
VIF badminton ungdom
 - tillykke drenge 

Ved årets første træfstævne i Brørup blev resultatet (fra venstre) i gruppe 2. 
Patrick Christensen Bronze nr. 3 fra venstre er det Stig Grøndal som fi k Sølv. 

Bagerst er det Martin Høeg guld i gruppe 4 ligeledes ved stævnet i Brørup, sølv ved 
stævnet i Bramming Skjern Bank Cup den U. 15 år, nr. 2 fra Venstre, ved stævnet 

Skjern Bank Cup fi k Nicolai Mortensen sølv i gruppe 3.
Yderst til Højre er det Kasper Kristensen som her vandt sølv ved Skjern Bank Cup, 

Sølv i slutspil 2,  ved træfstævnet i Brørup og Guld ved D G I stævne i Ribe, nr. 4 fra 
venstre ligeledes i Ribe vandt Tobias Søby Sølv begge u. 11 år.
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Vejrup Idrætsforening står  
uden formand til foråret 2014
Formandsposten i foreningen bliver ledig efter Vejrup Idrætsforenings Generalforsamling den 13 marts 2014
Otto Pedersen har efter 8 år på formandsposten, valgt at stoppe, han er dog langt fra væk fra foreningsarbej-
det, da han gerne vil bruge kræfterne anden sted i foreningen. 
Tiden er måske også moden til at se nøgtern på hele foreningsstrukturen. Er det måden man driver forenin-
gen på, er det i 2014 Idrætsforeningen skal måles, vejes og omstruktureres og finder man den for givet ???
Foreningen blev grundlagt i 1905 altså til næste år bliver den 109 år det kan da også siges, efterhånden at 
være en ældre dame/herre!
På bestyrelsens vegne har vi en opgave der skal løses – som Otto plejer at sige.
Så jer der mener at kunne gøre en forskel, kom endelig til Idrætsforeningens Generalforsamlingen, kom frem 
og sige jeres mening.
Jeg personlig finder at vi i så lille en by som vi må siges at være, gerne må tænke stort, for jeg ved der er en 
masse Ildsjæle der gerne vil at byen har et velfungerende forenings arbejde.

Gymnastik udvalget Helle Burkal

Vejrup Idrætsforening & MK. 79
Afholder ordinær Generalforsamling 
Torsdag den 13. marts 2014 
kl. 19.00 i Vejrup/Endrup Fritidscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne  
Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til formanden 
Senest en uge før generalforsamlingen. 
Alle er velkommen

Vejrup IF Formand Otto Pedersen træffes på mobil nr. 23 71 48 25

Julehilsen fra Østergården
En stor TAK til alle, der på den ene eller anden måde har 
bidraget til gode oplevelser for Østergården i 2013.

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

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

Med venlig hilsen

Beboere og personale
Plejecentret Østergården Glædelig jul
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Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 

Industrivej 24 · 6740 Bramming · Tlf. 20 96 96 76
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk

Annonce Knudsens Gardiner  23/01/09  12:36  Side 1

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

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

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk
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JULEBALLET I 
Vejrup/Endrup Fritidscenter

Søndag den 1. december kl. 11.00

Vejrups Balletpiger vil opføre det de har arbejdet 
med de sidste måneder hvor efter de

professionelle balletpiger fra Kulturskolen,
vil tage alle med på rejse i Ballettens verden.

 Balletopvisning er for alle interesserede, 
der er indlagt pause, hvor der er 
mulighed for at købe mad 
og drikke, kaffe og kage 
i Fritidscenterets Cafeteriet.

Entre 20 kr. 
VIF Gymnastik

Vejrup Endrup Nyt
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Oplysning fra Energisparegruppen i Vejrup  
Energisparegruppen i Vejrup arbejder stadig med 
forskellige opgaver, trods de store udfordringer i 
Vejrup med det store kloakerings projekt der er i 
gang i hovedgaden.

Samtidig er det Super gode projekt med en ny køb-
mandsbutik i gang samtidig arbejder vi videre med 
andre former for energibesparelser. Vi må erkende 
der var meget få husstande i Vejrup der gav os op-
lysninger om deres energiforbrug, så derfor må få 
nogle totale forbrugsoplysninger for hele byen ved 
de relevante forsyningsvirksomheder.

Som det ser ud på nuværende tidspunkt med Solcel-
ler er det ikke det bedste afkast og der skal investe-
res mange penge i et fælles anlæg, men vi holder øje 
med eventuelle nyheder på området. 

Vi arbejder på et Borgermøde 
i første kvartal af 2014.  
På dette møde kunne der komme en Energivejleder 
og en revisor og holde et oplæg om forskellige fi -
nansieringsmodeller hvor den sparede energi ved en 
energispare løsning, - kan det betale et bedre afkast 
end renten er i dag. 
Ligeledes kan der oplyses om LED spare pærer, gode 
energivaner, Kør grønt kurser, fokus på stand by for-
brug og meget mere.  
Også Termografi  af vores huse er en vigtig faktor for 
besparelser af energi. 

Der kommer oplysning om Borgermøde senere.
Energisparregruppen i Vejrup ved: 
Per Skramsø, Tommy Hunderup, og Erik Stenager. 
Ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår. 

Juletræsfest på Endrup Møllekro
3. juledag den 27. december kl. 17.30 til jul som i gamle dage.

Endrup Borgerforening inviter alle Børn og voksne til juletræsfest på 
Møllekroen 3. juledag 
Julemanden underholder sammen med musikeren, her uddeler han 
godteposer til børnene.
Aftenen starter med fællesspisningen kl. 17.30, 
for dem som ikke ønsker at spise, er man også hjertelig velkommen 
kl. 18.30 begynder dansen rundt om træet og synge de glade julesange.

Kroen server 

Flæskesteg med sprød svær, hvide kartofl er, rødkål og surt, til kun kr. 68,- 

til børnene er der  pølser/Hot wings m. fritter til kun kr. 42,-. 

