – Lars
U. Nielsen 6. Indretning – Hans Jørn Madsen 7.
Budgetter – Leif Hermansen 8. Indsamling – Svend
Erik Gejl Uhd 9. Revisor Søren Rishøj informerer 10.
Pause og kaffe 11. Spørgsmål 12. Afsluttende info –
Svend Erik Gejl Uhd Udfyldning og indsamling af
tegningsblanketter
AKTIETEGNINGEN STARTER NU
• I er meget velkommen til at tage en snak her og nu.
- • Købmandsgruppen + jeres indsamlere står klar
her i Fritidscentret nu for spørgsmål. - • Gerne tegne i aften - det er lettere for jer og for os. - • Afleveringsboks ved udgangen i aften. - • I morgen tirsdag
står boksen ved Hans Johnsen - ”Min Købmand”. - •
Aktietegningen slutter fredag, den 25.04.2014.
• Daglig opfølgning på SPAR-barometeret. - • Hvis vi
når de 2 mio., står den nye flotte SPAR-supermarked
sandsynligvis klar i løbet af 2015. - hvis ikke vi når
de 2 mio., går Dianna og Ivan nok i tænkeboksen.
Og ender det med boligbyggeri er det synd for disse
beboere - de har nemlig lige som alle vi andre ingen
lokal dagligvarebutik at handle i!!

Det her dagligvare-projekt er
eneste og sidste chance.
SÅ NU KAN VI - VIL I ?

Det var en forrygende aften alle var positive alle
havde spender bukserne på det var lige som om den
gamle ånd var vendt tilbage fra da man byggede Fritidscenteret – bare til det nye århundrede.
I Multisalen havde man sat 220 stole op og de var
næsten alle besatte, man havde fra Fritidscenteret
side sat kaffe og kage frem i pausen hvor man lige
kunne snakke med naboen eller indsamleren, inden
papirerne med beløbet til Købmandsbutikken endelig blev underskrevet.
Efter mødet kunne man yderlig se TV Syd hvor Hans
Jørn Madsen kunne fastslå at det havde været med
blande følelser at man havde åbnet kassen med brevene til Vejrup Invest.
Vejrups lille Landsbysamfund får NY dagligvarebutik måske allerede i 2015, det er helt fantastisk sikke
en massiv opbakning, på kun 25 dage har man solgt
aktier for 2,1 million kroner og der kommer stadig
donationer ind på Bankens konto. Den positive indstilling alle er kommen med når repræsentanter for
aktie salget var rundt og fortælle om planerne, om
det var både små som store beløb, det er med til at
sikre Vejrups fremtid.
Vejrup Lokalråd tager nu fat på alle formelle aftaler
med kommunen og få valgt en bestyrelse for Vejrup
Invest A/S, så de konkrete planer kan blive til virkelighed. Tidsplanen ligger ikke helt fast for byggeriet
endnu, udtaler Hans Jørn Madsen sig, det er for tidligt at udtale sig om, men en Dagligvarebutik i Årets
Landsby 2008 det ligger helt fast, og det bliver Spar
kæden, der med Dagrofa som grossist der får sit skilt
op på den centrale plads i Byen det er sikkert.

www.endrupby.dk
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Vejrup lokalråd på arbejde
Onsdag d. 14/5 2014 var lokalrådet til det årlige
møde med Esbjerg kommunes Økonomiudvalg. Efter en kort positiv indledning ved lokalrådsformand
Hans Jørn Madsen, gik man over til den egentlige
dagsorden. Hovedtemaet for mødet var selvfølgelig
planerne med en ny dagligvarebutik med tilhørende
torv og parkeringspladser centralt placeret i Vejrups
bymidte på hhv. den gamle krogrund og kommunens areal.
Efter en grunding orientering fra lokalrådet ved Leif
Hermansen og Hans Jørn Madsen om processen
frem til nu, blev sagen drøftet, og økonomiudvalget
udtrykte sig positivt om projektet, og der var bred
anerkendelse af det flotte resultat, som vi havde
opnået ved aktietegningen. Formand for Plan og
Miljø John Snedker oplyste, at han desværre måtte
korrigere de oplysninger, han gav ved borgermødet
i Vejrup. Planerne for den gamle krogrund kræver
nemlig ikke kun en lokalplansændring, men også en
ændring af kommuneplanen. Og ændringer i kommuneplanen skal behandles og vedtages i byrådet.
Det vil forlænge processen med 1 til 2 måneder.
Lokalrådet kunne i forbindelse med fremlæggelsen
også oplyse, at der arbejdes kraftigt med planerne
for en energirigtig butik med de energimål, man
forventer skal gælde fra 2020. Processen med at gøre
butikken til en nulenergi bygning vil kræve ændrede
byggetegninger samt finansiering fra fonde mm.,
hvilket også kan betyde noget for processen. Men de
økonomiske fordele ved den fremtidige drift vil opveje ulemperne.
Det blev aftalt, at næste skridt i processen er et
møde her i Vejrup mellem borgmester Johnny Søttrup, formand for Plan og Miljø John Snedker, tek-

nisk direktør Hans Kjær og 2 repræsentanter fra den
lokale arbejdsgruppe.
Som det fremgår af disse oplysninger, så tager ting
tid. Det betyder, at selvom vi har samlet pengene
sammen, så er der en række andre faktorer, som
også skal på plads. Vi må derfor væbne os med tålmodighed og samtidig “holde gryden i kog” hvor
vi hele tiden presser på processen. Og vi vil fortsat
informere her på siden.
Der var også en række andre temaer på dagsordenen til mødet. I dagens anledning var tidligere
lokalrådsmedlem Preben Lind taget med til mødet
for at informere om udfordringerne i den kollektive
trafik – især for lokale unge, som benytter busserne
til ungdomsuddannelserne i Esbjerg. Heldigvis deltog viceborgmester Jesper Frost Rasmussen. Han er
nemlig også formand for bestyrelsen i Sydtrafik, og
han lovede at tage problematikken med til Sydtrafik.
Han kunne i øvrigt oplyse, at man havde draget den
erfaring, at man ikke i fremtiden vil nedlægge ruter
midt i et skoleår.
Til sidst blev der drøftet fremtiden for de lokale
kommunale servicefunktioner – skole, børnehave
etc. Lokalrådet oplyste, at man i disse tider, hvor
mange landsbyer må lukke og slukke, så har Vejrup
besluttet sig for at overleve ved selv at tage fat. Men
der er også behov for fortsat kommunal bevågenhed.
Det er vigtigt, at kommende rationaliseringer og
centraliseringer ikke trækker tæppet væk under de
anstrengelser, der gøres lokalt.
Samlet set så var det et positivt og konstruktivt
møde. Vi oplever, at vi nu får gang i et samarbejde
med kommunen om en god løsning for vores nye
dagligvarebutik.

