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TAK FOR DENNE GANG
Efter 14 år som klubleder i Vejrup ungdomsklub har jeg IKKE valgt at stoppe, men Esbjerg kommunes nye personale 
omstrukturering m.h.t. besparelser har opsagt mig og mine medarbejdere, 
(vi har i alle årene været den billigste klub i kommunen)

Nu skal en ny klubleder køre fra Esbjerg hver dag 
og styre både sfo og ungdomsklub, han har ikke 
noget som helst lokalkendskab til byen, ungerne, 
forældrene osv. osv. og medarbejderne i sfo skal også 
have timer i klubben, så vi er banket 14 år tilbage 
hvor kampen var at komme ud af skole-systemet 
om aftenen for de unge, derudover skal der lukkes 
kl 2100 hver klubaften, og lur mig om ikke de lukker 
om søndagen også pga. personalet ikke magter at 
arbejde om søndagen, så kan slet ikke se hvor bespa-
relserne er henne og hvor man ser på de unges ve og 
vel inden man bare kigger på bundlinjen,,, men nye 
tider og det må vi pt. affinde os med i byen og vi er 
nødt til at se det positive og se om det lykkedes at 
bibeholde klubmiljøet i Vejrup eller vi skal finde en 
plan B.

Det var så den tid og det har været 14 fantastiske 
år med ungerne i Vejrup by, det har ikke kun væ-
ret en dans på roser, for selv i en lille by som vores 
har vi haft unge med store problemer med alkohol, 
stoffer, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, cutting, 
kærestesorger osv. og det har jeg prøvet at tage hånd 
om på min måde, skal siges at jeg ikke har skrevet 
en eneste underretning til kommunen i de 14 år, en 
fejl ? måske !, men alle mine unger er kommet godt 
ud på den anden side og er kommet godt i gang med 
det svære voksenlive på hver deres måde, så stolt er 
jeg sku af dem, godt gået med de odds der var i seje 
unger

Nævner lige et par succes historier man kan leve 
længe på: 
DENGANG: Det er ikke sjovt at sidde med foræl-
drene ved bordet og trække den unges trøje op på 
armen og se der er skåret ca 20 snit på hver side af 
armen, det gør ondt. I DAG: en person i fuld gang 
med voksenlivet, en ven af huset der kigger forbi, 
dejligt og til dig, tak for kampen, du vandt.
DENGANG: det er ikke sjovt at skulle være med til 
at få et ungt menneske indlagt i mange måneder for-
di man ikke lige kunne finde ud af det med maden 
og hvordan man skal se ud, at en krop kan svinde så 
hurtigt er mig stadig ubegribeligt, det gjorde ondt 
i hjertet, vi blev uvenner. I DAG: vi er venner igen, 

der er fuld power på livet og til dig, tak for kampen, 
du vil vinde din lille fighter
DENGANG: det er ikke sjovt at blive bedt af søsken-
de om man ikke kan se på et stofmisbrug, at fortælle 
forældrene det, at sidde på misbrugscentret med et 
ungt menneske der er ved at fordærve kroppen fordi 
det skal gå stærkt i ungdomslivet. I DAG: igennem 
uddannelsen, dygtig og videre i livet og til dig, tak 
for kampen seje.

Det var de værste historier og de andre er jo at jeg 
har hentet unge i byen om natten hvor de har taget 
et valg om at komme hjem inden det går helt galt, at 
man er blevet bedt om at hente dem hjemme, fordi 
de er blevet smidt ud, jeg kunne selvfølgelig ikke 
hente dem i hjemmet, men så kom de alligevel til 
engdraget og døren var altid åben for en snak eller 
bare en pause fra det der gjorde ondt i hjertet, der er 
gået mange ud og ind af døren i engdraget gennem 
årene, og uden Helle ś positive indstilling var det jo 
heller ikke gået, hun vågner jo også om natten når 
der sms/ringes efter en snak. Der har været over-
natninger i huset, nogle stykker med i sommerhus, 
med forældrenes accept, men bare det at have et 
sted hvor der var albuerum og et enkelt kram på det 
rigtige tidspunkt. Det har været fantastisk at følge 
de unge, fra de var møgunger til de blev halvvoksne, 
pludselig kørte de bil, fik uddannelser, blev gravide 
og startede et helt nyt kapitel i deres liv, der er ikke 
noget bedre end at se når det går dem godt i livet og 
fremtiden tegner lys for mine unger fra Vejrup

Jeg har haft de mest fantastiske medarbejdere gen-
nem årene, kun ca. 10 stykker, så de har også holdt 
mig godt ud, klubben har givet mig mange venska-
ber for livet, ku jeg skrue tiden tilbage gjorde jeg det 
samme igen, fantastisk, tak alle i unge mennesker 
der har givet smil, kram og kamp til stregen, det har 
været det hele værd, vi ses pludselig møgunger : ) 
M.v.h. Per B. 
DENGANG: leder i Vejrup ungdomsklub - I DAG: 
gammel og træt, men med smilet på.
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Maj 2015

Kære ALLE

Vi er så tæt på nu !
Vi har købt/byttet grund med kommunen, der 

er lavet jordprøver, bygningen er næsten afsat, vi 
har forsikringer på plads, vi har styr på kredit-

foreningslån, vi har styr på banklån, vi er tæt på 
inventarkøb, vi har valgt bygherre, tegningerne er i 

hus, osv. så vi skal bare give grønt lys......
Men, men, vi er nu låst af at det, der for tre år siden 
var det nemmeste i projektet, nemlig at finde KØB-
MANDEN, men det har pludselig vist sig at være en 

større opgave end tidligere antaget
VI MANGLER DEN RIGTIGE KØBMAND

Og før kan vi ikke sætte gang i projektet, desværre.

Vores sparrings- og samarbejdspartner Dagrofa har 
efter de har haft flere kandidater til samtale, ikke 
kunnet komme med en eneste købmandskandidat 
da kandidaterne ikke var kvalificerede nok, og der-

for er vi selv ude med snøren, vi har et par stykker 
i kikkerten og håber det giver en løsning, men for 
at vi kan få den rigtige er det vigtig at have nogle at 
vælge imellem, så hvis der sidder en derude med 
oplysninger om en mulig kandidat, så giv endeligt et 
kald på 23412005.

Vedrørende det nye bytorv er der nedsat en gruppe 
bestående af folk fra Lokalrådet, Borgerforeningen, 
Landsbygruppen og Vejrup Invest, de er startet på at 
lave tegninger og søge fonde og midler til projektet.

Husk at give besked, hvis I ændre Jeres mailadresse, 
det er Jeres ansvar, at vi har den rigtige mailadresse 
at sende til.

Vejrup Invest havde en eftermiddag hvor de uddelte Ejerbeviser (Aktiebrev) til dem der havde valgt at 
købe aktier i den nye Købmands butik som er lige om hjørnet til at blive en realitet.