Bestilles inden den 22. december 

på 75 19 15 00 eller på Mail: endrupkro@gmail.com

Baren er åben med salg af kaffe, øl, vand, vin, og kage osv.
Entre 25,- kr. pr. Voksne, gevinst på entrebilletten- Børn Gratis.
Der bliver afholdt amerikanske lotteri, med mange fl otte 
sponsor gaver.
Tak til Andelskassen for godteposer!

M.v.h. Endrup Borgerforening

Vejrup Endrup Nyt
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Foredrag ved sognepræst Inge Lise Wenzel

Onsdag d. 6. november 2013, var der et enestående 
foredrag ved sognepræst Inge Lise Wenzel. Inge Lise 
Wenzel talte om Søren Kirkegård. I år er 200 året for 

Søren Kirkegaards fødsel og det fejres overalt i Dan-
mark.

Menighedsrådet i Vejrup synes også det var værd at 
fejre. Inge Lise Wenzel der hvert år giver sig selv den 
opgave, at lave et foredrag, har i år lavet et om Søren 
Kirkegaard. Derfor var det netop meget passende, at 
det var hende der kom til hjembyen, for at tale om 
Søren Kirkegaards liv.

Inge Lise Wenzel gav et nuanceret billede af Sø-
ren Kirkegaards liv. Meget spændende og meget 
oplysende. Mange nye ting kom frem bl.a. at H.C. 
Andersen, Grundtvig og Søren Kirkegaard boede 
i København samtidig og at de tre mødtes. Højst 
sandsynligt spændende diskussioner de tre har haft.

Vejrup Senior Club 
Torsdag d. 10. oktober havde Senior Clubben besøg Jørgen-Jørn Jyde fra Hunderup. De sang og spillede to 
gange en halv time, og det gjorde de rigtig godt. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag for de 37 tilhører der 
var kommet til mødet.  
 

Torsdag den 14. november var Asta og Jørgen Elbæk Jensen, fra Bramming for at fortælle om turen gennem 
Rusland, som de havde foretaget i en autocamper, sammen med tolv andre autocamper i 2007.

Turen havde taget to måneder, og de havde kørt 11.000 km. Turen var gået gennem Tyskland, Polen, Ukraine 
og gennem Rusland over til Uralbjergne, herfra op til Baikalsøen, herfra med den Transsibiriske jernbane ind 
til Mongoliet. Tilbage igennem Rusland, til Moskva, videre til Sct. Petersborg og derfra gennem Estland, Let-
land, Litauen, og Polen og Tyskland.

Det havde været en fantastisk oplevelse, at se så store forskelle i de forskellige lande, og se de store forskelle 
mellem rig og fattig.

Det var en rigtig god eftermiddag for de der var kommet til mødet.

Vejrup Endrup Nyt
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

 

 

For dine øjnes skyld

Optimal abonnement på optimale briller
0 renter og gebyrer

OPTIMAL OPTIK
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

 

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

SKØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50
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Opstart TIRSDAG den 7. januar kl. 18.30/19.30
10 turs kort til 340,00 kr.

Der er ingen tilmelding, - 40 kr. ved indgang 
Kortet kan bruges helt indtil 15. april 2014 

(Der er ingen Zumba i uge 7)

Fitnessformen – ”Ekstrem Fitness” 
Opstart TIRSDAG den 7. januar kl. 17.30/18.30
10 turs kort til 340,00 kr.
Der er ingen tilmelding, - 40 kr. ved indgang 

Denne ”fitnessform” kan bruges som fysik træning til andre idrætsgrene, men det skal også være sjov. 
Her er der virkelig mulighed for at teste sig selv med fysiske udfordringer på det tekniske, fysiske, men-
tale område. 

Der trænes for at styrke sine muskler, sin smidighed og sin kondition. Det sker via en række øvelser, der 
svarer til dagligdags bevægelser og løft.

Forskellen er blot, at det i denne træningsform foregår med vægtstænger, sjippetove, gymnastikringe, 
reb, boksebolde, elastikbånd og meget mere.

Fredags Fjolleri
Er for alle børn fra kl. 19.00 -21.00

Prisen pr. gang = 25 kr.

Cafeteriaet har åben for salg, 
samt kaffe/te til de voksne der kommer de aftner.

Den 10. januar
Den 24. januar
Den 21. februar

Den 14. marts
Den 28. marts
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www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Sponseret 
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncert-
pladsen – 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 terminale r og bemandinge n 
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musik-
ken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen  
– sammen kan vi mere.

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

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

8
2

6
0

8
71

28260871

Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

 

 

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 

 

 

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

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

tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

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

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

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding
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Generalforsamling i Endrup Borgerforening  
Torsdag den 14. november 2013.
Beretning.
Nu falmer skoven trindt om land, og fugle stemmen daler, alt 
flygtede storken over strand, ham følger viltre svaler. Ja efteråret 
er over os, og det er tid at se lidt tilbage, men det er godt at læse 
hvad Grundtvig skriver videre, Da over os det hele år, sin fred 
han lyser gerne, og efter vinter kommer vår, med sommer, korn 
og kerne. Ja det er godt at se frem til det som kommer, jeg for-
venter at vi vil se Dambrugs arealet blive helt færdig, med mad-
pakke hus, gangbro, Shelters, parkeringspladser, og meget mere 
i det nye år, det ser lovende ud og snæbel projektet blev færdigt 
og hvor blev det flot, med stensætning og å slynget! Vi har 
grund til at takke for alle de flotte ting, som vi har fået i Endrup.

På sidste åres Generalforsamling, ønskede Klaus Schytte og 
Esben Bøgh ikke genvalg, Borgerforeningen siger stort tak for 
den indsats de begge har gjort i foreningen. De nye som sagde 
ja tak til at træde ind i Borgerforeningen var Steen Beier, Frank 
Christensen og Hans Gjerlevsen. Revisorer og suppleanter var 
uforandret. På den efterfølgende konstituerende bestyrelsesmø-
de valgtes Tine som sekretær, Steen som næstformand, Frank 
som kasser, Hans som bestyrelsesmedlem, og undertegnet som 
formand.

