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Af Else Holberg Truelsen, Vejrup lokalråd.

Mange tak for den store opbakning, d. 4.
oktober 2008, da Vejrup skulle fejres som
Årets landsby.

Nu ved jeg ikke om det bekommer mig at sige tak.
Men jeg drister mig til at gøre det alligevel.
I lokalrådet befandt vi os lige pludselig i den
situation, at vi skulle arrangere en festlig dag
på kort tid og for begrænsede økonomiske
midler. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi
vi har fået meget hjælp fra mange forskellige. 
Så med fare for at glemme nogen, vil jeg nu sige
tak til alle dem, som var med til at gøre dagen, d.
4. oktober 2008, til noget helt specielt. 

Mange tak til Olsens paradis for at vi måtte
være der til frokosten. Det var et dejligt sted at
stå og modtage gæsterne.
Mange tak til alle de der havde hejst flaget i
dagens anledning. 

Mange tak til alle de der deltog i optoget:
Mange tak til skytterne og deres flotte store
skydeskive og for at være repræsenteret med
en fane.

Mange tak til idrætsforeningen for at repræsen-
tere de forskellige idrætsgrene og for at være
repræsenteret med en fane.

Mange tak til ungdomsklubben som på kort tid
havde fået meget forskelligt lavet, meget impo-
nerende. Anders, Pernille og Per viste også, at
det er udmærket med samarbejdet i ungdoms-
klubben, de kunne nemlig samarbejde om kun
at bruge én trøje.

Mange tak til spejderne som altid er flotte i
deres dragter og med deres egen fane.
Og et farvestrålende baner var lavet til lejlighe-
den. 

Mange tak til Gørding-Vejrup 4H som deltog og
også havde fået lavet et flot baner.

Mange tak til alle de børn der deltog i optoget i
de flotte blå bluser med logo på.

Mange tak til erhvervslivet fordi der var så
mange der deltog. De mange køretøjer var ble-
vet vasket og pyntet til lejlighed.  
Det var et imponerende syn at se den lange
række af erhvervskøretøjer hele vejen ned
igennem byen. 

Mange tak til Allan Fogh for på kort tid at lave
T-shirts med det nye logo til skolebørn og bør-
nehavebørn. 

Mange tak til alle de mænd der fredag aften
stillede borde op og om lørdagen ryddede det
hele op igen.

Tak for den store opbakning!!
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Mange tak til Halbestyrer Niels Ole for det posi-
tive samarbejde om arrangementet. 

Mange tak til hallens bestyrelse for at vi måtte
holde arrangementet der.

Mange tak Peter Bertelsen for kreativ tænkning
og udførelse i forhold til Årets Landsby logo ved
byskiltet.

Mange tak for det store arbejde som seniorklub-
ben har lavet med at bage boller og småkager.
Mange tak til husholdningsforeningen for at
bage kager og endda også at have lavet det
store arbejde det er, at lave æblekage.
Mange tak for alle de timer mange af byens
kvinder har brugt, for at vi kunne nyde godt af et
imponerende kaffebord. 

Mange tak til Maren og Gudrun for at lave bord-
pynt til de mange borde.

Mange tak til Per Møller for endnu engang at
stille musikanlægget op og spille musik der
fremmer den festlige stemning. 
Mange tak til Helle Burkal og sangkoret. Også
tak til Helle for at synge Vejrupsangen i TV-syd.

Mange tak til Lene Thorø for at vise skolen frem
for gæsterne og med stor engagement fortælle
om skolen. Gæsterne var imponeret over at se
så velholdt og moderniseret en skole.

Mange tak til Otto og Tommy og idrætsforenin-
gen for tale, blomster og vin.

Mange tak til formand for Vejrup/Endrup fritids-
center Henning Frederiksen for talen.  

Mange tak til Ingrid Jensen for endnu et vers til
Vejrup-sangen.

Mange tak til Lis og Erik Stenager for at få frem-
stillet kort/telegrammer med Vejrup-motivet
lavet i 2004 af August Kruse.

Mange tak til Hans Johnsen for hurtigt at få lavet
vin med logo og Vejrup-sang. 

Mange tak til Sydbank og Sven Erik Uth for tale
og pengegave.

Mange tak til Borgmester Johnny Søtrup og
Esbjerg kommune for tale, maleri og hjælp til
arrangementet. (Maleriet af Jan Henning
Andersen hænger i hallens mødelokale neden-
under.)

Mange tak til Esbjerg Elite fodbold for 100 billet-
ter til fodboldkampen d. 5. oktober hvor Esbjerg
spillede og vandt over AGF. 

Mange tak til Niels Peder for at få lavet logo og
for toastmaster funktionen.

Mange tak til Grethe Johannessen for at arran-
gere dejlig mad til frokosten i Olsens paradis.

Mange tak til Peder Thomsen og Hans Jørn
Madsen for at tage kontakt til samtlige erhvervs-
drivende i Vejrup og for at arrangere optoget.

Mange tak til Torben for at hjælpe til med opto-
get indtil Peder og Hans Jørn kunne være der. 

Mange tak til Peder Hjort for at fotografere fra
festlighederne og få dem lagt på hjemmesiden.
Også tak til Peder for at sende billeder videre til
hjemmesiden hos Landsforeningen Lands-byer-
ne i Danmark.

Mange tak til Leif Jørgensen for at have optaget
og udgivet en film af begivenhederne.

Mange tak til Preben Lind for at være medspiller
på projekt-beskrivelsen til årets landsby. 

Sidst men ikke mindst mange tak til alle de der
mødte op deltog i festlighederne.