Der var en rimelig aktivitet i de par timer Sannie Regel og Hans Jørn Madsen stod og var klar til at ud-
dele de mange beviser.

Hvis man stadig er interesseret i at erhverve sig et bevis kan man henvende sig til Leif Hermansen.
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Vejrup Sportsfest program
Program for 2015, med forbehold for ændringer.   
      
      
      
      
      
      
      
      

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Onsdag d. 5 august 
 

18:00 Baren i teltet åbner  
 Der rafles om ølprisen  
19:00 Kæmpe Sportsfestbanko  
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen!  

Torsdag d. 6 august 
 

18:30 Boderne & baren åbner   
19:00 Familiecykeltur (m. løberute)  
19:15  Seniorfodbold 
19:30  Gratis kondifrokost i teltet – alle er velkomne Anja spiller musikken.  
20:00  Slikjagt for børn  
23:00  Lukketid  På gensyn i morgen! 
  

  
  
 
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen  

Fredag d. 7 august 
 
13:30 Fyraftensarrangement m. musik af Jesper & Kurt 
 Billetter bestilles ved Janni Jørgensen, 31329644 Pris: 120 kr.  
18:00 Café teltet åbner  
18:30  Boderne og baren åbner    
  Seniorfodbold, håndbold 
17:00 (Krolf turnering)  
19:00  Børneunderholdning, Sjov & Leg  
20:00  Børne diskotek, gratis entré  
21:00 Diskotek Doro med musik fra 90’erne og 00’erne.  
23:00  KEINSTEIN! tager de sidste skrig ud af jer! 
24:00 Dørene lukkes 
02:00 Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen   
 

 

  

  
  
 
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen  

Lørdag d. 8 august – Torvedag 
 
09:00 Boderne, baren og hoppepuderne åbner  
 Boder skal tilmeldes  , 31 32 96 44 senest d. 06.08.14  
 Gratis kaffe & rundstykker 
 Guitar Finn spiller musikken fra 09:00 – 12:00  
12:30  Vejrups SEJESTE mand og dame  
13:30 Slikjagt for børn 
14:00  Grisevæddeløb – Kom og odds på en grissetid    
16:00  Lukketid pga. aftenfesten   
 

 

  

  
  
 
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen  

Søndag d. 9 august 
 
09:30 Rundstykker inden gudstjenesten  
10:30  Gudstjeneste i teltet 
13:00 Optog anført af Vejen Garden – Støt op om vores optog! 
14:00  Præmie overrækkelse & opvisning  
14:00 Salg af flag til flagsætning  
14:30 Havetraktor ringridning  
14:30  Sidste store slikjagt for børn  
16:30 Flagsætning  
17:00 Fælles spisning – Gris på gaflen, 165 kr. inkl. billet til kandis  
                      65 kr. eksl. billet til kandis  
18:00  KANDIS, kommer og løfter dugene, 100 kr. for ikkespisende gæster.  
21:00 Lukkes & slukkes! TAK FOR I ÅR!   

 FESTAFTEN I TELTET – Kun 225 kr.  
 
19:00 Hjortshøj levere en lækker menu  
 No. 1 Danceband sørger for den musikalske stemning 
 Biletter/bordbestilling v. Hans Johnsen, senest d. 04.08.14  
21:30 Ikke spisende gæster, pris 100 kr.  
24:00 Dørene lukkes  
02:00  Lukketid, rundstykker kan købes på pladsen  
 
  

  
  
 
22:30  Lukketid  Vi ses i morgen  

Med forbehold for ændringer. 
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Vejrup IF Fodbold - Små Fødder (3-5 år)
Så er sæsonen startet op for de små fodboldspillere i 
alderen 3-5 år. 
Igen i år er der omkring 20 børn, der entusiastisk 
deltager i ”træningen” hver torsdag kl. 16.40. 

Som noget nyt har vi etableret en mini fodbold-
bane på 6m x 12 m, med bander, som flittigt bruges 
både til ”træning” og i børnenes frikvarterer i skolen. 

Banen er god til at holde spillet i gang for de små, og 
til at lære dem hvordan man ”spiller kamp”. 

På billede er det Anders og Allan med et par hjælper, 
Signe og Simone, - her får de, de sidste stolper gjort 
fast, målet kommer på sin plads, græsset bliver trimmet 
omkring banen, så det står flot og klar til de små føder.

VIF Badminton
Billeder er af U. 11 år der vandt C rækken i D G I 
Sydvest, Holdet var derfor udtaget til Danmarks 
Bedste Badminton for hold. - Som blev afviklet i 
Vejen d. 28/29 marts.

Her blev det til 4. pladsen efter mange gode og 
spændene kampe - Forrest fra venstre Tobias 
Søby, Kasper Kristensen, Magne Sørensen, Nico-
lai Mortensen og Signe Nielsen.

Bagerst fra venstre Hj. træner Jeppe Søby, Emma 
S. Regel og træner Camilla U. Nielsen.

Det andet billede er fra afslutning af Badminton-
sæson hvor Preben, igen overrasker med lidt mad 
og drikke til de børn der havde lyst til at bakke op 
om ideen, - så her blev der hygget i Cafeteriet, efter 
en god sæson. (På billedet mangler træner Jonas T. 
Petersen.)

Badminton udvalget
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Landsbypedel-
ordningen udvides 
nu med IT kyndig 
seniorjobber
I forbindelse med udarbejdelse af Land-
distriktspolitikken og evaluering af nu-
værende landsby-pedelordning, er der 
tilknyttet en person til  landsbypedel-
teamet. 

Der er tale om Finn Thomsen, der de 
seneste ca. 5 år har arbejdet med IT re-
laterede opgaver henholdsvis i Esbjerg 
Kommunes IT-afdeling, UC Syd, Kultur 
og Fritidshuset og senest som IT under-
viser ved AOF og LOF.

Finn Thomsen tilbyder nu sin hjælp, I 
nu byder ind med arbejdsopgaver Finn 
kan gå i gang med.
Landsbypedelteamet kan gøre brug af 
Finn fra nu og frem til 1. januar 2016.