Vi kunne igen i december fryde os over Julebelysningen, som 
Hans Peter og mandskab klarer flot, med renovering og opsæt-
ning og ny indkøb når det er behov for det, der blev indkøbt 
pære for 3.525 kr. Kommunen har på nuværende tidspunkt 
bevilget 1.500,00 kr. vi forventer de også giver resten. Igen i år 
modtog vi et legat fra Skads Herreders Brandkasses fond på 
2.000 kr.

Den 27. december som er 3 juledag arrangerer Borgerforeningen 
det traditionsrige Børnenes juletræsfest på Endrup Møllekro 
som igen i år blev en succes. Vi havde i år fået fat på en meget 
god musiker Kim fra Bramming som er en gammel kending og 
han gjorde det rigtig godt, og vores julemand han var igen god, 
de fremmødte havde en god aften, igen havde vi mange flotte 
gaver til vores Amerikanske lotteri.

Så var der Forårsfest den 25. maj ved Endrup klubhus. Hvor 
samværet er i højsædet, vejret var godt så vi kunne side ude og 

spise vores grill mad, og man kunne købe øl. Vand og vin, det 
blev en hyggelig aften. På vores legeplads er der i år blevet lavet 
nogle forbedringer og ændringer med vippen og gyngen da 
kommunens kontrollanter havde nogle bemærkninger desangå-
ende og der er tilkøbt nyt sand til faldsikring.

Borgerforeningen arrangerede igen Sct. Hans aften, den 23. 
juni, og i år måtte vi desværre flytte fra Møllesøen da den var 
forsvundet i forbindelse med snæbel projektet.

Linda og Anders gav os lov til at være på marken bag Endrup 
Frisøren, over for legepladsen, det var en godt sted. I år havde 
Jørgen Schultz fra Gørding sagt ja til at holde båltalen, han sid-
der i Esbjerg byråd for venstre. Det blev en god aften hvor der 
var god salg i Grillpølserne, og vejret var rimelig, hvor vi så bålet 
blive tændt af Hans Gjerlevsen, mens vi andre sang midsommer 
visen mellem alle Hylene.

Igen i år havde vi sammen med de andre foreninger i Endrup 
arrangeret familiedag den 24. august, hvor der fra morgen-
stunden var cykelløb og derefter gratis rundstykker, så var der 
Gospel Gudstjeneste, og kl. 12.30 skulle Borgerforeningen stå 
for Grillmaden, hvor det på forhånd var sagt, spis hvad du kan 
for 50 kr. Så der blev travlt med at servere mad fra grillen, men 
alt gik meget godt der var travlhed ved grillen indtil alle ca. 65 
personer havde spist sig mætte, men takket være Steen som 
også gik hen og blev forbrændt klarede vi det godt, derefter var 
der aktiviteter på boldbanerne, senere var der stort kaffebord, 
en rigtig god dag for byens og oplandets borgere.

Så vil jeg lige minde om vores hjertestarter som vi har i fæl-
lesskab med Idrætsforeningen og Lokalrådet, og den står ved 
indgangen til kontoret ved Endrup Andels Mejeri. Der har været 
forlyden om at der vil blive holdt et nyt hjertestarte kursus i det 
nye år, det kan anbefales at deltage i sådan et kursus.

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

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
September 2013
 Nr. Navn Kr
 156 John – Allan Rasmussen ......................................... 200
 189 Githa Laumann ........................................................ 100
 71 Gunnar Thomsen ..................................................... 100
 51 Th. Schmidt .............................................................. 100
 97 Merethe Christensen .............................................. 100
 49 Gunnar Jepsen ......................................................... 100
 282 Dennis – Michael Lauridsen .................................. 100
 254 Carsten Pedersen .....................................................   50
 230 Vagn Fogh .................................................................   50
 213 Patrick Christensen .................................................   50
 139 Lars B. Thygesen ......................................................   50
  193 Peter Thorup ............................................................   50
 222 Kate Pedersen ...........................................................   50

Oktober 2013
 Nr. Navn Kr.
 74 Kennet Møller .......................................................... 200
 281 Casper Larsen .......................................................... 100
 188 Kennet Møller .......................................................... 100
 251 E. A. Ehmsen ............................................................ 100
 33 Jensen Biler ............................................................... 100
 123 Inge Pedersen ........................................................... 100
 86 Carsten Ladefoged .................................................. 100
 218 Henrik Christensen .................................................   50
 46 Christa Christensen ................................................   50
    171 Thomas Andreasen  .................................................   50
 230 Vagn Fogh .................................................................   50
 169 Jan Pedersen .............................................................   50
 61 Lars Christoffersen .................................................   50
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Hvad kan vi gøre for  
din virksomheds økonomi?
Få et betalingstjek i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, hvis 

du vil optimere dine ind- og udbetalinger? 

For at din virksomhed kan få en bedre 

likviditetsstyring? Så du kan opnå øko-

nomiske besparelser?

Ring til erhvervsrådgiver på Lisbeth 

Skjøth Bailey på 74 37 18 73 og aftal tid 

til et betalingstjek.

Storegade 30 · 6740 Bramming
tlf. 74 37 18 00 · sydbank.dk/vestjylland 
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Jul, dejlige jul, 
engle dale ned i skjul
Der er mange gode minder knyttet til 
julen. Men det er ingen selvfølge, at 
det bliver en god fest. Julen siges at 
være højsæson for husspektakler. Det 
er lidt vemodigt at tænke på, at det, 

som kunne være så godt, alligevel 
ikke er det.