Jeg har fået en hilsen fra Britta Shall Holberg og
hun fortæller at hun er meget imponeret over
arrangementet. Hun var speciel imponeret over
det store optog der var blevet lavet til anlednin-
gen.
Også det store fremmøde i Hallen var helt fan-
tastisk synes hun.    

Mange har haft travlt og mange har lagt meget
arbejde i arrangementet. Så er det godt at
tænke på, at det blev en hel speciel dag for
Vejrup.
Billeder fra den festlige dag kan ses på 
www.vejrup.dk



gang med at lægge planer for fremtiden i VIF.
Ved 13-tiden fik vi os noget middagsmad, men
gik hurtigt i gang med at arbejde igen. Vi blev
opdelt i nogle grupper, hvor vi fik hver især et
emne pr. gruppe, som vi skulle diskutere og
derefter fremlægge for de andre. Vi kom alle
frem til nogle rigtig gode idéer og konklusioner,
som vi håber, kan ses i fremtiden.
Så gik turen hjem med bus kl.15.30. vi ankom
til Vejrup kl.16.00, hvor vi alle var godt udkørte
efter weekenden.

Tusinde tak for en kanon god tur med godt
samarbejde og en masse sjov og hygge. Vi
glæder os rigtig meget til at komme af sted
igen til næste år.

Vejrup Endrup Nyt
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Af Mette og Sannie

Fredag d. 24. klokken 16.30 tog vi i samlet flok
en bus fra Vejrup til Oksbøl, hvor vi boede på
vandrehjemmet Danhostel. Da vi ankom star-
tede vi med at blive indkvarteret på værelser-
ne, hvorefter vi spiste noget lækkert aftens-
mad.
Så skulle vi alle ud i mørket og lave et par akti-
viteter. Jan Thorsøe, foreningsvejleder og
Anders Kristensen, foreningskonsulent, delte
os op i 3 hold, blandet med unge og gamle på
hvert hold, vi startede med at lege noget der
mindede om bombemand hvor vi skulle finde
en rute på et stort skakbræt. Vi løb frem og til-
bage og fik varme, indtil et af holdene havde
fået alle mand igennem ruten.
Derefter lavede vi en leg, med de sammen
hold, som gik ud på at snakke rigtig godt sam-
men. Vi fik hvert hold et kryds ud af træ med en
krog i bunden, og en snor i hver ende, så skul-
le der stå 4 mand med ryggen til krydset og en
snor i hånden. En person skulle så forklare
hvor de skule føre krogen hen for at fange en
træklods der lå på jorden.
Da det var gjort et par gange gik vi ind og fik
varmen og aftenskaffe i mens vi snakkede om
Vejrup Idrætsforening om at sætte fokus på
den udvikling der er i idrætsverdenen.
Derefter gik de unge ind på værelserne og hyg-
gede, imens de voksne hyggede sig for dem
selv med et glas rødvin. 

Lørdag d. 25. 
Der blev serveret morgenmad mellem 7.30-
8.00. det vil sige at vi skulle rigtig tidlig op. Efter
morgenmaden stod programmet på mountain-
bike. Vi blev kørt ud til Bordrupbanen, hvor vi
fik instruktion af MTB instruktøren Lasse
Brøndsted. Og varmede op til den store tur,
iført alt udstyr :-) vi startede med at køre i en
samlet flok hvorefter vi opdelte os i to hold alt
efter hvor vildt man ville køre. Der var et par
styrt undervejs, men alle kom dog levende
igennem. Den fede tur varede omkring 2-2 1/2
time. Og så var alle ellers godt ømme i bagen
:-) så gik turen tilbage til vandrehjemmet hvor
vi fik os et hurtigt bad, og så var det ellers i

Foreningskursus med Vejrup idrætsforening
den 24.-25. oktober 2008 
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Af Ketty Christoffersen

Lige lidt nyt fra V.E.F. – vi har forrygende travlt alle sammen med at få byggeriet til at forme sig til
et forhåbentligt MEGET flot resultat.
Her i uge 46 er det tidligere cafeteria blevet brudt ned af lokale frivillige så murer og tømrer kan
komme videre i køkken /cafeteria og gangarealerne. Desuden er der stort arbejde i den nye indgang
med kilekonstruktion og inddækninger. 
Der er mange beslutninger, der skal tages hen ad vejen i så stort et byggeri og renovering, så
Henning Frederiksen har mange møder for at få enderne til at hænge sammen. 
Der er sat en tidsplan, som vi håber vil holde, det er planlagt sådan at man forventer at byggeriet
er færdig til uge 51 – Det bliver dejligt!!!    

Vi mangler alle cafeteriet, for selv om det bare er en sodavand efter badminton, så fortæller det,
hvor meget det sociale i cafeteriet betyder. 

Vi i bestyrelsen fik en opgave mere midt i planlægningen af det store byggeri. Vores Halbestyrer
Niels Ole sagde sin stilling op, så der måtte søges en ny til denne stilling i vort center. Vi har været
meget glade for Susanne og Niels Ole og takker for tiden i har været i Centret.

Der har været en god søgning til stillingen, vi har valgt at ansætte Steffen Køster Schmidt som
Halbestyrer og vi glæder os til at samarbejdet med Steffen, -  bestyrelsen byder dig velkommen.

Der vil blive afholdt en GOD DAG / FARVEL reception for både Niels Ole og Steffen, men dato er
endnu ikke fastsat. 

Fritidscenteret byder op til dans - Indvielse af Multisalen bliver  
FREDAG den 30. JANUAR 2009 kl. 18.30.

Så vi håber på at rigtig mange vil reservere den 30. januar så vi kan 
fejre med gode venner og godt musik fra Alley-Cats et band fra Ansager

Køb af billetter og reservering af bord vil komme ved opslag rundt i byen, Vejrup på nettet, osv.