Mulige arbejdsopgaver : Der kan være 
borgere, der ønsker en generel introduk-
tion og samtidigt få opgraderet sine IT 
kompetencer. Der kan være borgere, der 
ønsker at få styr på den digitale post og 
hjælp til andre offentlige selvbetjenings-
løsninger.  Een ugentlig IT café, hvor bor-
gere kan aftale tid og få hjælp til at bruge 
internettet, hjælp til informationssøg-
ning, hjælp til brug af mobiltelefon, I-pad 
eller andet. Der kan også være foreninger, 
der ønsker at gøre brug af muligheden for 
hjælp til hjemmesider, Facebook o.a. – 

Hvad gør du/I?
Formulér dit/jeres ønsker og send til mig 
snarest muligt.  For landsbypedelordnin-
gen gælder, at opgaverne ikke må være i 
konkurrence med private udbydere.  Det 
er muligt at gøre brug af en landsbype-
del overalt i Esbjerg Kommune.
Jesper H. Larsen Landdistriktskonsulent
Tlf. 51166712  
Mail: jhla@esbjergkommune.dk

Vejrup præmiespil

Vejrup Idrætsforening 
Der blev afholdt Generalforsamling i VIF i marts måned 
– ved denne lejlighed blev der foretaget valg til bestyrelsen og 
udvalgsmedlemmer – det endelige resultat ser således ud efter 
Generalforsamlingen 2015

Formand 
Otto Pedersen 
Sekretær
Ida Fogh
Kassere 
Bibi Holm

Fodbold: 
Pia Gjerlevsen

Håndbold:
Karina Tobiasen
Sannie Regel
Sandie Sillesen
Brian Milwertz

Badminton: 
Per S. Tobiasen
Thomas Regel
Bent Truelsen
Preben Lind
Niels Peder Regel

Gymnastik: 
Tina Schultz
Helle Burkal
Mette Sørensen
Hanne Holden
Jens Kirkeby

Fest: 
Udvalget efter generalforsamling 2015
Jannie Jørgensen
Søren Quebæk Gjerlevsen
Sabrina Jensen
Bent Kristensen
Allan Enevoldsen
Maj-Britt Madsen

Sponsor: 
Lene Jensen
Lars Utoft Nielsen
Diana Jensen
Sabrina Jensen
Ronny Knudsen

 Vif  Præmiespil 04 - 2015 præmie
 256 Jonna Kristoffersen ................200
 265 Erna Madsen ........................... 150
 489 Bente Sørensen ........................ 150
 249 Kirstine Sørensen ....................100
 364 Rosa Laumann .........................100
 123 Frank Christensen, Kær .........100
 303 Frederikke Madsen ................... 50
 164 Tove Hermansen ....................... 50
 282 Jytte Rasmussen ........................ 50
 199 Susanne Enevoldsen ................. 50
 161 Ingrid Jensen ............................. 50
 391 Karina L. Petersen ..................... 50
 82 Børge Christensen .................... 50
 20 Robert Andersen ....................... 50
 476 Klaus Hvass ................................ 50
 230 Ronny Knudsen ......................... 50
 225 Jytte Jensen ................................ 50
 189 Viggo Sørensen, vgm ................ 50
 30 Michael Sørensen ..................... 50
 252 Henning Frederiksen ................ 50
 288 Maren Andersen ....................... 50
 427 Tobias Tobiasen ......................... 50
 81 Anna K Eriksen .......................... 50
 169 Jens Søndergård ........................ 50
 321 Harriet Johannesen .................. 50
 97 Anne Lise Lehman .................... 50
præmier kan afh. Hos Hans Johnsen

 Vif  Præmiespil 05 - 2015 præmie
 83 Krzysztof Gorowski ................200
 106 Bent Callesen ........................... 150
 161 Ingrid Jensen ........................... 150
 380 Linda Jepsen ............................100
 289 Johanne Johansen ...................100
 19 Uve Hjort ..................................100
 153 Martin G. Pedersen .................. 50
 406 Arnd Post ................................... 50
 339 Jim Sørensen, Ø. Vejrupvej 4 ... 50
 33 Henning Pedersen ..................... 50
 333 Jacob Brun, 9 ............................. 50
 408 Lene Frederiksen ....................... 50
 448 Kenneth Møller ......................... 50
 58 Søren Andersen, Fasanvej 4 .... 50
 464 Susanne Søby ............................. 50
 100 Inger Mortensen ....................... 50
 133 Line Jensen ................................. 50
 376 Gerda Hansen ............................ 50
 530 Peter Bertelsen .......................... 50
 559 Niels P. Regel ............................. 50
 368 Anne Svendsen .......................... 50
 186 Ivan Jensen ................................. 50
 90 Rene Andersen .......................... 50
 243 Lene Nielsen .............................. 50
 441 Bent Christensen ...................... 50
 504 Fam. Wijbenga .......................... 50
præmier kan afh. Hos Hans Johnsen
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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

Vejrup Endrup Nyt
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

 

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

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

SKØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

10
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Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Marts 2015
 Nr. Navn Kr
 20 Conny Højrup .......................................................... 200
 156 John – Allan Rasmussen ......................................... 100
 172 Sv. Å. Jensen ............................................................. 100
 74 Kennet Møller .......................................................... 100
 123 Inge Pedersen ........................................................... 100
 203 Lars Callesen ............................................................ 100
 110 Ruth Schultz ............................................................. 100
 166 Gunnar Thomsen .....................................................   50
 34 Jørn Dransfeldt ........................................................   50
 2 Viggo Sørensen ........................................................   50
 258 Kirsten Kristensen ...................................................   50
 264 Egon Jessen ...............................................................   50
 100 Niels Pedersen ..........................................................   50

April 2015
 Nr. Navn Kr.
 254 Carsten Pedersen ..................................................... 200
 38 Connie Petersen ....................................................... 100
 185 Søren Høj .................................................................. 100
 120 Silke Sørensen .......................................................... 100
 76 Kirsten Jensen .......................................................... 100
 260 Betina Mathiasen .................................................... 100
 145 Sonja Nielsen............................................................ 100
 166 Gunnar Thomsen .....................................................   50
 19 Dianna Jensen ..........................................................   50
 79 Torben Jepsen...........................................................   50
 110 Ruth Schultz .............................................................   50
 182 Karl Chr. Knutson ...................................................... 50
 15 Søren P. Knudsen ....................................................... 50

VIF Badminton – Sæsonen 2015/2016 
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

TILMELDING :   Mandag d. 17. August i  cafeteriet 
kl. 19:00 - 19:30

Evt. lodtrækning (Der vil være lodtrækning om baner, vis flere har samme ønsker).
(for at komme med i lodtrækningen skal hele banen være betalt) 
19:45 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   Sæsonstart: Uge 35

Hilsen Badmintonudvalget.

Vejrup Antenneforening Informerer
På forårets generalforsamling vedtog de fremmødte 
medlemmer at bestyrelsen skulle finde den bedste 
løsning for antennemasten som er lejet ud til telesel-
skabet 3. Der var tanker om at sælge masten men nu 
har kommunen vedtaget at antennemaster der skif-
ter ejer skal betale grundleje for det jord som masten 
står på. Vi arbejder videre for at finde en god løsning 
som er til gavn for alle. Vedr. renovering af anlæg-

get. Anlægget er nu i bedste kvalitet og toptunet så 
det nu kan levere højere hastigheder på bredbånd 
fra YouSee. TV bland selv er også blevet godt modta-
get, flere medlemmer har valgt denne nye mulighed 
for at blande sine programmer selv, i  mellem- eller 
fuldpakken. 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 
Vejrup Antenneforening. 