Man kan godt forstå, at den hjemløse 
ikke har det for godt i julen. Eller 
den for hvem parforholdet bare ikke 
vil lykkes. Men når man så endelig 

har fundet sammen og lovet hinan-
den troskab, at det så ikke lykkes. Er 
det juletravlheden? Det siges jo, at 
da Gud skabte julen, så ville fanden 
skabe noget, der kunne trække fra og 
det blev så juletravlheden, som kan 
ødelægge julen indefra. Men det er 
ikke blot den, som gør det. I juleda-
gene har man alt for megen tid til at 
tænke over tingene. Måske går vi for 
lidt i kirke.

I kirken bliver vi jo mindet om 
grundlaget for glæden. Det er ikke det 
økonomiske, gaver og ydre velfærd, 
men at Jesus i det hele taget blev født. 

I første johannesbrev kapitel 4, vers 
9 står der: ”Derved er Guds kærlig-
hed blevet åbenbaret iblandt os, at 

Kirkebladet
Kirkelige handlinger
1/10 – 19/11 2013

Dåb:
Vejrup kirke:
Ida Karlskov Bojsen

(Hanne Bojsen og
Bjørn Karlskov Sørensen)

Vielser:
Vejrup kirke:
Sandie Fritze Sillasen og 
Allan Toft

Nr. 6 • 2013

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
01.dec. (1.søn. i advent) 11.00 09.30
  (familiegudstjenester)
08.dec (2.søn.i advent) 16.00 ingen
  (Jule syng-med gudstjeneste )          
15.dec. (3.søn. i advent) 10.30 16.00
  (Jule syng-med gudstjeneste i Vester Nykirke)
22.dec. (4.søn. i advent) ingen 11.00
24.dec (Juleaften) 14.30 16.00
25.dec. (Juledag) 11.00 09.30
26.dec. (2.juledag) 09.30 ingen
29.dec  (julesøndag) 09.30PT ingen

01.jan. Nytårsdag 14.00 16.00
05.jan. (Hellig 3 kongers søn.) 11.00 09.30
12.jan. (1.s.e.hellig 3k) ingen 11.00
19.jan. (2.søn.e..h. 3 kg)  09.30 ingen
26.jan. (3.s.e. hellig 3k) ingen 11.00
02.feb. (4.s.e.hellig 3.k) 09.30 ingen
09.feb. (Sidste søn. e. hellig.3k) 11.00 09.30
16.feb. Septuagesima 09.30 11.00
23.feb. Seksagesima 11.00 09.30
02.mar (Fastelavn) 09.30 11.00
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Gud har sendt sin Søn, den Enbårne, 
til verden, for at vi skal leve ved ham”

Vi må altså tænke på, at Gud af 
kærlighed til os sendte sin søn, det 
kæreste han havde. Men han var for 
god til denne verden, det endte med 
at de tog livet af ham. Det var tragisk. 
Det kunne ikke blive mere vanvittigt.

Men sådan er livet jo også sommeti-
der. De gode bliver overfaldet og be-
røvet alt. Det er jo ikke uhørt. 

Det mærkelige er så, at det slet ikke 
var i modsætning til Guds plan. Gud 
vidste, at sådan ville det gå. Allige-
vel sættes planen i værk. Jesus bliver 
sendt som lam blandt ulve. Uden ham 
kunne det ikke blive rigtig jul.

Det er sandt, at vi fejrer at lyset ven-
der tilbage og dagene begynder at 
blive længere igen, men det er så lidt, 
at vi næsten ikke kan mærke det, det 
er ikke mange minutter før, solen står 
op her i december efter solhverv den 

22. december. Men det er begyndt.  
Men det er ikke det afgørende. Det er 
derimod at Jesus kom og Gud skæn-
kede os alt med ham, synderens for-
ladelse og evig liv. Kærligheden har 
sejret over død og elendighed. Det er 
det, som vi må sige tak for og der-
udfra møde vor næste. Når vi tænker 
på det, stemmes vort sind til taknem-
lighed over at Gud holder sin hånd 
over os og skænker os alt med Jesus 
Kristus. Det er en god basis at grunde 
juleglæden på, så er der ikke så me-
gen grund til utilfredshed. 

Asger E. 

Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der familie-
gudstjenester i begge kirke. En trom-
petist vil medvirke.  I Vester Nykirke 
er der kirkekaffe i kirken og i Vejrup 
er der kaffe og æbleskiver i konfi r-
mandstuen.

Kl. 9.30 i Nykirke og kl. 11.00 i Vej-
rup.
Krybbespil
Ved gudstjenesten 4. søndag i advent 
den 22. december kl. 11.00 i Vester 
Nykirke forventes konfi rmander at 
opføre et krybbespil. 

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

”Livet leves indefra”
 – den 16. Januar 2014 kl. 19

i Vejrup præstegård
ved stiftspræst for åndeligt søgende, Jette Dahl

Jette Dahl tager udgangspunkt i sit eget liv og de erfaringer, hun gør sig 
i mødet med mennesker. Hvad kan vi gøre for at få sjælen mere med i 
vores hverdag? Hvad vil det sige at leve livet indefra og ud?  Hvordan 
kan vi hvile mere i os selv og i Gud og bliver hele mennesker? Det er 
noget af det, Jette Dahl giver sit bud på. Hun inddrager bl.a. de 7 pil-
grimsord: ”Langsomhed, bekymringsløshed, enkelhed, frihed, stilhed, 
spiritualitet og fællesskab”.

Jette Dahl har været sognepræst i folkekirken i 25 år. I 2004 opsagde hun 
sin faste stilling for at arbejde mere intenst med det, hun brænder for: 
omsorg for det indre menneske i lyset af den kristne tro.  I 7 år arbejdede 
Jette Dahl som freelance præst og sjælesørger gennem kursusforløb om 
kristen spiritualitet og meditation, ledte retræter og pilgrimsvandringer 
i ind-og udland, gav åndelig vejledning i trospraksis, holdt foredrag og 
skrev bøger. I august 2011 blev hun ansat som stiftspræst for åndeligt sø-
gende i Ribe Stift. Jette Dahl har kontor i Treenighedskirken i Esbjerg.