I mødet deltog fra Vejrup Grethe Johannessen, Else Truelsen, Leif Hermansen, Hans Jørn Madsen, Preben
Lind og Niels Peder Regel. De 2 sidste fra lokalrådet Verner Fogh og Peder Thomsen var desværre forhindret

www.endrupby.dk
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Loppesalg til fordel for Etablering
af den nye Købmands Spar butik
Sådan, det blev et par hektiske timer den 27. april
2014, - kom der nogen med trailer eller bil med bagagerummet fyldt eller cykel anhænger med havebord
… det gjorde dem der kom også var klar til at handle.
Nogen valgte at betale for pladsen andre donerede
salget, skytterne donerede de solgte medlemskort
og fordoblede beløbet til 10400 kr til Vejrup in-

vest, derudover havde fritidscenteret åbnet hallen
hvor børnene kunne tumle sig for en 20er her var
40 børn inde, der blev solgt kaffe og kage – pølser
og sodavand alt i alt blev beløbet fra loppesalget til
11.000,00 kr. til Vejrup Invest.
Godt arrangement – og hurtig etablering af et godt
event.

Fredags Aktivitet i VIF
Hold da op hvor har det været en forrygende sæson
i VIF fredags aktivitet fra 19-21 Her er det på børnenes præmisser, både dem der valgte at tage ungerne
med ud at spise eller få en gratis kop kaffe i Fritids-

6

centerets Cafeteria, eller bare læsser ungerne af hvor
de får nogle rigtig hyggelige timer sammen med en
masse frivillige ungdoms trænere der nyder at udfordre ungerne med aktiviteter – hvert udvalg har
fordelt aftenerne i mellem sig hele vinteren igennem. – en stor TAK til alle jer der har været med
til at gøre en forskel i VIF.
Helle B.

www.vejrup.dk
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VIF Badminton
Badminton Trænerne har også gjort
det godt ved stævner i denne her sæson, fra højre stående er det Jonas
T. Petersen som vandt guld i single
gruppe B ved Landsmester skabet DGI
i Vejen. Stående efter er det Emma
S. Regel som vandt den bedste gruppe
ved træfstævnet i Vejrup, efter hende
er det Camilla U. Nielsen som vandt
sølv ved Landsmester skabet i Vejen i
damedouble gruppe B
På billedet mangler Janni U. Nielsen
det vandt bronze i B gruppen i damedouble U. 17 år.
Alle kampe blev afviklet den 15. marts.
Badminton træner Preben Lind.
Billede blev taget ved den afsluttende
træning, hvor Preben gav pommes
frites inde i Cafeteriaet –
Tak for en forrygende sæson, ses igen
til august.

VIF Badminton – Sæsonen 2014/2015
i Vejrup/Endrup Fritidscenter
TILMELDING : Mandag d. 18. August i cafeteriet
Børn kl. 19:00 - 19:20
Motionister kl. 19:20 – 19:45
Evt. lodtrækning (Der vil være lodtrækning om baner, vis flere har samme ønsker).
(for at komme med i lodtrækningen skal hele banen være betalt) 19:50 i cafeteriet
Ved tilmeldingen skal der oplyses fødselsdag og fødselsår på alle spillere.
Betaling: Skal ske ved tilmelding – i alt 30 spillegange (Man kan bruge dankort)
Børn: 400, - Motionister: 2000,- pr. bane
Motionister: Mandag kl. 18:30 – 19:30 – og kl. 19:30 – 20:30 og kl. 20:30 – 21:30
Motionister: Torsdag kl. 19:45 – 20:45 – og kl. 20:45 – 21:45

Sæsonstart: Uge 35
www.endrupby.dk
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Gymnastik i Vejrup IF sæsonen 2014/15
Opstart uge 37

Vi mangler træner til vores Pige hold og Tarzan drenge hold
Forældre/Barn 1-3 år

Onsdag kl. 16.45-17.30

Puslinge piger/drenge 3-6 år

Tirsdag kl. 15.30-16.25

Tarzan drenge Bhk.-2. kl.

Tirsdag kl. 16.30-17.25

Piger Bhk.-2. kl.

Torsdag kl. 17.00-18.10

Springholdet fra 3 kl. og op.

Torsdag kl. 18.15-19.40

Herregymnastik fra 18+

Tirsdag kl. 19.00-20.00

” All-round træning ”

Tirsdag fra 18.30–19.25 – Torsdag fra 18.30–19.25

Ballet Piger i alderen 7/12 år

Torsdag fra kl. 16.45

Instruktører: Kirsten og Hanne
Så skal de små friske piger og drenge tage deres far elle mor med for nu skal der synges danses, hoppes og
kravles laves kolbøtter og løbes.
Instruktører: Tina S.
Så skal der synges, trampe og danses, vi skal have det sjovt og have sved på panden.
Uden mor og far….. er i klar, så glæder vi os til at se jer.
Instruktører: mangler træner
Tons og tumle – Fart og spænding, udfordring og leg er du dreng mellem 6-8 år
– så kom og vær med det bliver rigtig sjovt
Instruktører: mangler træner
Jubiii, så er gymnastikken i gang. Der skal springes rigtig meget, leges, rendes og hoppes. Kan du li` når der er
gang i den og har du lyst til at lave gymnastik og lære at springe – så kom!
Instruktører: Zennie, Mia og Josefine
Holdet er for både piger og drenge er du vild med udfordringer lære at springe rigtig,
alle er velkomne og vi indretter træningen efter niveauet. Der skal der læres, araberspring, flikflak, kraftspring og salto. Vi ser frem til nogle gode timer sammen med jer.
Instruktører: Søren Callesen
Træningen vil bestå af en god opvarmning af hele kroppen, med sved på panden, masser af latter og smil på
læben. Gymnastikken er sund motion for mænd i alle aldre, også dig.
Instruktører: Peter Sørensen
Denne ”træningsform” her får man en god fleksibilitet træning til dagligdagen, formålet er som du vil opdage
at man får en god kondition, for både, drenge og piger/ Kvinder og Mænd.
Uanset hvor langsomt det går, overhaler du stadig dem på sofaen!
Instruktør Alina
At danse Ballet givet så megen glæde, at alle Alina gerne vil give alle piger i Vejrup og omegn, dem der har lyst og muligheden til at træne / danse og være små ballerinaer.

Har du lyst og tid til at være træner, hjælper,
sidde med i gymnastikudvalget eller bare
gerne bruges i VIF forenings liv så kontakt
os endelig vi mangler hænder til den nye sæson 2014/15.
Tina Schulz 61 35 53 84 – Helle Burkal 29 45 46 15
8
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedkerarbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med
tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser
m.m.

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
Bygaden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

28260871

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62
J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Sponseret
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncertpladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På
den måde fik Owen Luft både sine terminaler og bemandingen
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musikken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen
– sammen kan vi mere.
www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

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

SKØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

www. Vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reparation af biler

Optimal abonnement på optimale briller
0 renter og gebyrer

OPTIMAL OPTIK

For dine øjnes skyld

Storegade 7 · 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
www.optimal-bramming.dk

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade · 26 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
10
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Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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VIF Håndbold – Sæsonen 2014/2015
i Vejrup/Endrup Fritidscenter
U8 årgang 2006-2007: Torsdag kl. 15:00 – 15:55
Senior dame Serie 3: Tirsdag kl. 20:05 – 21:30
Sæsonstart uge 35

Betaling via www.vejrupif.dk ved tilmelding.