Udvidelsen af Vejrup Endrup Fritidscenter, afholdes der en reception lørdag den 31. januar
hvor den nye Multisal, køkken, og cafeteria, vil bliver vist frem, og hvor alle er velkomme til at 
se et forhåbentlig godt resultatet, af et årelang planlægning, håber rigtig mange vil komme.

Vejrup / Endrup Fritidscenter
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Har i år følgende turneringshold med i u. 9 år
m/k u.11 år m/k samt u. 13 år m/k vi har des-
værre måttet melde en U. 15 år spiller ud p. g.
a. en skade der trænes mandag og torsdag
samme trænere som sidste år men har dog
fået Nichlas Jensen som ny hjælpetræner. 
Vi har haft 4 spillere med til landsdelsmester-
skaberne (amtsmesterskaber) i Holsted. 
Her blev Jeppe Søby Nilsen mester i u.11år.
efter en spændende finale i 3 sæt.

Jeppe Søby Nielsen vandt i Landsdelmester-
skabet i Holsted U. 11år i d. rækken ses med
hjælpetræner Jonas Hjort. 

Vejrup Idrætsforening arrangerer cykelturer på mountainbike omkring Oksbøl.

Det foregår:
Lørdag d. 17. januar   -  senest tilmelding d. 5. januar. 
Lørdag d. 21. februar   -  senest tilmelding d. 6. februar. 
Lørdag d. 21. marts   -  senest tilmelding d. 9. marts. 

Vi mødes ved hallen kl. 11, og kører derefter i fælles flok mod Oksbøl (man skal selv sørge for transport)
Der bliver hængt en deltagerliste op i hallen ca. 1 uge før afgang.  
Børn under konfirmationsalderen skal have en voksen med.
Højde oplyses ved tilmeldingen afh. cykelstørrelsen – derfor foregår det efter først til mølle princippet.

Alle kan være med, det kræver blot en mountainbikecykel, men den kan lejes for 75 kr. pr. cykel
incl. cykelhjelm.

Husk:  passende cykeltøj(tætsiddende bukser af
hensyn til cykelkæden), handsker, vandflaske
osv. spørg evt. ved tilmeldingen.

Der er bindende tilmelding, derfor betales der ved
tilmelding til Formand Otto Pedersen tlf. 75191195

Med venlig hilsen
Vejrup Idrætsforening.

VIF Badminton

Mountainbike 2009
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Hvad er den rigtige energiform at fyre med?

Torsdag den 26. januar kl.19.00 i skolens Gl. bibliotek.

Kom og få informationer omkring forskellige energiformer, samt hvor finder du energisluger i dit
hjem?
Hvor er det økonomisk forsvarligt at sætte ind? ( stokerfyr, genvækst, jordvarme, solenergi mm.)
Få gode råd og og svar på spørgsmål ved Torben Søby fra Brørup VVS  og Esbjergs kommune
energirådgiver Poul Scheby-Pedersen 

Pris incl. kaffe og kage : 50 kr.

Traditionen tro afholder Endrup Borgerforening
juletræ på kroen 3. Juledag
Mon ikke julemanden kommer og underholder
sammen med musikeren. Han vil også uddele
godteposer til børnene.

Juleplatter a’ 75 kr eller højtbelagt smørrebrød
a’ 24kr kan bestilles inden 15. december hos
Carsten Ladefoged tlf 75 19 13 60 eller Esben
Bøgh 75 17 77 99.  
Øl – vand og Kaffe til rimelige priser.

Deltagelse er som sædvanlig gratis, da vi igen
i år håber på stor interesse i det amerikanske
lotteri, med de mange flotte sponser gaver.

Så velmødt på Endrup Møllekro 3. Juledag 
den 27. december kl. 17.30

Endrup Borgerforening 

Vejrup Husholdningsforening

Juletræ Endrup Møllekro den 27. dec. 
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Et smukt 
minde

Tlf. 75 17 80 70

Tlf. 75 17 34 40
Nørregade 7, 6690 Gørding

Borgergade 9, 6740 Bramming

B E D E M A N D S F O R R E T N I N G

www.skovmadsens .dk

Vi er erfarne bedemænd med 
indlevelse, forståelse og respekt 

for den svære situation.
Vi kan træffes - hele døgnet 

- alle ugens dage. 
Vi kan hjælpe med alle de prak-
tiske ting som du måtte ønske og

du får et økonomisk overblik 
vedrørende begravelsen.

Vi lægger en ære i at du få 
et smukt minde om dagen.

Et smukt 
minde

Nå dine mål
med Andelskassen på holdet

Andelskassen Sydvestjylland

w
w

w
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JULEARRANGEMENT
JULETRÆSFEST

Søndag d. 14. december 2008 
I Vejrup/Endrup Fritidscenter

Fra kl. 13.00 – 16.00

Der vil være boder med mulighed for at gøre en god handel 
kl.15.00 kommer julemanden på besøg 

med godteposer til børnene 
og så skal der danse om juletræet.

Pris: voksne – 30 kr. incl. kaffe/the og juleknas
Pris: børn – 30 kr. incl. godtepose.

Der kan købes sodavand.

Arrangør: VIF festudvalg.

SE HER !       SE HER !

KUNNE DU TÆNKE DIG EN BOD TIL VIF`S 
JULEARRANGEMENT I HALLEN D. 14. DEC. 2008, 

KAN DU TILMELDE DIG VED 
KIRSTEN PÅ TLF: 28891437 SENEST D. 10 DEC.

DET ER GRATIS AT HAVE EN BOD!