Hun er fast skribent for Kristeligt Dagblad på nettet www.kristendom.dk 
og i Jydske Vestkysten i rubrikken ”Tænk efter” og har skrevet 4 lettilgæn-
gelige bøger om meditation i en kristen sammenhæng.
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Fyraftensandagter 
I Vester Nykirke er der to i foråret, 
onsdag den 5. februar. Og onsdag den 
5. marts. Kl. 17.00-17.30.

Tanken er den lige efter fyraften, at 
komme i kirken og synge et par sal-
mer og sange, høre en fortælling el-
ler en oplæsning og forhåbentligt gå 
beriget hjem. 

Temaet for den første fyraftensan-
dagt i februar er vintersange.

Julekoncert/Jule syng-
med gudstjenester 
med Vejrup-Vester 
Nykirke sangkor:
Søndag den 8. december i Vejrup 
kirke kl. 16.00 og
Søndag den 15. december kl. 16.00  i 
Vester Nykirke. 

Sangaften i 
Endrup Møllekro
Onsdag den 20. februar er der mulig-
hed for at få stemmerne rørt. Ingrid 
Sand Simonsen sørger for musikken 
og vi vil tage nye og ældre ting frem 
og så er naturligvis også mulighed 
for selv at foreslå noget at synge fra 
den nye højskolesangbog. Undervejs 
er der lejlighed til en kop kaffe og en 
beretning af lokalhistorisk tilsnit ved 
N.E. Junk.

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne Nytårsdag kl. 
14.00 i Vejrup og kl. 16.00 i Vester 
Nykirke er der mulighed for at ønske 

hinanden godt nytår med et glas port-
vin og et stykke kransekage.

Evangeliets 
dobbelte tone
”Han kom til sit eget, 
og hans egne tog ikke imod ham.
Men alle dem, der tog imod ham,
gav han ret til at blive Guds børn”.
Johannesevg kap 1.

Vægten falder i evangeliet ikke på, 
at han ikke blev modtaget, men at 
han kom. På dansk har ingen fattet, 
endsige udtrykt juleteksternes toto-
nede evangelium bedre end Brorson. 
Kingos julesalmer er storladne i de-

res evangeliske rettroenhed, formet 
i barokkens prægtige sprog. Grundt-
vigs forelskelse i alt kvindeligt kan få 
ham til henrevet at afmale den hellige 
jomfru med barnet på skødet eller til 
at genskabe børnenes forventning til 
julemorgen. Ingemann romantiserer 
yndefyldt det hele, får juletræet til at 
blive et skud på livets træ fra Para-
disets have og digter om den ”glade 
jul”, så det kan synges lige godt bag-
fra som forfra, uden at det går ud over 
meningen, for der er i grunden ingen!

Men Brorson – den gode pietist 
– der året rundt er så bekymret for, 
om han selv er from nok, og helst går 
rundt med gradestokken for at måle, 
om der skulle komme lidt ydmyghed 

Kalender
Søndag D. 22.12 Krybbespil ved konfi rmander ved gudstj. i  V. Nykirke .........................................kl. 11.00

Søndag D. 08.12 Julekoncert med Vejrup-Vester Nykirke sangkor ............................kl. 16.00 i Vejrup kirke

Søndag D. 15.12 Julekoncert med Vejrup-Vester Nykirke sangkor ....................... kl. 16.00 i Vester Nykirke

Torsdag D. 16.01 Sogneaften Jette Dahl ..............................................................................................kl. 19.00

Onsdag D. 05.02 Fyraftensandagt i Vester Nykirke ..................................................................kl. 17.00-17.30

Onsdag D. 20.02 Sangaften i Endrup  .................................................................................................kl. 19.30

Onsdag D. 05.03 Fyraftensandagt i Vester Nykirke  .................................................................kl. 17.00-17.30

Søndag D. 30.03 Revl og Krat koncert i Vester Nykirke  ...................................................................kl. 19.00

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

Uge 48 torsdag den 28/11  Gredstedbro kirke   DDS nr. 201-210

Uge 50  torsdag den 12/12  Darum kirke DDS 211-220

Uge 2  torsdag den 9/1  Ribe domkirke  DDS 221-230

Uge 4  tirsdag den 21/1  Vejrup Kirke  DDS 231-240

Uge 6  onsdag den 5/2  Hjortlund kirke

Uge 8  torsdag den 20/2  Hviding Kirke

Uge 10  torsdag den 6/3  Sct. Catharinæ

Uge 12  tirsdag den 18/3  Obbekær kirke 

Uge 14  onsdag den 2/4  Gørding kirke 
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ind i de andres ”forhærdede tidselge-
mytter” – han bliver ved juletid helt 
overvældet af evangeliet og har som 
ingen anden fundet sin tids udtryk for 
den:
”Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens grædedal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.”

Det er, hvad jeg kalder evangeliets 
dobbelt tone: Kristus, Guds levende 
ord, blev kød og blod, blev bror og 
næste; han kom til sit eget, og hans 
egne modtog ham ikke, men ”vi så 
hans herlighed” og det er ”nåde over 
nåde”, at han kom og bliver ved med 
at komme.

P.G. Lindhart

Æslet igen
Ved lygtens skær, imellem får og stude, 
blev Jesusbarnet født og svøbt klude.

Et æsel lagde ørerne tilbage
og hilste lydt den lilles første klage.

Det var i Bethlehem for længe siden,
og drengens ry er vokset stærkt med 
tiden.

Hans fødselsstund er årets store time,
Da festlys tændes, alle klokker kime.

Men altid gennem juleaftens glæde
Jeg hører æslet skryde, barnet græde.

Henrik Pontoppidan

Nytårsbøn
I mig er mørke,
men hos dig er lyset.
Jeg er ensom,
men du forlader mig ikke.

Jeg er mismodig,
men hos dig er hjælpen.
Jeg er urolig,
men hos dig er freden.

Jeg forstår ikke dine veje,
men du ved vejen for mig.