Loppemarked
i Vejrup
på p-pladsen ved hallen
søndag d. 22/6 kl. 10-13
Gratis standplads
Ingen tilmelding
bare mød op - Vi ses
Mette Sørensen, mobil 20 60 96 46

Affaldsindsamling 2014
I lighed med sidste år, havde Endrup Lokalråd koblet sig på Grimstrup i forbindelse med Danmarks
Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling 27/4-2014.
Vi var desværre al for få, der tog imod tilbundet om rundstykker og kaffe i Grimstrup, så affaldsindsamlingen koncentrerede sig om Hovedvej A1 og Størsbølvej. Der var der desværre også rigeligt at gå i
gang med.
Tak til Emil, Thomas og Niels for stort engagement og arbejdsiver.
Jeg håber Endrup bys borgere selv tager sig af det affald, der måtte genere billedet af ”Byen der har
bevaret sin idyl”.
Johannes Schmidt

www.endrupby.dk
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Få et gratis økonomitjek
i Sydbank Bramming
Hvad kan vi gøre for din økonomi?
Måske kan du få mere ud af dine penge
ved at rykke rundt på dine lån. Måske kan
du finde besparelser i det daglige. Eller
måske kan du med fordel spare mere op
til pensionen.

Book et gratis økonomitjek
hos Susanne
Så gennemgår vi sammen dine behov og
ønsker for besparelser og forbedringer af
din økonomi.
Ring til Susanne på 74 37 18 62

Susanne Dahl Nielsen
kunderådgiver

Storegade 30 ·6740 Bramming
tlf. 74 37 18 00 · sydbank.dk/vestjylland

12458.0114

tlf. 74 37 18 62
susanne.dahl@sydbank.dk

Vejrup
Antenneforening

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside
danrevi, Br amming
Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

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

TJEK VORES HJEMMESIDE PÅ

WWW.VEFRITIDSCENTER.DK
SE ALLE MULIGHEDER HER ANG.
SPORT, LOKALELEJE, FEST & MAD
12
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Vejrup Endrup Nyt
VEJRUP BORGERFORENING AFHOLDER

SANKT HANS AFTEN (VED BANEPLADSEN)
MANDAG DEN 23. JUNI 2014
BÅLET TÆNDES KL. 19.30
BÅLTALEN HOLDES KL. 19.00 VED
POLITIKER JOHN SNEDKER
DER KAN KØBES: ØL OG VAND,
KAFFE OG KAGE, PØLSER OG BRØD.
DER ER GRATIS SNOBRØD
TIL ALLE BØRN
Vejrup borgerforening

Konfirmation 2014
Igen i år havde borgerforeningen fået fat i nogle sparebøsser, som var stillet op ved købmanden. Her kunne
folk så putte penge i til de respektive konfirmander – og
så skrive sig på et kort.
Det var der en del der benyttede sig af. Så det var glædeligt. Vi vil forsøge at gentage det til næste år, hvor vi
håber at endnu flere vil benytte sig at denne mulighed.
Sparebøsserne var venligst sponsoreret af Sydbank.

Flagstænger
Vi har også købt flag og flagstænger til at pynte Storegade
med – bla. til denne dag – det så godt ud når man kom
kørende op ad vejen.
Der vil være muligt at leje flag og flagstænger til andre festlige begivenheder.
Du/I kan kontakte
borgerforeningen
for yderligere info.
Med venlig hilsen
Vejrup
Borgerforening

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

Centergrillen
ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

Skan

og se månedens
tilbud på
www.gte.dk

Logo til brug på lyst tøj

N i els L a m b ertsens Ve j 6 • 6705 Es bje rg Ø
Tlf. 7 6 1 0 9 1 1 0 • Fa x 7 6 1 0 9 1 11 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

Nygårdsvej 29 6740 Bramming · Mobil: 20969676
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk
Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt
udskiftning af termoglas

75 19 04 03

www.casperskoreskole.dk
Tillid og tryghed er det vi bygger på

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming
nielsevald@hotmail.com

30 år i byggebranchen

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Vejrup
Caravan
Transport

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

Kirkebladet

Nr. 3 • 2014

Simul justus
et peccator

Jeg er glad for ovenstående latinske
udtryk, ”samtidig retfærdig og synder”. Simul står for samtidig, jvf.
udtrykket ”simultanoversættelse”, en

”samtidig” oversættelse. Og ”et” betyder ”og” ligesom i forstavelsen i udtrykket etcetera , ”og” så videre.
Ordet peccator findes ikke på dansk.
Det betyder synder. På engelsk har vi
udtrykket peccable, syndig. Impeccabel, syndfri.

Jeg holder af udtrykket, fordi det
siger noget væsentlig om det at være
menneske i denne ufuldkomne verden. Allerede Augustin var inde på
emnet, men det er Martin Luther, der
er mest kendt for at bruge det.

Sognemøde
Søndag d. 17. august 2014

Vester Nykirke menighedsråd indbyder til møde i Vester Nykirke kirke
søndag d. 17. august efter gudstjenesten, der starter kl. 10.30.
Kom og vær med til en orientering og debat om din kirke.
Vi starter mødet med en kort rundvisning i kirken og på kirkegården
samt et let måltid.

Alle i sognet er velkomne.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Sidste års regnskab.
3. Budget 2015.
4. Menighedsrådets virksomhed i 2013/14.
5. Menighedsrådets planer for resten af 2014.
Af hensyn til spisning ønsker vi tilmelding
senest mandag d. 11. august til
Hanne Eiby 75 19 10 76, h.eiby@mail.dk
Vester Nykirke menighedsråd

www.endrupby.dk
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Det lyder egentlig som en modsætning i selve begrebet. Man kan
da ikke være skyldig og frikendt på
samme tid. Det synes at være en contradictio in adjecto, en modsætning i
selve udtalelsen.
Martin Luther bruger det til at betegne den kristnes livssituation.
I os selv er vi syndere og fortabte,
men set sammen med Kristus er vi
retfærdige, er vi frikendte.
Fordelen ved dette begreb er, at
man kan hævde tingene ved deres
rette navn, ingen falske forklaringer
eller noget lige ved og næsten, der
som bekendt ikke slår nogen mand af
hesten. Ingen falske varebetegnelser
her. Det er, som det er.
Det er ved læsningen af Pauluses
breve, at Luther når frem til klarhed
over, at vi er frelst ved troen alene
uden lovgerninger. Vores retfærdighed er tilregnet. Kristus har taget

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: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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skraldet for os. Og i troen bliver denne lettelse og frikendelse os til del.
Ikke noget med, at vi eventuelt
langsomt gennem millioner af inkarnationer lykkes med at kravle op ad
karmastigen for at måske senere blot
at falde lidt tilbage. Eller at vi er så
elendige, at vi ikke kan kravle nogen
steder og ikke engang er det snavs
værd, som vi træder på.
Ses vi sammen med Jesus, har vi
det godt. Så er vi helt frikendte. Vi
har fået en retfærdighed tilregnet, vi
er 100% frie.
Derimod ses vi i os selv, isoleret fra
Kristus, så er hele baduljen inficeret,
så er vi uhjælpelige syndere og intet
er upåvirket. Der er ingen bund, som
er god nok i den forstand, at man der
skulle være god nok og derfor have
mulighed for at bygge sig selv op derfra.
Evangeliets glædelige budskab er, at
vi må komme som børn til Gud og tro
på syndernes forladelse.
Vi er ikke underlagt nogen tvang.