11
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Vejrup 
Antenneforening 

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

 

 

 

 

 

 

MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

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

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

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

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

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

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

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

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup ś ansigt udadtil og  
unikke e-mailadresse 
Vi håber, at flere vil være aktive på www.vejrup.
dk. Hvis du kunne tænke dig at blive borger-
journalist, så send en mail til  borgerforening@
vejrup.dk og du vil modtage login og vejledning 
til at uploade artikler og billeder.

Borgerjournalisterne vil løbende holde Vejrup 
borgere opdateret med hvad der rør sig i vores 
lille samfund. Vi håber at alle, nuværende og 

kommende, borgerjournalister fortsat vil hjælpe 
til at gøre siden mere spændende.

Vejrup borgerforening tilbyder også salg af mai-
ladresser med endelsen @vejrup.dk. Så får man 
en unik adresse, der ikke hedder f.eks. hotmail.
com eller gmail.com. Og denne koster kun 100 kr. 
om året, dette beløb tilfalder borgerforeningen. 

Hjælp os !!!!!!
Kære medborger, vi er glade for at du/I støtter 
Vejrup Borgerforening.

Ved at støtte har vi muligheder for at hygge om net-
op jer, ved at lave forskellige tiltag og arrangementer 
bla. julebelysning, Sankt Hans og foredrag.

Desværre er medlemstallet faldende og da det er en 
bekostelig omgang at eksempelvis vedligeholde jule-
belysningen, ja så tømmes kassen langsomt.

Derfor vil vi appellere til Jer om jeres hjælp – at 
melde jer ind i borgerforeningen, så vi kan få endnu 
flere medlemmer, så vi fortsat kan bevare julebelys-
ning og hygge om vore borgere her i byen.

Kontingentet – Enlig 75 kr. – Husstand 150 kr.  kan 
betales: Via mobilepay nr 30462987

Via kontonummer: 7701 1249281 – husk at påføre 
jeres navn 

Vejrup borgerforening

Flagstænger udlejes
Nu er det muligt for byens borgere at leje flag af borgerforeningen.

Borgerforeningen har flagstænger med flag, holdere til 3 flagstænger og jord-
spyd, der kan opstilles hvor som helst, og i de allerede etablerede huller på 
Vejrup Storegade og Kærvej

Disse kan opsættes ved hvilken som helst anledning såsom bryllup, kobberbryl-
lup, sølvbryllup, runde fødselsdage osv.

Flagene koster:
Flagstang inkl. flag  35 kr.
Flagstang m/ spyd og flag  50 kr.
Holder til 3 flagstænger inkl. Flag  150 kr.

Der betales ikke depositum, men ødelagte flagstænger med flag erstattes.

Er man interesseret i at leje flag alléen eller et antal spyd eller holdere, kan man kontakte formanden.

Jan Jensen – salg@jensenbiler.dk – mobil – 30346461
Vejrup Borgerforening
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Side 14 
ombytter 

 

 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
 
 
 

Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

Nygårdsvej 29 6740 Bramming · Mobil: 20969676
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk

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

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 3 • 2015

Gudstjeneste 
i Bækmark
Det blev en dejlig dag, anden pinse-
dag i Bækmark, ved Karen og Chri-
stians sø.

Det var fra fl ere kirkesogne, vi 
blev forsamlet på dette skønne sted, 
fra Vilslev-Hunderup, Gredstedbro- 
Jernved- Hjortlund, fra Vejrup-Ny-
kirke og Gørding. Vejrudsigten hav-
de været både for og imod. Spredte 
byger er ikke sagen, men det blev til 
godt vejr med solskin om formidda-
gen og under gudstjenesten.

Vi var tre præster til at stå sammen 
om det og forestod hver en trediedel 
af gudstjenesten.

Heldigvis kunne begge musikere 

komme, Ingrid spillede pia-
no og Peer violin. Det var 
rart med god musik og lyd-
gengivelse ved den stille sø.

Det var Søren Skov Johan-
sen, der venligst sørgede 
for lyden, landsdelspræst  
for hørehæmmede. Der var 
både almindelig højttaler 
og teleslynge. 

Motorvejen gav lidt lyd fra 
sig i det fjerne, men det var 

ikke ret meget. 
Christian Sørensen fortalte om bag-

grunden for stedet. Det var meget 
vandrigt, ikke til at dræne, så hvorfor 
ikke udnytte det lave område og lave 
en sø!

Den er dyb, så fi skene kan søge ned 
i det dybe, når det bliver for varmt i 
overfl aden om sommeren.

Stedet grænser op til det store om-
råde, som kaldes Sibirien. Det er ikke 
den bedste jord og det er vel derfor, 
at der er så få huse i området. Der 
var planer om statshusmandsbrug en 
overgang, men det blev ikke til noget. 
I stedet for er der plantet en del skov 
på noget af området. Man kan cykle 

og også køre igennem ad en markvej, 
en dejlig tur. (Det er forlængelsen af 
Vester Bjerndrupvej).

Efter gudstjenesten var der kaffetid. 
Den smagte godt i det fri med kage 
og snobrød til. 

Næste år bliver gudstjenesten 2. 
pinsedag i præstegårdshaven i Jern-
ved. Så må vi se, om vejret bliver lige 
så godt, ellers ligger Jernved kirke 
ikke så langt derfra.

Gudstjeneste 
i Vøgaslund
I år igen vil vi holde en friluftsguds-
tjeneste i det grønne åbne område 
i Vøgaslund i Vejrup. På den åbne 
plads ved mindestenen er der efter-
hånden groet lidt mere til og det er 
blevet et hyggeligt sted med ly om-
kring. Tarja Tepponen spiller på fl øj-
te og Peer Munkgaard akkompagne-
rer på violin.

Det bliver søndag den 28. juni kl. 
14.00. 

Medbring selv eftermiddagskaffen. 
I tilfælde af kraftig regnvejr, holdes 
gudstjenesten i kirken.

Sogneudfl ugt 
d. 20-8-2015
Afgang Vester Nykirke kl. 8.30
Afgang Endrup Kro kl. 8.35
Afgang Vejrup kirke kl. 8.45

*
Så er det atter tid til vores årlige ud-
fl ugt. I år går turen mod Herning. Un-
dervejs bliver der et stop, hvor der vil 
blive serveret et rundstykke og kaffe.

www.endrupby.dk 15



I Herning skal vi ind og se Herning 
tekstilforum, hvor vi vil blive guidet 
rundt. Når det er overstået, kører vi  
mod Videbæk, hvor vi kl. 12.30 skal 
spise frokost på Westergaards hotel. 

Efter frokosten kører vi mod Hjem-
stavnshuset Arnborg.