10
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VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381

Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5

Vejrup
6740 Bramming

Vognmand
Henning Kirkegaard

Gørding
Sand ● Sten ● Grus
Containerudlejning

Tlf. 75 17 80 80   Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

HHEERR  KKAANN  

DDIINN  

FFAARRVVEE--

AANNNNOONNCCEE  

SSTTÅÅ

11



12

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk

v/Kenneth Clemmensen Pedersen
Nørregade 24, 6740 Bramming

Telefon 75 17 20 82

12
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Kirkebladet
Kære alle i Vejrup og Nykirke sogne!
Nu er det snart jul igen  eller i al
fald adventstid.
og det er jo anledning til at fordybe
sig i det, som er julens egentlige
budskab, nemlig det lille væsen,
der blev født for 2008 år siden eller
deromkring. Fødselstidspunktet er
ikke helt præcist, for Herodes den
Store døde år 4 før Kristus, men det
var omkring den tid i al fald. Og
han levede, mens Pontius Pilatus
var romersk præfekt i Judæa og
Samaria. Om han så præcis blev
født år 1 og at det skete i december
er ikke afgørende, det væsentlige
er, at han kom, han så, og han sejre-
de, således som Cæsar på et tids-
punkt skal have sagt: Veni, vidi,
vici. (jeg kom, jeg så, jeg sejrede).
Det var en god beslutning i urkri-
stendommen, at julen skulle fejres i
den mørkeste tid på året.
Der er jo nogle, som bliver depri-
merede i den mørke tid, derfor er
det godt at fejre en af de korteste
dage med Jesu fødselsdag.
At få en lille ny i familien er meget
livsbekræftende. Et af vores børn er
født i december. Det er jeg taknem-
lig for. Det lyste op i den mørke tid,
jeg blev helt overvældet. 

Også i Det Gamle Testamente hos
profeten Esajas (kap 7,14) bruges

fødslen af en lille ny til opmun-
tring.
Det skal blvie et tegn på, at Gud vil
hjælpe kongen og det israelitiske
folk, at en lille ny prins kommer til
verden. I endnu højere grad gælder
det Jesu fødsel. 
Det er jo ikek nogen hemmelighed,
at vi alle er på vej mod døden. Vi
skal alle herfra før eller siden.
Denne jul og adventstid vil være
præget af smertelige tab for nogle
familier, fordi en stol står tom som
ikke plejer at stå tom. Til jer vil jeg
sige, at Jesus blev født, for at vi
ikke skal blive slået helt ud. Jesus
blev født på jorden for at skænke os
nyt liv. Hvor hans ord efterleves,
blomstrer livet trods alt. I salmen:
Se, nu stiger solen“, har salmens
forfatter sagt det på følgende måde:
„at mig livet fryder, trods synd og
død“. Begge dele er nærværende
for ham: døden og synden, men
også glæden ved livet, og det er
fordi han tror på livets Gud.
Ligesom solen stiger op af havets
skød og oplyser verden, sådan væk-
kes troen hos ham. Solens lys får
depressionen til at svinde og endnu
mere gør tanken om, at Jesus har
lidt døden for os, således at vor
skyld er sænket i havets dyb og vi
bliver hvidere end sne. 

Det er grundlaget for den egentlige
juleglæde og er baggrunden for at
give hinanden en gave for at minde
om det. Det eneste problem er at
finde en gave til dem, der har det
meste i forvejen, men det er tanken,
der tæller.
Asger Ehmsen

Kirkelige handlinger
1/10 - 22/111 2008

Dåb:
Vejrup Kirke:
Andreas Kirkegaard Larsen

(Ditte Kirkegaard og Jesper Larsen)
Nia Steiness Bargisen

(Nicola Steiness og
Rasmus Højberg Bargisen)

Bryllupper:
Vejrup Kirke
Sannie Bjerre Riisager og Thomas
Tobiasen Regel

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Arne Sørensen
Britta Skriver Andersen, født Hansen
Boh Hansen Callesen

Vester Nykirke Kirkegård
Kirsten Else Nygaard, født Handler
Maren Toft Schmidt, født Brændgaard

Nr. 6 2008

Julebrev
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Fra de seneste menighedsråds-
møder i Vejrup:

Der skal gøres en ekstra indsats
for at få afklaret om et bestemt
gravsted fortsat ønskes eller om
gravstedet skal sløjfes.
På mødet den 2. september blev
valgt til menighedsrådet: Gitte
Pedersen og Lis Hougaard. Fra
det gamle råd fortsætter: Laurids
Kristensen, Johannes Kristensen,
Ejvind Andersen og Inge Juhl. Vi
skal fremover kun være 6 i rådet.
Vi har fået en ekstrabevilling til
kapel og præstegård på 113.118 til
år 2009.
Regnskabet for 2007 er godkendt
af revisionen uden kommentarer.
Kapellet blev erklæret færdig ved
et mindre møde torsdag den 9.
oktober.
Der er bestilt nyt gasfyr til præste-
gården.
Stillingerne som henholdsvis kir-
kesanger og organist skal opslås.
Spaghettigudstjenesterne prøves
om søndagen kl. 11. i stedet for på
hverdage. Første gang den 16.
november.
Minikonfirmanderne tilbydes 4
møder mere om året.

Laurids Kristensen

Nye priser for erhvervelse af
gravsted samt vedligeholdelse
af samme. Fra 1.1.2008 

For medlemmer af Folkekirken
koster en kisteplads 1528,80 kr.
For ikke-medlemmer koster en
kisteplads 4586,00+moms

Anlæg af gravsted koster 318 kr. i
timen + materialer

For vedligeholdelse samt gran-
dækning og plantning af sommer-
blomster bliver prisen i 2008:

For en kisteplads.
Vedligeholdelse alene: 796,25 kr.
Kun grandækning: 409,50 kr.
Kun blomsterplantning: 273,00 kr.

For hele pakken bliver prisen pr.
år for et topersoners gravsted:
1480,00 kr.

