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Ronni Fyhn går selvstændig…….
Allerede nu glæder han sig over, at ordrebogen er
ved at være godt fyldt op. Lige nu har han et projekt
i gang i Glejbjerg samt renovering af tre lejligheder i
det indre Esbjerg. Her først i august måned fik Ronni
sit eget CVR.-nummer, så nu er det NU.
Ronni begyndte sit håndværkerliv efter en studentereksamen i Vejen, og efter et halvt år ved Beredskabet i Haderslev startede han i lære hos murermester Jan Quist i Glejbjerg, som han har arbejdet for i
de sidste 10 år.
Ronni er meget interesseret i at arbejde sammen
med andre håndværkere med renovering, nybygning/tilbygning. Han går heller ikke af vejen for
arbejde med landbruget og kloakopgaver, eller noget
helt andet. Det giver en god fleksibilitet at arbejde
sammen med andre håndværkere, og så gør det jo
ikke noget, at det også er lokale håndværkere,som
kunne være interesseret i det. - Ronni lægger stor
vægt på god kontakt til kunden og kvalitet i sit
arbejde.
Ideen med at være selvstændig har fyldt lidt de seneste år, og tanken om at prøve sig selv af blev mere
og mere virkelig. Ronni og hans kone Trine blev
enige om, at nu var det tiden at have foden under
eget bord. Det var det, der tiltrak ham, selv om de
er fuldt bevidste om, det nemt kan resultere i en
arbejdsuge på over de 37 timer. For evalueringen af

dagens arbejde, nye aftaler og regninger, der skal
sendes ud, er jo en også en vigtig del af at være selvstændig, og her er det på hjemmeadressen på Bjerndrupvej, det skal foregå.
Her ligger deres ejendom med masser af udenoms
areal og masser af plads, med en ny renoveret gildesal og nu også med værksted. Her bor han sammen
med konen Trine Scherfig, deres fire børn. Tvillingerne Simon og Felix er netop blevet ét år, Thea på
tre et halvt, som går i børnehave, og Malthe, den
ældste, som er seks år og lige er begyndt i 0. klasse.
Det med at aflevere og hente børnene værdsætter
familie rigtig højt. Samtidig er de også rigtig heldige
at have børnenes bedsteforældre lige i nærheden
i Agerbæk og Glejbjerg, og de er rigtig flinke til at
komme og hjælpe.
- Det er en aktiv familie, så de skal kunne være
fleksible. Alle er aktive i deres fritid, enten med fodbold, håndbold, badminton eller gymnastik i Vejrup
Idrætsforening. Her kender man også Ronni som
aktiv fodboldspiller. Han har spillet på førsteholdet
i mange år, men nu er det mest sønnen Malthe og
hans fodboldskammerater, som tager Ronni´s tid på
det grønne underlag. Her har han også været med
til at etablere de små fodboldbaner ved Fritidscentrets legeplads. Familien holder også rigtig gerne
ferie på ski om vinteren.
Helle B.

www.endrupby.dk
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HANS ERIK ANDERSEN
Jeg er din lokale kandidat til kommunevalget d. 21. november
2017 og jeg vil arbejde for det skal være godt at bo i de
mindre samfund i Esbjerg kommune.
Lidt om mig selv:
Jeg er gift med Karin og vi bor i Gørding.
Er uddannet mejeritekniker og arbejder for Arla Foods.
Har været formand for Vejrup - Gørding Venstre forening
siden 2005.
I min fritid er jeg medlem af Gørding lokalråd og har
været dette siden 2013.
Jeg spiller også lidt billard og er med i udvalget for
billard i GLIF.
Du kan kontakte mig på:
Tlf: 76 22 34 82
Mail: hsand1966@gmail.com
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SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

KØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming
Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk

Tlf. 75 19 03 50

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

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

Salg og reparation af biler

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme
Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 751903 33

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
www.endrupby.dk
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Vejrup IF - Gymnastik

TRÆNING FOR VOKSNE
Allround træning;

Tirsdag kl. 18.30- 19.25
Torsdag kl. 18.30- 19.25
Puls og cirkeltræning hvor ALLE kan være med!

Herreholdet;

Mandag kl. 19.00-19.55
Herregymnastik hvor hele kroppen arbejdes igennem.
ALLE er velkommen og der tages hensyn til skavanker
og den enkeltes niveau!