Syndens magt er brudt.
Men samtidig må vi erkende, at vi
er syndere i os selv, altså når vi ses
isoleret fra Kristus. Så længe vi på
jorden hinke, da leve vi af flæsk og
skinke. I det perspektiv er vi fordærvede. Men Gud ske tak og lov, set
sammen med Kristus har vi tilgivelse
og fred i sjælen.
Asger Ehmsen

Gudstjeneste i
Vøgaslund
I år igen vil vi forsøge at holde en
friluftsgudstjeneste i det grønne åbne
område i Vøgaslund i Vejrup. På den
åbne plads ved mindestenen er der
efterhånden blevet en dejlig plet med
ly for vinden, et hyggeligt sted.
Det bliver søndag den 6. juli kl.
14.00.
Den nye organist i Vejrup, Peer
Munkgård, vil spille til salmerne på
violin og en fløjtenist forventes også
at komme.

Gudstjenester

Vejrup

V. Nykirke

10.30PT

ingen

(1.søn.trin.)

09.00

10.30

29.juni

(2.søn.e.trinitatis)

ingen

09.00

06. juli

(3.søn.e.trinitatis)
(gudstjeneste i Vøgaslund)

14.00

ingen

15. juni

(Trinitatissøndag)

22.juni

13.juli.

(4.søn.e.trin.)

ingen

10.30

20. juli.

(5.søn.e.trin.)

09.00PT

ingen

27. juli

(6.søn.e.trin.)

ingen

10.30PT

03. aug.

(7.søn.e.trin.)

09.00PT

ingen

10.aug.

(8.søn.e.trin.)
(i byfestteltet)

10.30

ingen

17.aug.

(9.s.e.trin.)
(Tillige menighedsmøde i Nykirke)

ingen

10.30

23.aug.

lørdagsgudstj.
Kl. 10.30 i teltet ved Endrup klubhus.
(Familiedag. Kaffe fra 9.30)

24. aug.

(10.s.e.trin.)

09.00

ingen

31.aug.

(11.s.e.trin.)

ingen

09.00PT

07.sep.

(12.s.e.trin.)

10.30

09.00

14.sep.

(13.e.trin.)

ingen

ingen

21. sep.

(14.s.e.trin.)
(Høstgudstjenester)

10.30

19.30

PT: Pernille Troldborg

www.vejrup.dk
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Medbring selv eftermiddagskaffen.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i kirken.

Sommerudflugt for Vejrup
og Vester Nykirke sogne
Torsdag den 21. August 2014
Turen går I år til Haderslev og Christiansfeld.
Bussen kører fra Vester Nykirke kl. 9.00, Endrup Møllekro kl. 9.05, og
busholdepladsen I Vejrup kl. 9.10.
Vi kører til Haderslev Domkirke, som er byens vartegn. Højt knejsende over byens tage,
skaber den en helt særlig profil over byen.
Domkirken er en bygning med en spændende
og begivenhedsrig historie. Den rummer fin
kirkekunst og inventar, som er meget seværdig, og ikke mindst har Dronning Margrethe
designet 4 alterbordsforsider og 4 tilhørende
messehageler, og bispekåben i år 2000. Alle
4 messehageler kan ses tæt på i Domkirken.

Menigheds- og
sognemøde i
forbindelse med
gudstjeneste i Vester
Nykirke søndag den
17. august kl. 10.30
Sidste år havde vi et sådant møde og
det er der mulighed for igen i år. Dertil kommer en kirkegårdsvandring,
hvor Hanne Eiby vil fortælle om enkelte gravsten og i kirken vil der også
være rundvisning, hvor vi bl. a. vil se
på den ca. 100-årige kopi af Chr. III
s gamle bibel, skænket til kirken for
nogle år siden.

Kirkelige handlinger
1/4 2014 – 1/6 2014

Dåb:
Benjamin Roth Christensen
(Betina Roth Christensen og
Ole Brink Christensen)

Vejrup Nykirke
Alfred Hjorth Pultz Lauridsen
(Dorthe Hjorth Lauridsen og
Edward Pultz Lauridsen)

Begravelser:
Vester Nykirke kirkegård
Chresten Lund Madsen

Efter besøg i Domkirken og formiddagskaffe
fortsætter vi turen til Christiansfeld, hvor
vi får en guidet tur, med besøg i Brødremenighedens Kirke – Søsterhuset og Brødrehuset, samtidig hører vi om
Brødremenighedens honningkagebageri, og efterfølgende er der tid til
at besøge butikken.
Christiansfeld er en af Danmarks mest særprægede byer, den er opkaldt efter Chr. Den 7. som lod den opføre fra 1773 – ca. 1812.
Brødremenigheden i Christiansfeld er en evangelisk frimenighed, og
en del af et verdensomspændende broderskab med byer og menigheder
i mange lande. Mange byer er opbygget som Christiansfeld omkring
menigheden.
Bykernen er særdeles velbevaret og helt unik, og for kageelskere er byen også en rejse værd, berømt for sine lækre
honningkager, bagt efter originale opskrifter fra 1783.
Samtidig fremstilles der de lækreste chokolader i alle afskygninger.
Vi kører til Restaurant Skamlingsbanken som ligger i flot natur, med
udsigt over Lillebælt og nyder vores middagsmad. For dem der har lyst
bliver der tid til at gå lidt rundt og nyde naturen og evt. læse om Skamlingsbankens historie.
På hjemvejen stopper vi et dejligt sted og indtager vores eftermiddagskaffe med dejlig kage til.
Forventet hjemkomst ca. kl. 16.00
Tilmelding senest torsdag den 14. august 2014 til
Lone Wenzel Henriksen – 29 89 00 41
Laurids Kristensen – 75 19 11 15
Samlet pris er kr. 175,- som betales i bussen.
Vi håber, at mange af jer har lyst og mulighed for at deltage.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene

www.endrupby.dk
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Familiedag i Endrup
lørdag den 23. august.

Mette Madsen fra Ribe Gospelkor
og musikere forventes at medvirke.

Igen i år arrangeres familiedag, hvori
en gudstjeneste i teltet indgår. Gudstjenesten er berammet til kl. 10.30
med morgenrundstykker forinden kl.
9.30.
Efter gudstjenesten er der frokost og
lege for børn og voksne arrangeret af
udvalget for familiedagen.

Byfestgudstjeneste
I forbindelse med byfesten i Vejrup
i uge 32 holdes en festgudstjeneste i
teltet søndag den 10. august kl. 10.30.
Der er kaffe for de morgenduelige fra
klokken 9.30. Rundstykker er sponsoreret af byfesten.

Konfirmation i
Vester Nykirke,
søndag
den 11. maj:
Fra venstre:
Benjamin Herold Thomsen,
Matias Randbæk Søndergaard
Madsen, Jens Jørgensen.

Konfirmation i
Vejrup søndag
den 18. maj:
Stående fra venstre:
Schannie Schou Kristensen,
Helene Mortensen,
Emma-Sofie Riisager Regel,
Nadja Lehmann Jensen,
Simone Katrine Jensen Koch.
Bagerste række: præsten,
Daniel Lambertsen,
Nicolai Arpe,
Jonas Hovgaard Joensen,
Mads Uldall Jespersen,
Mathilde Mørch Sørensen.
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Klaveret vil også blive rørt.