Der vil vi blive guidet rundt.
Et besøg her skulle meget gerne 

sende dig tilbage til din bedsteforæl-
dres-/ dine forældres-/ din barndoms-
tid. 

Give dig et rigtigt godt indblik i, 
hvordan vi har ændret os i Danmark. 

Når det er overstået, kører vi mod 
Vejrup, hvor der undervejs vil blive 
serveret kaffe på en kro. 
Forventet hjemkomst kl. 18.00 
Vi håber på en dejlig dag.
Pris 175 kr. pr. mand. 
S.U. senest 10.08.15

*
Tilmelding: Asger  75 19 00 51
                    Henrik  40 19 10 13
                    Hardy  61 26 56 10
                    Bettina  27 83 37 32

Mvh. Vejrup og 
Vester Nykirke kirke

Jøde eller græker, 
det er ikke afgørende
Denne gang vil jeg gerne skrive om 
et ord i ny testamente, der er enestå-
ende.

Det er i Galaterbrevet, hvor Paulus 
skriver i kapitel 3 vers 28: ”Her kom-
mer det ikke an på at være jøde eller 
græker, på at være træl eller fri, på at 

være mand eller kvinde, for I er alle 
én i Kristus Jesus…”

Der var forskelsbehandling i Galati-
en i Tyrkiet. (galaterne var måske en 
indvandret gruppe i Tyrkiet fra Gal-
lien, det gamle navn for Frankrig).

Her var dannet en menighed og 
Paulus havde lært dem om frelse ved 
tro alene.

Men der var kommet nogle jøde-
kristne og havde fortalt, at de skulle 
omskæres og overholde dele af mo-
seloven, ellers var de ikke sande 
kristne.

Så blev de nervøse og var parat til 
det.

Men Paulus skriver direkte til dem, 
at dette tyranni skal de ikke give ef-
ter for. Nu var de jo lige blevet frie og 
havde hørt om, at vi accepteres ved 
tro alene på Kristus uden bestemte 
lovgerninger. Når det er sandt, skulle 
det ikke være nødvendigt med om-
skæring og overholdelse af Moselo-
ven i detaljer.

Og undervejs formulerer han denne 
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: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
07. juni (1.s.e.trin.) ingen 09.00
14. juni  (2.s.e.trin.) 10.30 ingen
21. juni  (3.s.e.trin.) ingen 09.00
28. juni  (4.s.e.trin.) Vøgaslund 14.00 ingen
05. juli  (5.s.e.trin.) 10.30PT ingen
12. juli  (6.s.e.trin.) ingen 09.00PT
19. juli  (7.s.e.trin.) 10.30HO ingen
26. juli  (8.s.e.trin.) 09.00 ingen
02. aug.  (9.s.e.trin.)  ingen 10.30
09. aug.  (10.s.e.trin.) 10.30 ingen
  (byfest i Vejrup)
16. aug.  (11.s.e.trin.) 09.00 10.30
22. aug. lørdag familiegudstjeneste i Endrup   10.30
23. aug.  (12.s.e.trin.) 09.00 ingen
30. aug.  (13.s.e.trin.) ingen 10.30PT
06. sep.  (14.s.e.trin.) 10.30 09.00

OM: Ole Madsen 
HO Hans Okkels
PT : Pernille Troldborg
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perle: I Kristus er der ikke forskel på 
nationalitet, på jøde eller græker, sla-
ve eller fri mand, mand eller kvinde. 
Det vil sige der er jo forskelle, men 
ikke over for Gud. Vi har alle værdi. 
Her betyder de menneskelige forskel-
le ikke noget. Men det er ikke nogen 
ny lærdom.

Det er helt fra Kain og Abels tid. Da 
Kain havde slået Abel ihjel, blev han 
ikke selv slået ihjel. Han bad til sidst 
Gud om hjælp og Gud lod sætte et 
mærke i panden på ham, der betød, at 
han stod under Guds beskyttelse, så-
ledes at man ikke måtte dræbe ham. 
Men han var nødt til at fl ygte væk til 
et andet sted. 

Men efterhånden kom der dødstraf 
til. Det har måske sin grund i det 
praktiske forhold, at som nomader 
var det for omkostningsfuldt at have 
et fl ytbart fængsel med rundt på jag-
ten efter græsgange.

Med Jesu Kristi komme får tanken 
om det enkelte menneskes værdi et 
ny boost.

Jesus har jo ofret sig for den enkel-
te. Det betyder at den enkelte døbte 
kristne er uvurderlig. Han er i dåben 
blevet iklædt noget, som er afgøren-
de.

I den kristne menighed har alle lige 
meget værdi. Der er maksimumværdi 
på hvert individ.

Det bør også komme til udtryk i det 
daglige. Ikke noget med at nogle får 
lov at spise for sig selv, fordi de ikke 
er omskåret. Kom dog til fornuft! 
Hvorfor opgive jeres frihed og lade 
jer slavebinde? I Kristus er der ikke 
forskel. Vi er ét i Kristus.

Der er ikke først en masse parame-
tre, der skal opfyldes.

Asger Ehmsen

Teltgudstjeneste
I anledning af byfesten i Vejrup i uge 
32 er der lejlighed til en gudstjeneste 
under uvante former, nemlig i det lil-
le byfesttelt søndag den 9. august kl. 
10.30.  Der er rundstykker og kaffe 
for de morgenduelige fra 9.30. Sidste 
år havde vi et pragtfuldt vejr til det. 
Nu må vi se i år. 

Familiedag i Endrup 
lørdag den 22. august
Igen i år kan vi glæde os til fami-
liedag i Endrup, der begynder med 
gudstjeneste. Der vil være kaffe på 
kanden og rundstykker fra 9.30 og 
gudstjeneste kl. 10.30 med musikere. 
Piano, violin og guitar vil vi få lov 
at høre samt sangere fra Ribe Go-
spelkor med Mette Madsen. Et telt 
vil blive opstillet ved sportshuset på 
Møllegårdsvej. 

Konfi rmand-
gudstjenester
Søndag den 6. september kl.10.30 i 
Vejrup kirke indbydes de nye konfi r-
mander med forældre til at markere 
indledningen til konfi rmationsfor-
beredelsen 2015-16 ved at deltage 
i gudstjenesten. Det er som sagt en 
anledning til at byde velkommen og 
overrække en bibel. 

Ord til eftertanke
Tag bort kærligheden og vor jord bli-
ver en grav.

Robert Browning

Den mand er ingen elsker, som ikke 
elsker bestandigt.

Euripides

Kærligheden gør til og med den al-
lergrimmeste smuk.

August Strindberg

Menneskelige ting må man kende for 
at kunne elske.
Guddommelige ting må man elske 
for at kunne kende.