Børnene kan også nå det endnu - bare kom!

Forældre og børn;

Onsdag kl. 16.50- 17.30.
Alder: ca. 1-3 år

Puslinge;

Tirsdag kl. 16.30- 17.25.
Alder: ca. 3-6 år
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Mini spring;

Torsdag kl. 17.30- 18.40.
Alder: 0.-3. klasse

Spring;

Torsdag kl. 18.45- 19.55.
Alder: 4. klasse og op

m

ilt til bøjle
x 35 cm

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

28260871

Spørgsmål?
Så kontakt Tina Schultz, mobil: 61355384

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen
Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk
GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK
Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

Din garanti for dansk kvalitet

28260871

Tanjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming

www.endrupby.dk

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding
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Fredagsaktivitet Efterår
Til alle de børn der har lyst at give den gas !
Hvis ikke alene–så tag endeligt mor elle far med.
Pris for en hel sæson er 100 kr - 5 x før jul – 5 x efter jul
Ellers er prisen pr. gang 25 kr.

Fra kl. 19.00 -21.00

Den 27.oktober - den 03. november
Den 17.november - den 08. december
Cafeteriet har åben for salg,
Gratis kaffe/te til de voksne, de aftner.

Juledekorationsaften
Tirsdag d. 28. november kl. 19.00 på Grisbækvej 1
Denne aften kan du få inspiration til at lave
adventskranse, juledekorationer, kalenderlys mm.
Kristina Falther fra Nybo Blomster kommer og
giver hjælp og inspiration til at få lavet nogle
smukke dekorationer.
Materialer kan købes og/eller medbringes.
Der vil blive serveret kaffe/the og æbleskiver.
Pris: 50 kr.
Ikke medlemmer 90 kr.
Tilmelding senest d. 20. nov. til
Inge 30 66 36 94 tlf. eller SMS
Arrangør - Vejrup Husholdningsforening
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5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

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

Lykke Minimælk
20+
Mellemlagret
11,0% fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0% fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0% fedt

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

Gammel Endrup
45+
Ekstra laget i
52 uger
26,0% fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 15 mælkeproducenter, der er andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på Internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
”Jord Til Bord” på www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

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

www.endrupby.dk
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Vejrup præmiespil
Vif
317
189
338
386
94
52
411
246
445
35
168
44
456
87
204
262
69
241
81
448
449
79
297
458
295
488
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Præmiespil 07 - 2017
Niels Krogh
Viggo Sørensen
Finn Andersen
Elenore Hejn
Dan Søndergård
Anne Marie Rix
Henning Sørensen
Michelle Stenager
Svend Nielsen
Anna Marie Olsen
Hans Johnsen
Solveig Barkholt
Geert Te Winkel
Gurli Sørensen
Hans Erik Mikkelsen
Birthe Holst
Birthe Degn
Rikke Stenager
Anna K. Eriksen
Kenneth Møller
Kenneth Møller
Marianne Madsen
Rita Burkal
Leon Johansen
Melissa Andersen
Mikkel Sørensen

præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Vif
486
270
432
351
268
460
440
485
496
228
236
115
199
177
552
182
288
5
154
370
354
265
169
2
294
376

Præmiespil 08 - 2017
Susan Sørensen
Anne Marie Frederiksen
Sven Iversen
Preben Lind
Connie Hermansen
Lars Hougård
Stine Sørensen
Jesper Christensen
H - P Sundrup
Henning Nielsen
Jan Bergenhagen
John Jepsen
Susanne Enevoldsen
Verner Fogh
Gunner Jessen
Lone Andersen
Maren Andersen
Emma Sørensen
Helle Jensen
Torben Kristensen
Hans Peter Rasmussen
Erna Madsen
Jens Søndergård
Hans Callesen
Jan Lyngård Jensen
Gerda Hansen