Man kan vælge at betale for en
længere periode ad gangen og
mindst 5 år, så er det momsfrit.

1 gravsted med 2 kistepladser holdt
i 25 år
Vedligeholdelse: 15.925,00 kr.
Grandækning: 8.190,00 kr.
2 gange sommerblomster: 5.460 kr.
1 urnegravsted holdt i 10 år:

Vedligeholdelse 3.822,00 kr.
Grandækning: 1.274,00 kr.
Sommerblomster: 837,00 kr.

Plænebegravelse holdt i 10 år:

Vedligeholdelse: 2.967,00 kr.
Grandækning: 1.274,00 kr.
Sommerblomster: 837,00 kr.

Julekoncert i Vejrup kirke
Søndag den 21.dec.kl. 19.00 slås
dørene op til julekoncert.
Vi kan se frem til, at December-
koret fra Gørding kommer igen
og synger gospel og julesange.
Der plejer også at være nogle fra
Vejrup med i koret af glade sang-
stemmer.
Efter koncerten er der kaffe i præ-
stegården, hvor koret måske også
vil bidrage med en ting eller to.

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

Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115

Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49

Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076

Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08

Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75 190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 75 191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75 190530

Ulveledere:
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Mikael Møller Sørensen,Vibevej 7,
tlf. 75 190694

Juniorledere:
Lene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75 190113
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75 190268

Spejderledere:
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75 190268
Kassan Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 75 190113

Grupperådsformand:
Børge Trane, Bjøvlundvej 3, Lovrup,
tlf. 75 177146

Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Onsdag kl. 18.00-19.30
Ulve (2.-3. kl.):Tirsdag kl. 18.00-19.30
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere mandag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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Sogneaften
Studiekreds
Igen vil vi forsøge med en studie-
kreds og man er velkommen også
blot en af aftenerne..
Denne  gang er emnet buddhis-
men, og det kommer til at strække
sig over to aftener, nemlig torsdag
den 22. jan. og torsdag den 5. feb.
Buddhisme er naturligvis et stort
emne, men det kunne jo være vi
kunne få nogle grundlæggende
indsigter. Efterhånden som man
rejser mere rundt i verden er der
behov for at vi ved lidt  mere om
hinandens religion. Hvad vil det f.
eks sige at ofre røgelsespinde? Er
at gå for vidt at gøre det, når man

Gudstjenester Vejrup Vester Nykirke
30.nov. (1.søndag i advent 11.00 09.30

(Familiegudstjenster)
07.dec. (2.søn. i advent) 10.00PT ingen
14.dec. (3. søn. i advent) 09.30 11.00
21.dec. (3.søn.i advent) 19.00 09.30

(Koncert i Vejrup kirke)
24.dec. (juleaften 16.00 14.30
25.dec. (juledag) 11.00 09.30
26.dec. (Anden juledag) 11.00 ingen
28.dec (Julesøndag) 09.30PT ingen
01.jan. (Nytårsdag) 14.00 16.00
04.jan. (Hellig tre kongers dag) 11.00 09.30
11.jan. (1.søn.e.helig 3 k.) ingen 11.00
18.jan. (2.søn.e.trin.) 10.00 19.00

(Koncert i Vester Nykirke med Erik Grip)
25.jan. (3.søn.e.hellig 3k.) 09.30 11.00
01.feb. (Sidste søn.e.h.3 k.) 11.00 09.30
08.feb. (Septuagesimasøndag) 09.30PT ingen
15.feb. (Seksagesimasøndag ingen 11.00PT
22.feb. Fastelavn 09.30 11.00

PT: Pernille Troldborg

kb.: kirkebil fra Bramming eller Endrup. Tur-retur 20 kr.  

er kristen? Hvad mener buddhi-
ster, når de f.eks. siger, at hverken
sjælen eller Gud eksisterer, at
begge dele er en illusion?  Og
hvad er det så lige, der genfødes,
når der ingen sjæl er?
Sognepræst Poul-Christian. Tuli-
nius fra Varde har sat sig ind i
buddhismen  og vil indlede de to
aftener.

14.15. marts: Konfirmandlejr i
Terp Spejdercenter
med afsluttende deltagelse i guds-
tjeneste i Vester Nykirke kl. 10.30 
Sangaften i Endrup Møllekro
Onsdag den 25. marts med Sam
Højst Petersen, Per Møller og

Ingrid Sand Simonsen.
Velkommen med forslag til at
synge. 

Julekonkurrence
Deltag i årets julekonkurrence.
Der trækkes lod om en æske cho-
kolade. Løsningerne afleveres i
præstegården, Engdraget 5

Der er ingen undskyldning.
Næste gang du tror, at Gud ikke
kan bruge dig, så husk følgende
personer:
Noa blev fuld
Abraham blev for gammel.
Isak var en dagdrømmer.
Jakob var en løgner.
og Josef blev mishandlet.
Moses var en morder - og det
samme var David og Paulus.
Debora var en kvindelig leder
Gideon var bange.
Samson var langhåret, og Rahab
var prostitueret.
Jeremias var for ung, og det
samme var Timoteus.
David lod som om, han var skør,

Møder
Indremission

Onsdag den 10. december:
Samtalemøde. 

Tirsdag den 6. januar o g
Onsdag den 7. januar:

Evangelisk Alliances bedeuge  

20.21.og 22.januar Mandslejr i
Starup 

Nærmere program senere.

Onsdag den 28. januar:
Samtalemøde 
Tekst: 2. Kor 1.

Møderne begynder kl. 19.30 og hol-
des, hvis ikke andet er angivet, i mis-
sionshuset Bethel, Storegade 12.