Blaise Pascal

Kalender

Søndag  d. 28. juni.:  Gudstjeneste i Vøgaslund  ....................................................................................  kl. 14.00 

Søndag  d.   9. aug.: Byfestgudstjeneste i teltet i Vejrup  .......................................................................kl. 10.30

Torsdag  d. 20. aug.:  Sogneudfl ugt

Lørdag  d. 22. aug.: Familiedag i Endrup.

Torsdag  d. 29. okt.: Foredrag ved Anders Kjærsig. 
  Sammen med Seniorklubben  ...............................................................................  kl. 19.30

Kirkelige handlinger
1/3- 1/6  2015

Døbte:
Vejrup kirke
William Nørskov Nielsen
   (Camilla Nørskov Nielsen og
   Dan Møller Nielsen)

Vester Nykirke:
Søs Adele Sølbek Schmidt
   (Rikke Adele Poulsen og 
   Hans Sølbek Schmidt)
Caroline Marie Klitmøller Dal-
mark
   (Marie Louise Klitmøller og 
   Peter Dalmark Jensen)

Kirkelig velsignelse
Vejrup kirke:
Mette Enemark Sørensen og
Henning Enemark Sørensen 

Begravede:
Vejrup kirkegård:
Mogens Møberg Møller
Christian Sørensen (Gravlunden, 
Esbjerg)
Asta Kristine Jensen 
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Første række fra venstre: Nanna Sofi e Utoft Nielsen, Susan Frøsig Grønning, Camilla Paamand Jensen, 
Sarah Gaardsholt Jensen, Karoline Frisgaard Madsen.

Anden række: Casper Kryger Rand, Noah Christian Birch Mathiesen, Andreas Malthe Hansen.

Fra venstre: Jonas Elof Hasselkvist, Rasmus Bonde Bertelsen, Jesper Bo Viktor Andersen

Konfi rmander i Vejrup søndag den 3. maj 2015:

Konfi rmander i Vester Nykirke søndag den 26. april 2015:
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Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51
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vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

En redningshelikopter i hovedgaden ?
Pludselig blev det alvor, der blev brug for byens hjer-
testarter og det gjorde en forskel.

Vedkommende var ude at gå med familien og fi k 
problemer, vel nok det bedste sted det kunne ske, i 
hovedgaden, hvor der var folk på vej med andre gø-
remål den dag end lige at dette skulle ske.

Hjertestarteren gjorde sammen med 4 dygtige 
damer en forskel den dag, den gav stød 2 gange 
medens der blev givet hjertemassage og kunstig 
åndedræt og personen kom til live igen, og var ved 
bevidsthed da helikopteren fl øj mod Odense.

I dag går det dejligt fremad for personen, ny indope-

reret pacemaker og familien er meget taknemmelig 
for alle dem der tog action den dag.

Kassen med hjertestarteren hænger på gavlen af 
Købmandsbutikken

Den er tilgængelig døgnet rundt.
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Vejrup Seniorclub turen går til Hollands
Tirsdag d. 21. april kl. 08.00 startede 22 forvent-
ningsfulde medlemmer turen mod Holland.
Til sangen, ”I østen stiger solen op” kørte vi i rask 
fart ned igennem Slesvig-Holsten, videre ned til 
Elben, hvor vi blev færget over. Videre ind igennem 
Tyskland og Holland, over den store dæmning på 32 
km. ned til byen Bergen, hvor vi skulle bo, og så var 
den dag gået.

Onsdag besøgte vi blomster auktionen I Alkamaar, 
der kommer blomster fra hele verden, og bliver ex 
porter igen til hele verden, det er en auktion der be-
skæftige 12 000 mennesker.
Om eftermiddagen besøgte vi blomsterparken 
Keukenhof, en af verdens største, den er baseret på 
tulipaner, men har også mange andre blomster I 
store væksthuse. Der var en fantastisk oplevelse at se 
denne eksplosion af farver I alle afskygninger.

Om torsdagen er der Amsterdam der er på pro-
grammet. Først er vi inde og se et diamantsliberi, 
hvor vi så hvordan man sleb en diamant i flere for-
skellige modeller.
Senere fik vi de salgsklare diamanter at se, de var 
I størrelse fra 5.000 kr. til en 1.000.000, ville man 
have dem større, skulle de bestilles. Men det så jeg 
ikke nogen der gjorde den dag 
Efter Diamantbesøget skulle vi på kanaludflugt, der 
er langt flere kanaler end der er gader I Amsterdam, 
så det er en virvar af både alle vegne. Det var spæn-
dende at se byen, med dens kanal bygninger, nede 
fra vandet. - Efter kanalrundfarten besøgte vi Riik-
museet, hvor de mange verdensberømte billeder af 
Rembrandt og Van Gogh hænger. Disse fantastiske 
malerier skal man virkelig have tid til at fordybe sig i, 
for at få det fulde forståelse af billedet.

Fredag skulle vi til Alkamaar for at se oste auktion, 
det foregår inde I det gamle by, og har været af-
holdt I femhundrede år, på samme made. Det er en 
turistmagnet uden lige, der var I tusindvis af men-
nesker, fra hele verden, der skulle se auktionen. Da 
det meste af Holland, ligger fire meter under havets 
overflade og er afvandet igennem århundrede med 
vindmøller, så var vi ude for at se hvordan det har 
foregået. - Man har gravet en kanal på en meter dyb, 
sat vindmøller op, der kunne løfte vandet en meter, 
disse møller kunne pumpe 60000 l. vand I minuttet. 
Når den første meter vand var væk, så gravede man 
en ny kanal, en meter dybere ,til at pumpe vandet 
op I den første. Og sådan blev man ved til, søen var 
tørlagt. Senere kørte vi ud til en gårdmejeri, hvor de 
også lavede træsko, det var sjov at se hvordan man 
lavede dem.

Lørdag var så hjemrejsedag, vi kørte en anden vej 
hjem, gennem Bremen og Hamburg, hvor vi spiste 
på havnefronten, og prøvede den gamle Elben tun-
nel fra 1912.
Herfra hjem til Vejrup, hvor vi var kl 18.30
Og en dejlig ferie var til ende

Rejsekort
Torsdag d. 7. maj afholdte Seniorclubben møde med Syd trafik om rejsekortet.

Vi synes at det er vigtig at have et sådan kort, da man pludselig kan have behov for transport til syge-
hus eller noget andet, hvor man ikke kan få kørelejlighed.
Der var mødt 25 medlemmer, som var interesseret I at høre om kortet, og langt de fleste bestilte et rej-
sekort. Det giver tryghed, at have et sådan kort.
Så det var et vellykket møde, for medlemmerne og Syd trafik
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 VEJRUP BORGERFORENINGEN AFHOLDER
SANKT HANS AFTEN (VED BANEPLADSEN)

TIRSDAG DEN 23. JUNI 2015
BÅLTALEN HOLDES KL. 19.00 VED

POLITIKER JAKOB LOSE

BÅLET TÆNDES KL. 19.30
DER KAN KØBES: ØL, VAND,

KAFFE OG KAGE, PØLSER OG BRØD.
DER ER GRATIS SNOBRØD

TIL ALLE BØRN
Vejrup borgerforening
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Gymnastik i Vejrup IF sæsonen 2015/16 
Opstart uge 37 

Forældre/Barn 1-3 år   Onsdag kl. 16.45-17.30
Instruktører: Mette og Karina
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. 