Dietrich Bonhoeffer

Til Eftertanke
Gennem bekymring drives jeg til 
bøn, og gennem min bøn driver jeg 
bekymringerne bort.

Philip Melanchton

Bønnen stiger op og Guds barmhjer-
tighed stiger ned

Augustin

Bønnen skal være morgenens nøgle 
og aftenens lås.

Frederik Zeuthen

Glæde er kun muligt, når vi tiltræk-
kes af mennesker og ting på grund af 
det, de er, og ikke på grund af, hvad 
vi måske kan få ud af dem. Glæde 
har noget i sig, som ligger højt hævet 
over glæde og sorg. Det er noget, som 
kaldes velsignelse.

Poul Tillich

Find 5 fejl
På dette gamle glansbillede er der på den nederste udgave
indsneget sig 5 fejl. Sæt ring omkring og aflever eller ind-
send løsningen til:
Præstegården, Engdraget  5, Vejrup, 6740 Bramming
inden d. 24. december 2013 og deltag i lodtræningen om
en æske chokolade.

Navn:_______________________________________________

Adresse: ____________________________________________

Postnr.:_______________ By:___________________________

Vejrup Endrup Nyt
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MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN
Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

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

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

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

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

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

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

Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11

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,-

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

Helle Fyhn

Ombytter 
Kan den laves så den kan fylde hele rammen ud 
 
 
Vejrup maskinstation - Annonce ombyttes side 21 
 
 

SNERYDNING VINTER 
2013 – 2014 
Pris fortov – 375 kr. 
Indkørsel 150 Kr. 
Fortov og indkørsel – 525 kr. 
Andre områder aftales pris 
Vejrup Maskinstation 
Tlf: 7519 0170 – Mail: vm@os.dk 
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BØRNEBAZAR
Søndag d. 17 november 2013, blev der afholdt Børne Bazar for første gang i Vejrup Endrup Fritidscenter. Der 
var hurtigt stor interesse for vores arrangement. Vi fik alle stande solgt, og fik tilmed nogle ekstra presset ind. 
Hallen var fuld.

Lørdag aften kl. 17:30, stod der 5 stærke mænd klar til, at stille borde op. Det var en stor hjælp for os. Derfor 
vil vi gerne takke: Henning Frederiksen, Peder Thomsen, Charles Madsen, Kurt Brandsborg og Frank Rosen-
berg. Mellem kl. 19:00 og 22.00, kom der nogle af sælgerne, og gjorde deres stande klar til Bazaren. Her lød 
kommentaren fra en af sælgerne, da hun kom ind af døren: ”Det ser helt professionelt ud”.Allerede her gik 
snakken om, hvor mange gæster vi ville få ind dagen efter.

Søndag kl. 7:30 åbnede vi for dørene i hallen, så der var klar til det store ryk ind.Fra kl. 8:00 til 10:00 gjorde 
alle sælgerne, deres stande klar. Kl. 10:00 åbnede dørene for gæsterne, der var en lang kø, som var klar til, at 
komme ind og shoppe. Ved kassen var der nok, at se til hele dagen, derfor vil vi gerne takke: Eva Quebec og 
Niels Peder Madsen.

Legerummet i multisalen, blev hurtigt indtaget af alle børnene. Dagplejerne stod klar til, at tage i mod. De 
havde hængt deres dokumentation af deres arbejde op, via plakater og plancher. De mange børn, havde en 
rigtig god oplevelse. Derfor vil vi gerne takke: Vejrup by’s dagplejemødre. Her skal også lyde en tak til ballon 
klovnen, Lasse Frederiksen fra Bramming.  Han gjorde et stort indtryk på børnene. De blev rigtig glade for 
deres ballondyr. Der skal også lyde en stor tak til Funny Cars, som havde sponsoreret hoppeborgen.

I løbet af dagen havde vi ca. 290 betalende gæster, børn under 13 år var gratis. Men stort set alle gæster hav-
de børn med. Så det samlede besøgs antal var noget højere. Der kom gæster fra nær og fjern. De hyggede sig 
mellem hinanden, med leg, handler, snak og spisning. Cafeteriet havde nok, at se til hele dagen.

På indgangsbilletten, kunne man vinde sponser gaver. Der blev trukket ca. 10 hver time. Der kom mange gæ-
ster, som tog et smut forbi børne-foto, og fik taget billeder af deres børn. De fik med hjem med det samme. 
Søndag eftermiddag efter arrangementet sluttede kl. 16:00, stod der igen 3 stærke mænd, og tog bordene 
ned for os. Det var rigtig rart, derfor vil vi igen gerne takke: Henning Frederiksen, Peder Thomsen og Frank 
Rosenberg.

Glæd børnene, kom kl. 17:00 og hentede alt det, som sælgerne havde ladet stå. Som de ikke havde fået solgt, 
og gerne ville donere til dem. De kørte af sted med en fyldt bil og trailer. De takker mange gange for alle de 
fine ting. Det var en god dag for hele familien, hvor alle kunne være sammen og hygge sig. Alt i alt var dagen 
en succes, og den gentages helt sikkert igen en gang i det nye år.
Vi kan roligt sige, at Dagplejen i Vejrup kan forvente, at modtage en fin gave, fra dagens overskud.

Mange hilsner fra arrangørerne

Vejrup Endrup Fritidscenter v/Per Burkal

Fie Madsen, Karina Gjerlevsen og Mette Sørensen
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Vejrupmesterskab i golf
Så er årets vejrupturnering afviklet den 29-09-2013 og den tidligere vejrupmester Thomas Ladefoged fra 
2012 stod for turneringen i år. Turneringen blev afholdt i Holsted Golfklub. Der var 26 personer af sted og 
havde alle sammen en virkelig dejlig dag med masser af sol og hygge. Vinderne fra denne turnering blev: 
Nr. 1: Martin Vedsted - Nr. 2: Bent Truelsen - Nr. 3: Brian Dahl - Nr. 4: Carsten Mølgaard

Hvis du/i vil være med til Vejrup Golfmesterskab skal du/i bo eller være født i Vejrup og henvendelse er ved 
Martin Vedsted på E-mail: MartinVedsted@hotmail.com

Sponsor Skjern bank Bramming
Sten Jensen afdelingsdirektør - Turneringen til næste år afholdes den 2. søndag i september.
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Vil du med i ”grusgraven”? Det er et gennem tiden 
ofte stillet spørgsmål i vores familie, og sikkert i 
mange andre familier i Vejrup/Endrup-området. 