15



Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk

Kalender:
Søndag d. 21. dec.: Julekoncert i Vejrup kirke kl. 19.00
Tirsdag d. 06. jan.: Minikonfirmander fortsætter kl. 14.00
Søndag d. 18. jan.: Koncert med Erik Grip kl. 19.00
Torsdag d. 22.jan.: Studiekreds med  Poul-Christian Tulinius kl. 19.30
Torsdag d. 5. feb. Studiekreds med Poul-Christian Tulinius kl. 19.30
Onsdag d. 25. feb.: Sangaften i Endrup Møllekro kl. 19.30

havde en affære og flygtede
fra sin egen søn.
Elias havde selvmordstanker.
Esajas prædikede nøgen, og Jonas
flygtede fra Gud.
Noomi var enke, og Job mistede
alt.
Johannes Døber spiste græshop-
per.
Peter havde temperament, Johan-
nes var selvretfærdig, og alle
disciplene faldt i søvn, mens de
bad.
Martha var bekymret, Maria var
doven og Maria Magdalene
dæmonbesat.
Drengen med de fem brød og de
to fisk var for ukendt (og er det
stadigvæk), og den samaritanske
kvinde gik i seng med mange
mænd.
Zakæus var for lille, Peter var for
impulsiv, og Markus gav op.
Timoteus havde mavesår.
Og Lazarus - han var død. 
(fra Katolsk Orientering nr. 11.
2002)

Koncert i Vester Nykirke
Søndag den 18. januar kommer
den kendte komponist og visesan-
ger Erik Grip til Vester Nykirke.
Koncerten begynder kl. 19.00 

Billetbestilling fra den 2. januar. 
Billetter á 100 kr. 
Ring til Inge Juhl 75 190178,

Bodil Vejrup 75 191180 eller
Asger Ehmsen 75 190051.

Ord til eftertanke:
Han gjorde sig ydmyg og ringe
blev lydig til døden,
korsdøden.
Derfor:
Højt har Gud ophøjet ham, i nåde
givet ham navn,
navnet over alle navne.
Fil. 2,8-9

Gud selv er kærlighed, og hans
væsen er ren og skær kærlighed,
så at hvis nogen vil male Gud og
gøre det træffende, så måtte han
vælge et sådant billede, som var
lutter kærlighed, som om den
guddommelige natur intet andet
var end en ildovn og glød af en
sådan kærlighed, som fylder him-
mel og jord.

Og atter: Hvis man kunne male og
afbilde kærligheden, måtte man
lave et billede, som ikke var vir-
keligt, ej heller menneskeligt, ja,
end ikke engleligt og himmelsk,
men var Gud selv.
Martin Luther

Mennesker og menneskelige ting
må man kende for at elske dem.
Gud og guddommelige ting må
man elske for at kende dem.
Pascal
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FIND 5 FEJL...

Aflever eller send kuponen til:
Præstegården, Engdraget 5, Vejrup, 6740 Bramming
mærket JULEKONKURRENCE inden juleaften.
Vinderne bekendtgøres i næste nummer af
Vejrup/Endrup Nyt

Sæt en ring rundt om de 5 fejl!

Navn: ___________________________________

Adresse: ________________________________

Postnr. og by:____________________________ Glædelig Jul
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MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS

Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

75 17 35 82
BIL 20 32 15 82
FAX 75 17 49 82
mureregon@mail.tele.dk

Kim Andersen . . . . . . . . .75 17 24 45
Bil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 45 35 82
Gunnar Pedersen . . . . . .30 70 94 59
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Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk 
Lyntryk

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

775177 43155 -- 82366 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

Eget guldsmedeværksted
PECAN

Nørregade 16 · 
Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk

6740 Bramming

Sydbank Gørding ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår

En stor tak til alle vores kunder for et godt samarbejde i det forgangne år
- og velkommen til de mange nye kunder, der valgte os i løbet af 2008.

.

Telefon: 74 37 18 60
www.sydbank.dk

Åbningstider: Mandag til fredag fra kl. 10.00 til 16.00, torsdag til kl. 17.00

18



Vejrup Endrup Nyt

www.endrup-byen.dk 19

Vejrup antenneforening kører rigtig godt. Vi har
alle de programmer som flest medlemmer
ønsker. På grund af ændringer i tv pakkesam-
mensætningen ændres der lidt i pakkerne fra 1
januar 2009.
TV 3 og Kanal 4 flytter ned i grundpakken, TV2
NEWS, TV2 ZULU og SBS NET flytter til mel-
lempakken.
CNN flytter fra mellempakken til fuldpakken.
Og der kommer et nyt program i fuldpakken,
hvilket program ved vi endnu ikke i skrivende
stund. Fuldpakken får ligeledes udvidet sende-
tid med NICKELODEON, som får en anden
kanalplads.
Samtidig udvider VH1 sendetiden til at sende
hele døgnet.
Det styrker alle 3 tv pakker væsentlig.
Alle husstande modtager nye kanalnøgler, så
snart vi modtager disse.
Flere medlemmer henvender sig, da de er
bekymrede omkring deres tv apparat er klar til
de nye digitale kanaler til næste år, og ikke
mindst når de analoge signaler ophører.
Alle kan være rolige da vores anlæg sender
alle programmer både analogt og digitalt.
Så det er kun enkelte tv-apparater, der ikke
kan modtage alle programmer.
Der sker en prisregulering fra 1 januar 2009. I
2008 har vi ikke haft nogen prisregulering, der-
for den lidt højere regulering i 2009.
Der er den almindelige indeksregulering, samt
prisregulering af programvederlaget for flere
enkelte kanaler, ligeledes er der stigning på TV
2 programmerne:
TV2 ZULU, TV2 FILM og TV2 CHARLIE. Til
sidst er der en stigning på KODA og COPY-
DAN afgifter.