Puslinge piger/drenge 3-6 år   Tirsdag kl. 15.30-16.25
Instruktører: 
Hjælpere: Emma og Lærke
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.

Tarzan drenge 0.-2. kl.   Tirsdag kl. 16.30-17.25
Instruktører: Jens Gade 
Hjælpere: Sarah 
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

Piger 0.-2. kl.   Torsdag kl. 17.00-18.10
Instruktører: Josefine Sillesen
Hjælpere: Susan
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!

Springholdet fra 3 kl. og op. Torsdag kl. 18.15-19.40
Instruktører: Zennie Rosenkrantz
Hjælpere: Mia og Robert
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, kraft-
spring og salto. Vi ser frem til nogle gode timer sammen med jer. 

Ballet Piger i alderen 7/12 år  Torsdag fra kl. 16.45- 17..45
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.

Herregymnastik  Tirsdag kl. 19.00-20.00
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. 

”All-round træning”  Tirsdag fra 18.30–19.25 – Torsdag fra 18.30–19.25 
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!
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Hjælp vi mangler en Træner
I gymnastikafdelingen har vi stor succes med vores 

”Puslinge hold”  
og havde sidste sæson 24 energifyldte piger og drenge på holdet.

Vi søger en der har lyst til at være træner på holdet. 
Du har lyst til at lege med en flok energifyldte børn – piger og drenge

– så hører vi også meget gerne fra dig.

Hvis du har lyst til at være en del af Vejrup IF Gymnastik, og gerne vil vide mere så ring og forhør dig til 
- Tina Schultz 61 35 53 84 eller Helle Burkal 29 45 46 15

Tidspunkt på de forskellige holds tider, - er ca. tider, der kan forekomme ændringer

VIF Gymnastik 
Gymnastik afdelingen vil gerne Siger TAK og farvel 
til trænerne og hjælper fra en dejlig sæson 2014/15 
– men også rigtig gerne sige velkommen til en NY 
sæson 2015/16
Til vores første gymnastikmøde til den nye sæson, 
med træner og hjælpertræner havde Tina  funden 

ide hatten frem – nogle sjove og udfordrende lege, 
her blev vi inddelt i fire hold og alle fik en ud-
fordring til at bringe vindere titlen til holdet. 
Holdet med det største vindergen blev Emma, Jose-
fine, Sonja og Jens.
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13.00 - 13.30 Uddeling af startnumre og 
klovnenæser 
Ansigts maling  
Opvarmning 
 

 

13.30 Løbet skydes i gang 
 

 

14.00 Terningekast åbner 
Kreativ bod 
Kiosk 
 

 

14.00 - 15.30 DansAmok spiller 
 

 

14.00 - 16.30 Gøgler Kai underholder 
 

 

14.00 - 16.30 Ponyridning 
 

 

14.00 - 16.30 Legeland 
 

 

15.30 Udlevering af medaljer 
Præmieoverraskelser på 
startnumre 
 

 

16.30 Tak for i år   

Program 
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Energigruppen i Bæredygtig  
Energilandsby informerer

Energigruppen i Vejrup har nu arbejdet med ener-
gibesparelser de sidste par år og vi har haft mange 
gode møder og et par energimesser. Beboer i Vejrup 
har været gode til at komme til de aktiviteter der har 
været i de sidste par år. Det har vist sig at har man 
fokus på sine energiudgifter og gør noget aktivt er 
der virkelig penge at spare. Der er også store bespa-
relser ved at gøre noget aktivt med sin bolig med 
hensyn til isolering, nye vinduer og døre. Men det 

er jo nemt bare at komme med de mange ideer, der 
skal også gøres noget aktivt. Her har Vejrups borger 
også andre udfordringer. Vi er ved at få kloaksepa-
reret hele byen og de fleste huse har store udgifter 
hertil. Ligeledes har hele sognet samlet ind til vores 
nye købmandsbutik, så det er måske ikke lige ener-
gibesparelser der kommer i første række. Men gør 
vi ikke noget for at reducerer vores energiudgifter 
stiger disse udgifter mellem 5 og 8 % om året. Og 
det er hvert år. Arbejdsgruppen i Vejrup og Skads 
Andrup har arbejdet efter samme retningslinjer i tæt 
samarbejde med projekt koordinator Per Alnor fra 
Esbjerg Kommune. Esbjerg kommune har desværre 
kun ansat Per Alnor i en tidsbegrænset stilling, så 
Per er nu ikke ansat længere. Det er meget ærgerligt 
for Per trak en stor del af arbejdet sammen med 
os i de 2 energilandsbyer. Her i Vejrup vil vi forsat 
prøve at lave infomøder omkring energibesparelser i 
vore huse.   Billede: Forrest til højre: Per Alnor, samt 
medlemmer fra Skads Andrup og Vejrup Bæredygtig 
Energilandsbyer.

Grimstrup/Endrup indsamler Skrald
I skinnende sol var vi inviteret til Grimstrup til rundstykker og ost fra Endrup Mejeri. Efter kaffe og 
hyggesnak, aftalte vi ruter for indsamlingen: 
Hovedvejen på begge sider af Endrup - Vibækvej - Størsbølvej - Brorsensvej og Møllegårdsvej.
Selvom indsamlingen kun stod på i godt to timer, var udbyttet ”overvældende”. 

Derudover gav det også 
røde kinder og ømme 
ben, og en rigtig rar 
fornemmelse af at have 
gjort noget for naturen 
og for Endrup.

På billedet ses, 
Kirsten, Mia og 
Jørn, Inger og Poul 
Martin, Johannes J og 
Johannes S.

TAK FOR INDSATSEN! 
- Vi ses til næste år. - 
M.v.h. Johannes S.
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HOT N TOT 
                          Dame & Herrefrisør 
                                     Helle O. Larsen 

                                       Vejrup Storegade 19 

               Tlf. 75 19 07 77 
 

 

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

6740 Bramming

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

Vejrup Døgnkiosk 
    Åben alle ugens dage 
            Fra kl. 6.30-21.30 
        Telefon 75 19 03 53 

 

 

 

 

 

 

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage 

Mandag - Fredag
Fra kl. 6.30-21.00 
Lørdag - Søndag
Fra kl. 7.00-21.00 

Telefon 75 19 03 53
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Sct. Hans aften i 
Endrup

Som traditionen forskriver mødes vi igen i år 
den 23. juni, for at synge midsommervisen 

– høre en båltale – se bålet blive tændt og nyde 
fælleskabet.