Råstofindvinding
Vibæk grusgrav er, som navnet siger en gammel 
grusgrav, eller rettere flere grusgrave, som har leve-
ret byggemateriale til såvel gårdene i omegnen som 
til vejbyggeri i området. Der blev også gravet sand 
og grus, som blev anvendt i et lokalt cementstøberi, 
Endrup Cementstøberi, der lå ved markvejen belig-
gende vest for Hovedvej A1 nr. 32. Vejen kaldes i 
vores familie stadig Støberivejen, og den gik oprin-
deligt helt over til grusgraven. 
Det vides, at der blev gravet grus til opførelsen af 
viadukten i Vejrup i forbindelse med anlæggelsen 
af Funderbanen (indviet 1914). Gruset blev fragtet 
på tipvogne. Vi har så sent som først i 1990’erne 
fundet rester af sporene langs skrænten ved ”den 
gamle sø” inde i skoven. Cementstøberiet (udstykket 
fra Bygaden 84 2.5.1919 og købt tilbage til ejendom-
men 16.7.1942) har fungeret i godt 20 år og leveret 
alle mulige elementer, der kunne støbes i de forme, 
man nu havde. Da vi flyttede til området i 1987 stod 
enkelte rester af støberihuset stadig og blev brugt til 
opbevaring af mindre landbrugsredskaber. De aller-
sidste rester forsvandt for ca. 10 år siden.

Ejerforhold
Vibæk grusgrav har flere ejere. I dag ejer kom-
munen størstedelen (bl.a. området med den store 

sø). Et område mod nord har hørt under Vibækvej 
21. Det blev i 1947 solgt fra og tilplantet. Senere 
blev det solgt til Roland Munch, og er nu købt til-
bage til ejendommen. Et område ved nedkørslen 
på V.Vejrupvej hørte under V.Vejrupvej 9, og herfra 
solgte Peder Sørensen grus til de lokale (han havde 
gården i perioden 1942-1984). Længst mod nordøst 
har Kaj Madsen (V.Vejrupvej 18) et område.

Vibæk Grusgrav som rekreativt område
Jeg er kommet i grusgraven siden 1971. Dengang var 
der stadig gang i grusgravningen. Jeg husker skoven 
som forholdsvis tæt og mørk, domineret af nåletræer 
(gran og fyr). Ved den gamle sø stod en camping-
vogn, vistnok tilhørende tømrer Mortensen. Længere 
mod vest var et par små hytter. Dengang var det ikke 
så tit, man mødte andre, når man gik tur i skoven.
Vi har flittigt benyttet grusgraven, først når vore små 
søstre trængte til at blive rørt og få brændt noget 
krudt af en søndag eftermiddag, senere sammen 
med vore egne børn, og nu sammen med børne-
børnene. Vi har haft skoleklasser fra Vejrup med på 
skattejagter, når Simon eller Esben havde fødsels-
dag, og vi har været involverede i weekendlejre med 
spejderne (1992). Jeg har endog på en overlevelsestur 
med spejderne(1996) været udsat for at skulle bygge 
en tømmerflåde, sejle ud til øen, tænde bål og bage 
brød til morgenmad meget tidligt om morgenen, 
mens arrangørerne (Bernhardt og Peter Nissen og 
Esben Schultz) sad inde på bredden og spiste rund-
stykker med pålægschokolade! 

Kort fra folderen ”Gode grønne besøgssteder” 
udgivet af Esbjerg kommune i 2010

Vibæk grusgrav
En udvikling fra råstofindvinding til rekreativt område. 
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Decemberstormen i 1999 ændrede meget på grus-
gravens udseende. De store nåletræer bukkede un-
der. Nogle steder i de mere tætte dele af skoven kan 
man stadig se resterne af dem.

I dag domineres bevoksningen af eg, bøg, birk, røn 
og hæg. I foråret kan man nogen steder finde ane-
mone, liljekonval og majblomst, som findes i åben 
løvskov.
Af dyreliv kan nævnes ræve. 
Grusgraven benyttes som rekreativt område af man-
ge mennesker. 
Hundeluftere og naturelskere kan man møde på alle 
tider af dagen og på alle ugens dage.
Rigtig mange mountainbike-kørere bruger grusgra-
ven. De har skabt mange nye stier i området, og de 
benyttes flittigt.

Sportsdykkere bruger søen som træningsområde, og 
de har fundet mange ting på bunden. På nettet så 
jeg for nylig en film, der var optaget under et natdyk. 
Her kan man se livet på bunden af søen.
På en varm sommerdag vrimler området ved søen 
med unge mennesker, som hygger sig.
Badning er ikke tilladt, der har da også været sat 
skilte op, men de fleste er på mystisk vis forsvundet. 
Selvom vandet ser fristende ud, er søen er meget 
dyb og vandet iskoldt.
Kender du ikke Vibæk grusgrav, skal du ikke snyde 
dig selv for en god naturoplevelse, men fortæl 
det ikke til din nabo, for så bliver området måske 
for overrendt. En lille advarsel: Kig dig lige over 
skulderen en gang imellem, der kunne komme en 
mountainbiker!
God tur!

Anna Schultz, Vejrup Sogneark

Kilder: 
Vejrupbogen 1 og 2,
Artikel i VENyt nr. 5, 2004
Folderen ”Gode grønne besøgssteder i Esbjerg 
kommune” (2010)

En anden dyreart, jeg for nyligt så spor af er..? 
Ja, gæt selv!