Til eftertanke:
Hvad er helvede? Det er den lidelse,
som udspringer af bevidstheden om,
at man ikke længere er i stand til at
elske.
Fjodor Dostojevskij i ”Brødrene
Karamazov”
1880

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Sportsfest program
Onsdag d. 6 august
18:00
19:00
22:30

Baren i teltet åbner
Der rafles om ølprisen
Kæmpe Sportsfestbanko
Lukketid J Vi ses i morgen!

Torsdag d. 7 august
18:30
19:00
19:15
19:30

Boderne & baren åbner
Familiecykeltur (m. løberute)
Seniorfodbold
Gratis kondifrokost i teltet, sponsoreret af de lokale forretninger – alle er velkomne
Anja spiller musikken.
Slikjagt for børn
Lukketid J På gensyn i morgen!

20:00
23:00

Fredag d. 8 august
13:30
18:00
18:30
17:00
19:00
20:00
21:00
24:00
02:00

Fyraftensarrangement m. musik af Den skrigende skinke
Café teltet åbner
Boderne og baren åbner
Seniorfodbold, håndbold
Krolf turnering – På krolf banen
Børneunderholdning, Sjov & Leg (ansigtsmaling, tattoos, forhindringsbaner)
Børne diskotek, gratis entré
Diskotek ”Break out” fyrer den op for de unge, entré 50 kr.
Dørene lukkes
Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen J

Lørdag d. 9 august – Torvedag
09:00

Boderne, baren og hoppepuderne åbner
Boder skal tilmeldes Janni Jørgensen, 31 32 96 44 senest d. 07.08.14

Gratis kaffe & rundstykker sponsoreret af XXXXXXXX,
Guitar Finn spiller musikken fra 09:00 – 12:00
Bordfodbold
Slikjagt for børn
Grisevæddeløb – Kom og odds på en grissetid
Lukketid pga. aftenfesten J

12:30
13:30
14:00
16:00

FESTAFTEN I TELTET – Kun 225 kr.
19:00
21:30
24:00
02:00

Fole Høkerkro levere en lækker menu
Den skrigende skinke m. venner sørger for den musikalske stemning

Biletter/bordbestilling v. Hans Johnsen, senest d. 05.08.14

Ikke spisende gæster, pris 100 kr.
Dørene lukkes
Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen J

Søndag d. 10 august
09:30
10:30
13:00
14:00
14:00
14:30
15:30
17:00
18:00
21:00

Rundstykker inden gudstjenesten
Gudstjeneste i teltet
Optog anført af Varde Garden – Støt op om vores optog!
Præmie overrækkelse & opvisning
Salg af flag til flagsætning
Sidste store slikjagt for børn
Flagsætning sponsoreret af Andelskassen
Fælles spisning – Gris på gaflen (PRIS)
KANDIS, kommer og løfter dugene i teltet (PRIS)
Lukkes & slukkes! TAK FOR I ÅR! J

www.endrupby.dk
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Den første byfest i Vejrup blev skudt af i
år 1954. Dengang varede den kun en
enkelt dag, men den har heldigvis
udviklet sig gennem tiderne, og varer i
dag 5 dage med fest, farver, sport &
samvær. Vi har i anledning af den runde
fødselsdag valgt, at søndagsstemningen
i år skal leveres af danseorkesteret

KANDIS!

Vi håber I også vil være med til at give den max gas
når vi for 60. gang skal have det årlige optog!
Dette håber vi, at I vil markere med massere hold og
skrald på udklædningen, præcis som de gjorde for

60 år siden

20
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En hjælpende hånd når livet rinder ud

Fyhn
Bedemandsforretning
Hvid kiste (alm. str.) inkl. sengetøj
Hjælpes over i kisten af to personer
Dekoration med årstidens blomster til kiste
En kørsel med rustvogn (0-15 km + km takst)
Honorar - Samtlae i hjemmet
Ingen aften eller weekend tillæg
Fast pris - begravelse fra 9.850,-

Helle Fyhn

Nørregade 53 · 6740 Bramming · Tlf. 75 17 13 00 · www.fyhnbedemand.dk

MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN

Medlem af
Dansk Byggeri

Vejrup Maskinstation

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Se mere på
www.mureregon.dk

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

www.gpc-service.dk
service@gpc-service.dk
Tel. 0045 41 42 82 90
Skolevænget 4, Vejrup
6740 Bramming

Udfører løsning om de nye krav
om separering af regnvand
fra spildevand
udførsel i samarbejde med
Kloakmester Kristian Thellesen
Indhent gerne tilbud

7519 0170 Mail: vm@os.dk

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

Lykke Minimælk
20+
Mellemlagret
11,0% fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0% fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0% fedt

Stærk Jyde
45+
Ekstra laget i
30 uger
26,0% fedt

Gammel Endrup
45+
Ekstra laget i
52 uger
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 andelshavere 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

www.endrupby.dk
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Syd Energi i Esbjerg
Tirsdag d. 6/5 havde Vejrup Husholdningsforening
arrangeret en tur til Syd Energis (SE)nye domicil
i Esbjerg. 38 deltagere fra Vejrup blev vist rundt i
den imponerende bygning på 10.500 kvadratmeter
fordelt på 5 etager. Bygningen, som har kostet 210
millioner, blev bygget i løbet af 18 måneder og stod
færdig i juni 2013. Det er et såkaldt + energihus,
som producerer mere energi end der bliver brugt.
Solcellerne på i alt 1950 kvadratmeter på taget af
hovedbygningen og lagerhallerne producerer årligt
250.000 kWh, og bygningen opvarmes af et jordvarmeanlæg med 10 km jordslange, som med 2
varmepumper forsyner de 32 km køle/varmeslanger
indstøbt i betondækkene med den rigtige temperatur efter årstiden.
I kælderen er der indrettet serverrum, som bland
andet holder styr på alle data på kunder og deres
elforbrug mm. Her er der også fokus på energien,
så serverrummet er – i modsætning til traditionel
blæserkøling - kølet med vand fra jordvarmeanlægget.
I bygningen er der indrettet arbejdspladser til 470

medarbejdere, som er beskæftiget med SE´s 2 kerneområder – energiforsyning og kommunikation.
Midten af bygningen er en atriumgård i fuld højde
på 24 meter – se billede. Helt imponerende er trappearrangementet, som giver adgang til de forskellige
etager, men også er et kunstværk i sig selv.
Besøget sluttede af med kaffe og kage. Imens blev
der informeret om SE som organisation - både historisk og i et fremadrettet perspektiv. Nyeste tiltag
er overtagelse af Stofa med 600.000 kunder med
Internet og TV.
Tak til SE for rundvisning, og tak til Vejrup Husholdningsforening for en veltilrettelagt aften!