De nye priser for 2009 er således: Grundpakke
900 kr.  Mellempakke 2200 kr.
Fuldpakke 3300 kr.
Mange har tilmeldt sig PBS, men der mangler
en del endnu.
Vi vil derfor meget kraftig opfordre jer til at fore-
tage denne PBS-tilmelding via jeres pengein-
stitut. 
Det er langt den letteste og billigste betalings-
metode, for både medlemmer og Vejrup
Antenneforening.

Ændring af tv pakken skal ske senest 31-12-
08 til Erik Stenager.
Vedr. bredbånd og telefoni på vores anlæg,
henvender en del medlemmer sig også for at få
oplysninger omkring disse produkter. Det fun-
gerer helt perfekt og er til nogen af markedets
laveste  priser. Se flere oplysninger på:
www.YouSee.dk
Ring endelig for oplysninger til disse mulighe-
der i vores anlæg. 
Vi kan også hjælpe medlemmer med råd og
vejledning omkring jeres eget anlæg i huset, så
der kan modtages de bedste billeder på tv-
apparatet.
Er der ellers spørgsmål ring venligst, eller gå
på Vejrups hjemmeside under foreninger og se
mere på Vejrup Antenneforenings egen hjem-
meside. 

Mvh. Vejrup antenneforening. 
Bestyrelsen 
Erik Stenager Fmd. 
Tlf. 75190168  Mobil: 2928 8212  

VEJRUP ANTENNEFORENING INFORMERER

Vejrup Endrup Nyt 
ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul, 

samt et godt nytår.
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Så kom Vejrup Bybillede kort ud til Vejrup by.
Da bybilledet blev malet i september 2004 foreslog flere 

at der skulle laves et kort, eller telegram af bybilledet.
Det er nu lavet, kortet er sammen med 
en kuvert lagt i en pæn klar plastpose. 

Bybillede kortet kan bruges til alt, lige fra barnedåb, 
fødselsdage, konfirmationer, til et bryllup og til julekort.

Bybillede kortet kan også bruges af firmaer til forskellige
Lejligheder, ved henvendelse til andre firmaer eller kunder.

Bybillede kortet kan købes i døgneren, ved købmanden 
Og på Hegnet 5.

Vi ønsker alle en Rigtig Glædelig jul samt et godt Nytår.
Lis & Erik Stenager

Vejrup Idrætsforening Serie 3 Håndbold hat fået nye træningsdragter, de er sponsoreret af
Svends Demontering.

VIF Sponsorudvalget takker på spillernes vegne.

Så er Vejrup Bybillede kort her!

Nye træningsdragter
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Plænetraktorfra kr.

excl. moms

20.995,-

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 27 mælkeproducenter, der er 
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.

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

Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
Tlf . :  75 19 14 11              But ik  Fredag 9,0 0 -  17 ,0 0

5 oste fra

Endrup Slankeost
20+

Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+

Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+

Mellemlagret
26,0 % fedt

Skærk Jyde
45+

Ekstra lagret i
30 uger

26,0 % fedt

Gammel Endup
45+

Ekstra lagret i
52 uger

26,0 % fedt
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Så er det nu det sker –
Har du lyst til at lære nogle tricks i at lave

nemt – hurtig – billigt 
MAD 

Det må da lige være noget for jer unge drenge,
som ikke lige har mor eller kæresten til at lave maden for en

har du lysten til at kunne klare dig selv i et KØKKEN.
Udover det kan vi også tilbyde nogle fikse tricks 

til det der med at gøre rent !!!!

Var det noget der fænger jeres opmærksomhed 
så vil i høre nærmere om et par måneder –

i FEBRUAR vil der komme nogle datoer på hvilke aftener 

SÅ tænk over det DRENGE mellem 17 og 20 år
tag din kammerat med så også han kan få et par gode råd/tips, 

og så bliver det oz hyggeligt : )

Hilsen Per Møller

Ps. Der vil starte en 7eleven fodbold hold op til foråret 

Mange frivillige inden for idræt, ungdomsarbejde og foreningsliv fortjener et skulderklap.
Og nu får I muligheden for at indstille en af jeres frivillige til fortjent hæder.

SYDBANK i Bramming og Gørding vil nu sammen med JydskeVestkysten hædre frivillige ledere i
den gamle Bramming Kommune samt Grimstrup og Ålbæk.

”Månedens Skulderklap” kaldes hæderen, der omfatter 1.000 kroner og et diplom, og den første
uddeling foregår i november 2008. Uddeling vil ske hver måned det næste års tid.

Vi vil derfor gerne opfordre jer til at indstille ildsjæle til en fortjent hæder. Uden disse frivillige ilds-
jæle er foreningslivet og de mange aktiviteter jo ikke muligt.

I kan indstille emner via kuponer i JydskeVestkysten, og en komité vil herefter hver måned
udvælge ”Månedens Skulderklap”.

Herudover trækkes der blandt alle forslagsstillere lod om månedlige præmier!

Vi håber meget, at I vil benytte jer af vort tilbud til jer om, at vi kan
påskønne de frivillige ildsjæle.

Med venlig hilsen 
Svend Erik Gejl, filialdirektør

Hej Vejrups drenge

Mange frivillige personer fortjener et skulderklap
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Vejrup sangen

Velkommen til Møllekroen i EndrupKøkkenet er åbent fra 
kl. 11.00 til kl. 20.30

torsdag- fredag -
lørdag og søndag
eller efter aftale

7519 1500

Vejrup
Caravan
Transport V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

Tlf.75 17 30 37

Nørregade 1 • 6740 Bramming

Lige en lille rettelse til Vejrup sangen. For når sangen skal leve videre, vil Ingrid nu gerne have,
at den er korrekt, og for at gøre det sætte vi sidst vers her i bladet, så alle er klar over fejlen. 