Rævegrav fundet inde i skoven

Annonce
Ligger du inde med oplysninger eller billeder, 
der kan dokumentere Vibæk Grusgravs histo-
rie, hører vi i Vejrup Sognearkiv gerne fra dig.
Anna Schultz, tlf. 51910115 
eller på e-mail: post@vejruparkiv.dk
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Vejrup IF Senior Håndbol
Vejrup IF Håndbold damer har fået sponsoreret nyt spillertøj fra 

Søndergaard Biler, og Tved Mink 
Spillerne vil hermed sende en stor 

TAK til Søndergaard Biler & Tved Mink

Oktoberfesten 2013  
i Vejrup/Endrup Fritidscenteret
Godt arrangement, go musik, go mad og godt humør, så enkelt kan det beskrives i år 
Så for at det hele klapper sådan en aften er der masser af frivillige involveret i flere dage, så der skal lyde en 
stor tak for hjælpen til alle frivillige hold lige fra 
klargøring, indkøb, opstilling, borddækning, 
loftspynt, kassen, servering, bag baren, ned-
pilning, oprydning og rengøring. Desværre 
var opbakningen ikke helt til ug men dem der 
kom havde en forrygende aften, vi var 150 til-
meldte hvoraf de 60 var fra et enkelt firma, tak 
for støtten til alle, der bliver et pænt overskud 
til fritidscentret og hvis ikke lige det bliver en 
oktoberfest igen næste år, så bliver det under 
alle omstændigheder arbejdet hårdt på andre 
arrangementer i centret så vi kan forvente os 
alt fra foredrag, musik, mad, dans, bazar, ak-
tivitetsdag, herreaften og meget meget mere, 
ligger du inde med den gode ide eller oplæg, 
så gi et kald til 

Centerleder Per B. 75 19 04 03

Tak til Allan Fogh, Lotte, Stinne, Bente og Lone.
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Vejrup Døgnkiosk 
    Åben alle ugens dage 
            Fra kl. 6.30-21.30 
        Telefon 75 19 03 53 

 

 

 

 

 

 

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING
Ring 4031 5119 
Fax 7519 0245
Vestermarken 4 .  Vejrup .  6740 Bramming
www.vejrup-entreprenoer.dk

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN

Tv-inspektion
Ring 4038 0253

Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

- din lokale købmand       Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

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

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

Her er der plads
til din annonce

Kontakt
29 45 46 15

 

 

 

               
 

 
 
 
 

HOT N TOT 
                          Dame & Herrefrisør 
                                     Helle O. Larsen 

                                       Vejrup Storegade 19 

               Tlf. 75 19 07 77 
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JULE SYNG-MED
Gudstjenester for
hele familien
Vejrup kirke søn. d. 8. dec. 2013 kl. 16.00
Vester Nykirke søn. d. 15. dec. 2013 kl. 16.00

Kom til et par festlige eftermidda-
ge og syng med på nye og gamle:
• Julesalmer
• Julesange
• Christmas Carols
• Julekalendersange
Medvirkende Vejrup/V.Nykirke koret

Efter gudstjenesterne er menighedsrådene
værter ved kaffe og kage samt
sodavand til børnene

JULE

KONKURRENCE og

JULEEVENTYR

FOR BØRNENE
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Glimt fra Vejrup
Ungdomsklub fra året der er gået
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 
Storegade 21 · 6753 Agerbæk

Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

Trælasten Gørding 
Vestergade 21 A – 6690 Gørding 

Tlf. 75 17 82 22 – Fax 75 17 17 71 
 

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

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

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

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48
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Arrangementer 
December
Søndag D. 01.12 Juleballet kl. 11.00 i Fritidscenteret alle er velkomne

Søndag  D. 08.12 Jule syng med i Vejrup kirke kl. 16.00 

Torsdag  D. 12.12 Senior Club kl. 14.00, Julemøde luciaoptog, Anders og Elmer spiller til.
           Efter kaffen er der banko. 

Søndag  D. 15.12 Jule syng med i Vester Nykirke kl. 16.00 

Fredag  D. 27.12 Juletræsfest på Møllekroen kl.17.30

Januar
Fredag  D. 10.01 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag  D. 24.01 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag  D. 09.01 Senior Club Generalforsamling i Fritidscenteret kl. 14.00

Februar
Fredag  D. 07.02 Bjørn og Okay spiller på Endrup Møllekro

Fredag  D. 21.02 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Marts
Fredag  D. 14.03 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag  D. 13.03 VIF Generalforsamling kl. 19.00  i Fritidscenteret 

Lørdag  D. 22.03 Gymnastikopvisning kl. 15.00 i Fritidscenteret

Fredag  D. 28.03 Fjolle fredag kl. 19.00 i FritidscenteretFredag  D. 28.03 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

En glædelig jul ønskes
alle bladets læser og 
bladet annoncører.
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
GPC Service & Regnskab Bramming  4142 8290
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Hot`n Tot Frisør Vejrup 7519 0777
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  7519 0230
JP Staldbyg  Bramming  7510 2162
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karl Poulsen Bramming  7517 3077
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal  Bramming  7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Pigerne tøj & sko  Agerbæk 7519 6160
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Spar v. Hans Johansen  Vejrup  7519 0015
Sydbank Bramming  7437 1800
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
Trælasten  Gørding  7517 8222
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Antenneforening  7519 0168
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup Døgnkiosk  7219 0353
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.27.000,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

Knud Jørgensen

D
E
N

 G
R

  N
N

E
 B

U
TIK

K
nud: 21 73 00 75 

B
ent: 26 32 89 99

H
enrik: 26 33 89 99

Knud Jørgensen EL ApS
 A

ut. E
l-installatør

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Månedens TILBUD
Vestfrost D

W
S 120 A+ opvaskem

askine 
afh. 

2995,00
101 liter kum

m
efryser A+ 

afh.  
1495,00
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odel 
afh.  
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