Flittige hænder
Sidste år i august så jeg en annonce i Vejrup Endrup Nyt om, at Flittige Hænder startede op igen. Jeg blev
nysgerrig og mødte op i billedkunstlokalet på Vejrup Skole den første mandag i september. Her fik jeg syn for
sagn.
Jeg blev mødt af en flok kvinder i alderen fra omkring de 60 til 90 år samlet omkring forskellige hobbies - alt
fra strik, hækling, knipling til fremstilling af de fineste kort og ophæng. I vinterens løb er snakken gået, mens
strikkepindene og andre redskaber har glødet, og inspiration og gode råd er fløjet gennem luften. I eftermiddagens løb har der også været tid til en kaffepause, så hænderne kunne få lidt hvile.
Har du en hobby, du kan tage under armen,
og som du har lyst til at dele med andre, kan
jeg kun opfordre dig at møde op, når Flittige
Hænder starter igen efter sommerpausen
mandag, d. 8. september kl. 13.00-16.00.
Er dine hænder ikke lige til håndarbejde,
men har du alligevel lyst til at være med og måske spille spil eller bare snakke, er du også velkommen. Deltagelse er gratis, men vi betaler en femmer for
kaffen. Overskuddet går til en hyggelig juleafslutning og sommerafslutning i
april. – Medbring kop og brød til kaffen.
God sommer og vel mødt til september – Anna Schultz
Er du nysgerrig efter at vide mere kan du få yderligere oplysninger hos, Gurli Jermiin, tlf. 75 19 05 19 eller
Anna Schultz, tlf. 51 91 01 15
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Energigruppen i Vejrup informerer
Bæredygtig energilandsby det er vores mål. Vi arbejder stadig med borgermøder og andre tiltag for at
oplyse om energibesparelser af forskellige slags.
Vi har lige afholdt et rigtig godt borgermøde i den
ny ”lille sal” i Vejrup Endrup fritidscenter. Der blev
fortalt om den ny Bedre Bolig ordning, Energibesparelser, fælles solcelleanlæg, Vejrups nye købmandsbutik som den første i Danmark der skal være mest
energieffektiv.
Der kom knap 40 personer til dette borgermøde og
de syntes det var et rigtig godt møde.
Vi håber ved de næste borgermøder vi har planlagt,
vil komme mange flere for at høre om energibesparelser, transport som er meget store udfordringer i
vores økonomi i dagligdagen.
En lille oplysning til dig, hvis du ikke gør noget ved
dine energiudgifter i form af energibesparelser i
dit hus, skal du regne med en stigning af dine el
og varmeudgifter på 6 - 8 % om året fremover, den
skal Vi alle vist lige tænke over.
Den næste aktivitet der kommer i Vejrup er ved
Byfest torvedagen Lørdag d. 9. aug.
Der skal vi have transport på dagsordnen. Det bliver
fra kl. 9.00 til kl. 13.00
Der kommer Hybridbiler forhåbentlig Elbiler, El cykler og meget mere.
Derefter planlægger vi et Åbent hus ved et par huse
med varmepumper og meget LED lys i boligen.

Lørdag d. 4. oktober skal vi alle mødes
til minienergimesse i Multisalen
hvor der kommer varmepumper, solceller, isolering,
vinduer og meget mere.
Tirsdag d. 28. okt. Vil der være borgermøde om
fokus på den kommende vinter med dertil udfordringer med hensyn til varme og isolering.
Til sidst i år nemlig tirsdag d. 25. nov. holder vi
igen et borgermøde om hvordan vi opdaterer vore
huse, nye som gamle så de opfylder nutidens krav til
de hårde standarder.
Der kan forekomme ændringer i programmet.
Har du spørgsmål eller ideer er du velkommen med
kontakt til os i energigruppen i Vejrup.
Tommy Hunderup, antom@youmail.dk,
Per Skramsø, skramso@mail.dk,
Erik Stenager, erik@stenager5.dk

4 % Bankofonden maj 2014
Der var 7 foreninger der havde indsendt ansøgning til 4 % fonden.
Hver onsdag bliver der fyldt lidt penge i tanken fra Banko der bliver afholdt i Vejrup/Endrup Fritidscenter, og hver år vurderer de i Bankoudvalget om der er penge nok til at dele ud til de lokale foreninger der søger til puljen.
I de sidste 2 år var der indkommet 6.400 kr. så det var grundlag til at få dem sendt videre, til de foreninger, man mente der kunne have godt brug for pengene.
Mødet blev afholdt den 22. maj hvor repræsentanter fra både Vejrup og Endrup Idrætsforeninger, Bankoudvalget og Bankomedhjælpere, samles for at uddele de penge 4 % puljen havde valgte at støtte med
i år.
Det blev Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv i Endrup der fik 3.200 kr. til en scanner, hvorved man
scanner billeder ind på elektroniske medier og derved kan bevare dem langt ud i fremtiden.
Vejrup Sognearkiv vil ligeledes gerne anskaffe en ny laserprinter til Arkivet, de fik også 3.200 kr.
Bankoudvalget Metha Holk

www.endrupby.dk
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Vejrup IF Senior Fodbold
Serie 6 spillerne har for første gang i nyere
tid, fået nyt spiller tøj, sponsoreret af
Vejrup granit og Ejendomsselskabet iogk.dk
Det er rigtig stort, der skal der lyde en STOR
TAK fra alle spillerne samt holdledere.

Dette blev fejret efter kamp,
med kaffe og kage.
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Ok Benzin penge
Vejrup IF har fået overskuddet fra OK benzin
i Vejrup, midler som Idrætsforeningen i år har
brugt på 2 nye mini pode mål, det er vi meget
glade for, da de gamle ”jyske bank” mål, var slidt
op, samtidig har gymnastikafdeling fået nye fitnessmåtter.
Formand Otto Pedersen opfordrede samtidigt
alle til, at endnu flere borgere anskaffer sig benzinkort til OK tanken i Vejrup og dermed samtidig støtter den lokale Idrætsforening.

VIF Bestyrelse
Info fra ekstra ordinær Generalforsamling den 28/4
Otto Pedersen har sagt ja til en 2 årig periode mere
men men ……………………………vi skal have fundet
en ny tiltrædende formand inden for den næste år
- så man her kunne få et parløb mellem den nuværende og den nye Formand /Kvinde
Håber det lykkes vi må sætte en fælles indsats ind
for at finde en.
Den ekstraordinær generalforsamling fandt sted
mandag d. 28/4-14 kl.19:00
Billedet er fra Vifs Generalforsamling 2014
Helle B.

STOR OPBAKNING TIL
BØRNEFODBOLDEN I VEJRUP
Den 24. april rullede fodbolden for første gang i år for børn og unge i Vejrup IF.
Mange børn var mødt op for endelig at komme i gang med fodboldsæsonen, og siden opstarten er flere
kommet til.
På ”Små Fødder”-holdet, for børn i alderen 3-5 år har der været ca. 20 forskellige børn og et gennemsnit
på ca. 15 børn til hver træning.
Træningen foregår på børnenes præmisser med masser af leg både med og uden bold.
Børnene har været fantastiske til at tage udfordringerne op og til at give forældrene og trænerne smil på
læben.
Alle holdene træner torsdag kl. 16.40 og interesserede er fortsat
meget velkomne til at komme op og spille med.
God sommer! – Vejrup IF - Fodbold

www.endrupby.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Hans Johnsen

- din lokale købmand

SPAR -der hvor du kan..
Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup
6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240
Her er der plads
til din annonce