Da Dambrugs arialet nu er blevet færdigt vil 
arrangementet blive afholdt på 

Dambrugs arialet ved ned gang fra Bygaden.
Årets båltaler er Bente Bendix Jensen fra Esbjerg.

 Esbjerg Byråd, Medl. Af Sundhed & 
Omsorgsudvalget Børne & Familie udvalget.

Bålet tændes ca. kl. 20.30
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 

Familiedag i ”Byen der har bevaret sin idyl”
Lørdag d. 22. August 2015

Program for dagen
8.30 Kort cykeltur med start fra klubhuset

9.30  Menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker

10.30  Gudstjeneste og gospelsang

11.45  Bagagerumssalg på parkeringspladsen ved klubhuset.

 Selvfølgelig gratis stadeplads. Sælg evt. overskydende legetøj, grøntsager m.m.

11.45  Arkivet åbner udstilling

12.30  Grillmad (spis hvad du kan for 50 kr. – Borgerforeningen)

 Salg af øl og vand

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 (send billeder til e-mail: ingerbschmidt@gmail.com)

Baggrundsbillede: Vinder af fotokonkurrence 2014 - Vandranunkler i den nye åslynge.

Alle er velkomne !
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Hotel Glejbjerg

Læs mere på:www.hotel-glejbjerg.dk

Vi tilbyder
Mad ud af huset

Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Mexikansk buffet
Mexicanske pandekager m/kødfyld.
Tacoskaller m/marineret kylling.

Kryderet rosastegt oksefi let.
Chili con carne med creme fraiche.
BBQ hot wings.
Sprøde tortilla chips m/salsa, 
guacamole og creme fraiche.

Mexicanske ris.
Timian ovnbagte kartofl er.

Husets salatbar m/syltede & 
marinerede specialiteter.
2 slag dressing.
Friskbagt brød m/kryddersmør.

158,- kr. pr. couv.
Minimum 10 couv

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

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

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

Kontakt os
mail: info@hotel-glejbjerg.dk

Tlf. 75 19 84 64

Flittige hænder
Vi er en fl ok, der fra september til april har mødtes hver mandag og hygget os med hinanden og vo-
res forskellige hobbies, såsom, strikketøj, broderi, hækling, knipling, quilling, m.v. Vi har inspireret 
hinanden, snakket og taget et spil ”Æsel” eller andet, hvis hænderne har trængt til en pause.
Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at komme og være med i næste sæson.

Vi starter op igen mandag, d. 7. september kl. 13.00 
i skolens billedkunstlokale i kælderen.

Har du en hobby, du kan tage under armen, og som du har lyst til at dele
med andre, så mød op.

Husk en femmer til kaffen, kop og brød.

Er du nysgerrig efter at vide mere 
kan du få yderligere oplysninger
hos Gurli Jermiin, tlf. 75190519
eller Anna Schultz,  tlf. 51910115
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En spændende ”Udeskole-uge” 
på Vejrup skole
I uge 21 havde Vejrup Skole studieuge, hvor det nor-
male skema var brudt op og fyldt ud med anderledes 
skoleaktiviteter.
Mandag morgen startede vi alle fælles med sige vel-
kommen til vores nye afdelingsleder,       Ole Zoltan 
Göller med fl ag, sang og en tale. Derefter blev det 
overordnede emne ”Udeskole” sat i gang.
Indskolingen har bl.a. arbejdet med indianer, hvor de 
har bygget tipier, malet dragter, lavet smykker, gen-
nemført manddomsprøver, lavet indianermad over 
bål og skudt til måls efter en ”bisonokse” med hjem-
melavede spyd.
Mellemtrinnet har bl.a. bygget drager, arbejdet med 
fedtsten i naturhytten, øvet trafi kregler til cyklist-
prøven, været kreative og bygget mennesker i san-
det, løbet stafetter, målt centiliter, deciliter og liter i 

grusgraven, set på forårstegn i skoven, leget Kims leg 
med skovting og været på orienteringsløb og fattig-
mandscykelløb.
Ugen har også budt på mange ture ud af huset, og 
alle skolens elever har på skift været afsted på tur i 
løbet af dagene. Nogle har besøgt Jernalderlands-
byen, nogle har været i Kratskellet i Darum, andre 
har været på cykeltur til grusgraven i Vibæk, 3.kl var 
i Esbjerg Lufthavn, nogle var til Kaptajn Klo-arran-
gement i Vognsbølparken, andre havde en historisk 
dag i Ribe og derudover blev skoven Vøgaslund også 
besøgt fl ittigt af fl ere klasser. 
Fredag sluttede studieugen, og alle elever har haft en 
spændende og lærerig uge med masser af aktiviteter 
og frisk luft.

 Helle T. Uhd, lærer Vejrup Skole
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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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

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

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

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

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

Eller 10% hvis kun nye glas.

www.optima-bramming.dk

For dine øjnes skyld

Optimal Optik
Storegade 7, 6740 Bramming

Telefon 75 17 33 11

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk30



Arrangementer 
Juni 
Lørdag  D. 20.06 Klovneløb ved Fritidscenteret kl. 13.00

Tirsdag   D. 23.06 Sankt Hans i Endrup ved Legepladsen, (Vesterled) – bålet tændes kl. 20.30

Tirsdag   D. 23.06  Sankt Hans i Vejrup ved banearealet – båltale kl. 19.00

August
Onsdag  D. 05.08  VIF Sportsfest Banko – og Rafle om prisen på øl i Teltet 

Torsdag  D. 06.08  VIF Sportsfest – Cykeltur med Løb, Kondifrokost, Slikjagt, Musik 

Fredag    D. 07.08  VIF Sportsfest – Fyraften arrang. Fodbold/Håndbold, Børne, Krolf og Diskotek

Lørdag   D. 08.08  VIF Sportsfest – Torvedag, Musik, Slikjagt og Grisevæddeløb 
  Festaften i Teltet med fællesspisning og musik: No. 1 Danceband

Søndag  D. 09.08  VIF Sportsfest med Gudstjeneste, Optog, Ringridning, Flagsætning og Kandis

Mandag  D. 17.08  VIF Badminton tilmelding i Fritidscenterets Cafeteria fra kl.19.00

Lørdag  D. 22.08  Familiedag i Endrup by og land fra kl. 8.30 Cykeltur, 

September
Mandag D. 07.09  Flittige Hænder starter op på skolen kl. 13.00-16.00.

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret 
Hver Onsdag fra kl. 19.00

Fritidscentrets køkken har dermed 
ÅBEN fra kl. 17.00
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
GPC Service & Regnskab Bramming  4142 8290
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hot`n Tot Frisør Vejrup 7519 0777
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
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 Optik 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
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
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  7519 0353
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-
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