Det drejer sig i omkvædet om ordet .... vogte....

Der skal stå ... værne.... i stedet for. Så verset kommer til at lyde sådan:

“Kåret som årets landsby - en ære,
nu da alt ellers skal være stort.
Nogen har værdsat, at det kan bære,
når mange vil - deres bedste har gjort.
Vejrup, min by, vågner påny,
ranker sig lidt og vil værne sit ry.
Landsbyens svar - er det, du har,
modet og håbet klar.”

Venlig hilsen, 
Ingrid Jensen.

HHEERR  KKAANN  

DDIINN  

FFAARRVVEEAANNNNOONNCCEE  

SSTTÅÅ
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Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Går du i
salgstanker?

Storegade 32
6740 Bramming  75 17 46 77

Jesper Gilbjerg
Madsen

Thomas Brink
Johansen

Peter Lyngesen

www.edc.dk

Bramming
Selvstændige og statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk26
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Tirsdag. D. 25.11 Vejrup Husholdningsforening i skolens formnings lokale kl. 19.00 
Julehygge og Juledekorationer, Tilmelding !

Fredag. D. 28.11 Rulledisco i Hallen for alle Børn kl. 19.30

Lørdag. D. 06.12 Julefrokost Endrup Møllekro, kl. 18.30

Fredag. D. 12.12 Rulledisco i Hallen for alle Børn kl. 19.30

Søndag. D. 14.12 Juletræsarrangement JULEMANDEN kommer til Vejrup
i Hallen fra 13.00 – 16.00

Torsdag. D. 11.12 V. Senior Club i Hallen kl.14.00 
Niels P. Regel underholder - derefter kaffe og jule banko.

Lørdag. D. 27.12 Endrup Borgerforening juletræ på kroen kl. 17.30

Fredag. D. 09.01 Rulledisco i Hallen for alle Børn kl. 19.30

Torsdag. D. 08.01 V. Senior Club Generalforsamling kl. 14.00 i Hallen

Fredag. D. 23.01 Rulledisco i Hallen for alle Børn kl. 19.30

Torsdag. D. 26.01 V. Husholdningsforening Torben Søby fortæller om forsk. energiformer 
kl. 19.00 i skolens Gl. bibliotek.

Fredag. D. 30.01 Fest aften i Hallen Multisal indvies med Prompt og Pragt

Lørdag. D. 31.01 Reception i Multisal kl.

Fredag. D. 20.02 Rulledisco i Hallen for alle Børn kl. 19.30

Søndag. D. 22.02 Fastelavn i Hallen for alle Børn kl. 14.00

Fredag. D. 06.03 Rulledisco i Hallen for alle Børn kl. 19.30

Fredag. D. 13.03 Gymnastikopvisning i Hallen kl. 18.30

Fredag. D. 27.03 Børneafslutning i Hallen kl. 18.30

HUSK Fastelavnsfest for VOKSNE kommer senere 
Festen og dato er under planlægning !

BANKO & PRÆMIEWHIST
HVER ONSDAG i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00

Arrangementer
NOVEMBER 2008

JANUAR 2009

DECEMBER 2008

FEBRUAR 2009

MARTS 2009



Firmanavn By Telefon
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Andreassen Bramming 7510 1601
Bakkely Vejrup 7519 0005
Bennecke Byg Endrup 2255 4110
Blomst & Idé Gørding 7517 0018
Bramming Køreskole Bramming 4031 1222
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Danske Bank Bramming 4512 1410
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Dyrlægerne Univet Bramming 7020 2141
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
EDC Mæglerne Bramming 7517 4677
Egon Sørensen Sejstrup 7510 3582
Endrup ByggemontageEndrup 7519 1790
Endrup Møllekro Endrup 7519 1500
Erling Egert Gørding 7517 8090
Foto Ole Bramming 7517 2770
Gørding Bageri Gørding 7517 8131
Gørding Serviceudlejning Gørding 7517 7070
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Køreskole Agerbæk 7517 8369
Holsted Begravelsesfor. Holsted 7539 1550
Holsted VVS Holsted 7539 3800
Hårbiksen, Endrup 7519 1240
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
JP Staldbyg Bramming 7510 2162
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
KB Træbyg Vejrup 7519 0521
K.C. Radio Bramming 7517 2082
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Klubhusgrillen Vejrup 7519 0403
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Majholm 
Planter & anlæg Bramming 7517 3977
Nico Reklame Endrup 7517 4315
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123
P.J.Minitransport Bramming 2227 6740

Firmanavn By Telefon
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Pigerne tøj & sko Agerbæk 7519 6160
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Roxy Bageriet Bramming 7517 3188
Rud Christensen Endrup 7519 1161
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Smykkehuset Bramming 7517 4717
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
Sejstrup Taxi Gørding 7517 0444
Skjern Bank Bramming 7510 1881
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Susannes Køreskole Gørding 2618 0840
Sydbank Gørding 7437 1860
Sørens Farve
og Tapet Bramming 7517 4396

Firmanavn By Telefon
Terapicenteret Vejrup 2574 1183
Torkilds Tæpper Bramming 7517 3248
Trælasten Gørding 7517 8222
Uffe Nissen Gørding 7517 8223
V. A. G. Vejrup 7519 0054
Vagn Jensen Vejrup 2175 0830
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup Andels Grovvare 7519 0054
Vejrup Antenneforening 7519 0168
Vejrup Caravan Vejrup 5122 3480
Vejrup Entreprenør Vejrup 7519 0238
Vejrup El - Service Vejrup 7519 0350
Vejrup Maskincenter Vejrup 7519 0122
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup 7519 0085
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage 7519 1509
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os