Ring 4031 5119
Fax 7519 0245

Vestermarken 4 . Vejrup . 6740 Bramming
www.vejrup-entreprenoer.dk

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN
Tv-inspektion

Kontakt
29 45 46 15

Ring 4038 0253

HOT N TOT
Dame & Herrefrisør
Helle O. Larsen
Vejrup Storegade 19

Tlf. 75 19 07 77

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
Fra kl. 6.30-21.30
Telefon 75 19 03 53
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
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Vejrup senior Club –
Den 10/4 besøgte Senior Clubben SE huset, der er
Syd energi ny administrationsbygning i Esbjerg.
Huset er berømt verden over, da huset laver mere
energi, end den forbruger. Der er plads til 450 medarbejdere i huset. Der var 42 deltagere med, men der
var mange flere der ville havde været med, men der
var ikke plads til flere.
Turen gik til Prag
Mandag 19. maj tog Vejrup Senior Club på deres
årlige udenlandstur, den gik i år til Prag.
Der var tilmeldt 26 deltagere i år, lidt mindre en normal, men det kan skyldes at det er i konfirmationstiden. Vi kørte til Dresden, den første dag, hvor vi
skulle overnatte. Og dagen efter skulle vi se den genopførte Frauenkirche, der blev jævnet med jorden
under anden verdenskrig. Samt alle de flotte barokbygninger, der også er genopbygget i gammel stil.
Om eftermiddagen kørte vi så til Prag, som vi nåede
ved spisetid.
Tredje dag gik med at se Borgen der i dag er residenspalæ for Præsidenten, vi så også Vituskatedralen
der er Prags Domkirke og slotskirke. Efter aftens-

maden var vi inde og se det berømte vandkunst der
styres af det afspillede musik. – På fjerde dagen gik
turen ind i det gamle Prag, her så vi alleseværdighederne. Bla. Tejnkirken hvor Tycho Brahe ligger
begravet, Rådhuset med det astronomiske ur, det
gamle Krudttårn og det berømte Karls bro der stammer fra 1300 tallet. Om aftenen var vi på sejltur
på Moldaufloden, hvor vi spiste aftensmad, det var
rigtig hyggelig, og vejret var så flot. - Om fredagen
kørte vi ud i landet, for at se det hellige bjerg `Svarta
Hora` som er Tjekkiets største katolske valfartssted,
Her er bygget et fantastisk kloster, med stor skønhed
og fantastiske malerier over de mirakler der er sket
her. Derefter kørte vi til kongeslottet Karls Stein, der
ligger højt på en klippe, så det har været umulig at
indtage for angribere.
Lørdag morgen startede vi så hjemad, turen gik op
Dresden, Berlin og Hannover, en tur på godt ni hundrede kilometer. Så vi var i Vejrup ved ti tiden. Det
har været en dejlig tur, rigtig dejlig vejr og vi har set
rigtig mange ting, så hvad kan forlange mere af en
udflugt.
Senior Club Åge Henriksen

www.endrupby.dk

27

Vejrup Endrup Nyt

Familiedag – lørdag d. 23. august 2014
Det foregår i Endrup på sportspladsen –
Det er for alle både fra by og land
Program for dagen:
8.30 Cykeltur med start fra klubhuset
9.30 Menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker
10.30 Gudstjeneste og gospelsang
11.45 Bagagerumssalg på parkeringspladsen ved klubhuset
12.30 Grillmad (spis hvad du kan for 50 kr. – Borgerforeningen)
13.30 Aktiviteter på sportspladsen (rundbold, fodboldgolf og
		 hoppeborg – Idrætsforeningen)
15.00 Kaffe og kage til de voksne, og is til børnene (Arkiv og Venstre)
		 Udtrækning af præmiespil
		 Kåring af årets foto (husk at lægge billeder ind på www.endrupby.dk)

Nyt om dagligvarebutikken i Vejrup
5. jun. 2014 af Niels Peder Regel
Købmandsgruppen har nu
holdt møde med en konsulent fra dagligvarekæden, der er grossist for Spar butikkerne. Vi har nu fået endeligt skriftligt tilsagn om en
huslejegaranti i 7 år. Forudsætningen for garantien er, at
kæden har indflydelse på valget af købmand samt mulighed for at kunne reagere, hvis resultaterne ikke leveres.
Kæden vil desuden være med til at lease inventar samt
levere favorable vilkår til en købmand i forhold til købmandens egenkapital samt finansiering af varelager.
Næste skridt er igangsætning af lokalplansændring samt
ændringer af kommuneplanen. Som opfølgning på lokalrådets møde med kommunens Økonomiudvalg, så
har repræsentanter fra købmandsgruppen haft møde
med borgmesteren Johnny Søttrup, formanden for Plan
og Miljøudvalget John Snedker og teknisk direktør Hans
Kjær. Kommunen vil gerne indgå en aftale om mageskifte
på jordarealerne på grunden, når der i aftalen ikke indgår
foræring af jord. Desuden er kommunen positiv overfor
en samlet løsning af projektet – herunder også etablering
af udenomsarealerne. Pengene kan dog ikke umiddelbar
hentes i kommunekassen som et direkte tilskud til etableringen her i Vejrup, men kommunen vil gerne være med
til at finde alternative finansieringskilder.
Næste skridt i processen er fremstilling af præcise tegninger og data til processen omkring lokalplansændringer og
kommuneplansændringen. Her skal der en arkitekt ind
over – også så særlige forhold omkring energioptimering
af bygningen indgår fra starten. Købmandsgruppen sikrer
derfor direkte kontakt med kommunens energikonsulenter
– bygningsafdelingen hos grossisten og den valgte arkitekt.
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Som det fremgår af ovenstående, så er processen tidskrævende, og der er mange aktører på banen. Det betyder
også, at den nuværende tidsplan er på 15-17 måneder før
en ny butik er i drift. Det er især de forskellige høringsfaser og behandlingen i forskellige udvalg i kommunen, der
tager tid. Sådan er det, og vi må respektere, at også opførelsen af en ny butik her i Vejrup må følge de fastlagte
spilleregler.
I mellemtiden har købmandsgruppen drøftet den stiftende generalforsamling i Vejrup Invest A/S med vores revisorkontakt. Rådgivningen til os er, at der skal en advokat
på denne del af processen, så der ikke begås fodfejl ved
opstarten. Det forventer vi sker efter sommerferien. Når
investeringsselskabet er stiftet og en bestyrelse er valgt,
vil de være de ansvarlige for investeringsselskabet. Der
bliver så en opgave med at koordinere processen fremadrettet mellem selskabets bestyrelse og købmandsgruppen,
som er et underudvalg under Lokalrådet.
Desuden kan vi også igangsætte de processer med ansøgninger til fonde m.fl. hvor midlerne til meromkostningerne ved bygningens ekstra energioptimering skal
findes. Her er kommunen også behjælpelig med bl.a. den
tidlige LAG konsulent Jesper Larsen, som nu er ansat som
Fundraiser hos kommunen.
Vi er fortsat i arbejdstøjet -vi presser også på i processerne, men vi har lovet hinanden at være omhyggelige og
grundige med forarbejdet. Vi vil gerne opfordre til at alle
væbner sig med tålmodighed. Processen er ikke gået i stå,
men der er mange ting som skal koordineres, som det
også fremgår af ovenstående.
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“ Flot aften til Forårsfesten i Endrup” 2014

Sct. Hans aften i Endrup
Som traditionen forskriver mødes vi igen i år, for at
synge midsommervisen – høre en båltale – se bålet blive
tændt og nyde fælleskabet.
Da Dambrugs arealet endnu ikke er blevet færdig, bliver
arrangementet afholdt samme sted som sidste år, bag
ved Frisøren (Hår Biksen) ved Legepladsen, (Vesterled)
Årets båltaler er Jakob Lose fra Esbjerg.
Sider i Esbjerg Byråd, Medl. Af Økonomiudvalget, Formand for Kultur & Fritidsudvalget.
Bålet tændes ca. kl. 20.45
Også i år vil Borgerforeningen sørge for at børnene kan
bage snobrød
og fra kl. 18.30 kan der købes ristede pølser, øl og vand.
Alle er velkommen.
Med venlig hilsen Endrup Borgerforening

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Marts 2014
Nr.
Navn.............................................................................Kr.
201
Simone Jensen........................................................... 200
83
Mette Pedersen......................................................... 100
118
Ulla Christensen....................................................... 100
172
Svend Å. Jensen......................................................... 100
76
Kirsten Jensen........................................................... 100.
221
Linda Kirkegård........................................................ 100
152
Carsten Møller.......................................................... 100
261
Rud Christensen....................................................... 50
223
Jonna Jensen.............................................................. 50
30
Conny Århus.............................................................. 50
117
Chr. Petersen............................................................. 50
222
Kate Pedersen............................................................ 50
128
Charlotte - Michael.................................................. 50

April 2014
Nr.
Navn.............................................................................Kr.
152
Carsten Møller.......................................................... 200
13
Verner Bertelsen....................................................... 100
32
Hartvig Jensen.......................................................... 100
208
Torben Poulsen......................................................... 100 .
241
Niels E. Holm............................................................ 100
285
Kennet Møller........................................................... 100
141
Bendt Madsen........................................................... 100
213
Patrick Christense.................................................... 50
148
Marie Jense................................................................ 50
73
Jesper Christensen................................................... 50
210
Søren Poulsen............................................................ 50
116
Jørgen Beier............................................................... 50
9
Conny Pedersen........................................................ 50

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen
Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Storegade 21 · 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60
Design: PECANI

www.pecani.dk

Nederdammen 34
6760 Korn
Ribe& Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn •
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller
og Træbriketter
• Bio www.pecani.dk
energi • Hestefoder
Design:
PECANI
Tlf. 75 42 41 90

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

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

Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk

Design: PECANI

Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 7519 03 33

www.pecani.dk
Med venlig hilsen

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Trælasten Gørding

Lis Højland Nielsen

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

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Vestergade 21 A – 6690 Gørding
ørregade 16, 6740 Bramming
Design: PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47 17
Tlf. 75 17 82 22 – Fax 75 17
17 71
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Arrangementer

Juni
Mandag

D. 23.06 Sankt Hans i Endrup ved Legepladsen, (Vesterled) – bålet tændes kl. 20.45

Mandag

D. 23.06 Sankt Hans i Vejrup ved banearealet – bålet tændes kl. 19.30

August
Onsdag

D. 06.08 VIF Sportsfest Banko – og Rafle om prisen på øl i Teltet

Torsdag

D. 07.08 VIF Sportsfest – Kondifrokost, Cykeltur med Løb, Slikjagt, Musik og Fodbold.

Fredag

D. 08.08 VIF Sportsfest – Fyraften arrang. Fodbold/Håndbold, Børne, Krolf og Diskotek

Lørdag

D. 09.08 VIF Sportsfest – Torvedag, Musik, Bordfodbold, Slikjagt og Grisevæddeløb
Festaften i Teltet med fællesspisning og musik Den skrigende Skinke med Venner

Søndag

D. 10.08 VIF Sportsfest med Gudstjeneste, Optog, Konkurrence, Flagsætning og Kandis

Mandag

D. 18.08 VIF Badminton tilmelding i Fritidscenterets Cafeteria fra kl.19.00

Lørdag

D. 23.08 Familiedag i Endrup by og land fra kl. 8.30 Cykeltur,
Grillmad ved klubhuset, Aktiviteter på boldbanen, kaffe og kage, Tak for i dag

Tirsdag

D. 26.08 VIF Håndbold Dame Senior træning opstart kl.20.05

Torsdag

D. 28.08 VIF Håndbold Børn kl.15.00

September
Mandag

D. 08.09 Flittige Hænder starter op på skolen kl. 13.00-16.00.

Tirsdag

D. 09.09 Opstart Herre gymnastik kl. 19.30 i Fritidscenteret

Tirsdag

D. 09.09 Opstart pige/drenge gymnastik kl. 15.30 i Fritidscenteret

Onsdag

D. 10.09 Opstart Forældre / Barn kl. 16.45 i Fritidscenterets Multisal

Torsdag

D. 11.09 Opstart Puslinge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 11.09 Opstart Spring gymnastik fra kl. 17.50 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 11.09 Opstart Puslinge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret

Vejrup Sognearkiv
Arkivet holder sommerlukket
Onsdag den 18. juni – Onsdag den 13. aug.
(begge dage incl.) - Arkivet vil dog altid kunne kontaktes på tlf. 30 95 48 54
Hvis man ønsker at være STØTTEMEDLEM i Vejrup Sognearkiv, kan man indbetale
kr. 50,- i Skjern Bank, reg. nr. 7780 – kt. nr. 0 001 596 915 (kr. 25,- for enlige).
www.endrupby.dk

31

Vejrup Endrup Nyt

afh. 2995,00

DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD

Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Knud Jørgensen EL ApS

Aut. El-installatør

a.

afh. 1495,00

27.000
,-

101 liter kummefryser A+

tsum c

1 stk Blomberg stål opv. udstillings model afh. 3495,00

gevins

afh. 4695,00

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

Samlet

1 stk Brandt 8kg vaskemaskine

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

N
Y
Solcelle-anlæg er stadig
SÅ T
K
H
Ø
A
fordelagtig efter de nye regler
R
V KK
I
H
VID EN
Spørg efter Bent
E
VA ?
eller Henrik
R
NE

Henrik: 26 33 89 99

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

afh.

8799 3612
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
7517 3582
2815 0517
7517 8090
7517 8504
7517 1300
4142 8290
7610 9110
7519 0777
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 6160
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0015
7437 1800
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7219 0353
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

Telefon

Bent: 26 32 89 99

Agerbæk
Endrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Gørding
Gørding
Vejrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Sejstrup
Endrup
Gørding
Gørding
Bramming
Bramming
Esbjerg
Vejrup
Endrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Agerbæk
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Gørding
Vejrup

afh. 2995,00

By

Knud: 21 73 00 75

Andelskassen
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Brix Haircut v. Maria
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Egon Sørensen
Endrup Malerfirma
Erling Egert
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
GPC Service & Regnskab
Grafisk Trykcenter
Hot`n Tot Frisør
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
JP Staldbyg
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karl Poulsen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Kennet møller
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal
Pecani
Peter Bertelsen
Pigerne tøj & sko
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Spar v. Hans Johansen
Sydbank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
Trælasten
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup Døgnkiosk
Vejrup El - Service
Vejrup Entreprenørfor.
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup

1 stk Gorenje indb. ovn stål

Firmanavn

Knud Jørgensen Nørregade 23 - 6690 Gørding

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