www.vejrup.dk

præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Vejrup Endrup Nyt

Jeg er så glad for min cykel……
Cykling giver velvære, udendørs motion og har en forebyggende effekt på vintertræthed.
Cyklistforbundet har bl.a. disse gode råd, når du cykler i den våde, kolde og mørke tid.
1: Lys op – gør dig synlig.
Gode cykellygter – både for og bag - er et must. Der skal være lys på cyklen fra
solopgang til solnedgang.
Husk også reflekser, så andre trafikanter kan se dig på lang afstand.
2: Luk lidt luft ud af dine dæk
Du slår en bue uden Dækket må gerne være lidt blødt pumpet, og jo bredere dæk des bedre.
Det giver større kontaktflade med vejen.
3: Sving i en bue
Undgå skarpe og pludselige sving. Tag store, bløde sving i det omfang den øvrige trafik tillader det.
Brems ned før svinget - akkurat som i bil - og slip bremsen, før du drejer.
4: Brug bagbremsen
Brems i god tid og gør det forsigtigt. Brug bagbremsen - og slip bremsen, hvis hjulene begynder at skride.
5: Tjek løbende bremserne
Tjek jævnligt, hvordan din cykel bremser: Er underlaget glat? Virker bremserne, som de skal.
6: Hold afstand
Helt banalt: Bremselængden øges, når det er glat, så giv lidt mere plads i trafikken.
7: Se bagud før pytsving!
I regnvejr ændrer vi vaner. Vi vil helst undgå vandpytter og opsprøjt – så mange anlægger en zigzagstil på
cykelruten. Fint nok. Men tjek lige om der andre bag dig, før om en pyt!

Vidste du at…
• En cykellygte skal være synlig på mindst 300 meters
afstand og må ikke blænde.
• Det koster 700 kr. i bøde at cykle uden lys på.
• Der skal være hvid refleks foran og rød refleks bagpå.
I hvert hjul skal der være mindst én gul refleks, der
er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på siden
af dækket eller fælgen. Der skal være mindst to gule
reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige
bagfra. Det vil typisk være pedalreflekser.

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Side 14
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Endrup Nyt
ombytter
Olie- og gaskedler
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7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

Skan
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tilbud på
www.gte.dk
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75 19 04 03

Centergrillen
www.casperskoreskole.dk

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615

Vejrup
Caravan
Transport

75 19 04 03
Skov Madsens
Madsen Bedemandsforretning
Skov
Bedemandsforretning
Borgergade 99
Borgergade
6740
6740 Bramming
Bramming
Tlf.:
75 17
Tlf.: 75
1734
344040
Vi tilbyder Elysium
Nørregade 7
Begravelsesopsparing
6690gør
Gørding
som
det muligt,
Tlf.: 75
17 80op70til
selv
at spare
egen begravelse eller
bisættelse.
Vi træffes

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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VIF Badminton efterår 2017
Vi har i år tilmeldt 3 turneringshold i DBF/DGI – I U 11 år med Bibi Dyreby som holdleder.
I U 13 år med Annie W. Nielsen som holdleder, og U 15 år med Preben Lind som holdleder.
Vi har i samarbejde med Vejrup Skole aftalt at der her torsdag den 12. oktober kommer en instruktør fra DGI/Sydvest, som vil forklare om muligheder, det kan give at spille badminton, samt træne
børnene i skoletiden.
Trænerne og udvalget vil gerne fastslå, at badminton er en idrætsgren, som er opmærksom på, at alle
kan være med i fællesskabet både som turneringsspiller og motionist. Derfor mød bare op og prøv at
være med.
0 til og med 4 klasse træner tirsdag kl. 17,30 til 18,25
5 kl. til 10 kl. træner tirsdag kl. 18,30 til 19,25
0 til 4 kl. træner også torsdag kl. 16,30 til 17,25
Derfor mød op, der er altid plads til ﬂere. - Trænerne og Badmintonudvalget

Vejrup Jagtforening
Smørrebrød, gode grin og snaps ad libitum til den nette
sum af 125 kr. var essensen af det arrangement Jesper
Jæger havde planlagt i Vejrup Jagtforening d. 29/9.
- God opbakning og god fortæller. Knap 20 mand
mødte op på flugtskydningsbanen fredag aften i
Snapsekursus – tørstige og nysgerrige på snapsens
verden. Aftenens fortæller og snapsemedbringer var
Sigfred fra Sejstrup, der i gennem de sidste 10 år har
eksperimenteret med selv at brygge snaps af forskellig art.
Aftenen bød på alt fra aroniasnaps til snaps med valnød og røn. Alle ting Sigfred brygger på, finder han i
naturen og i haven. Nogle steder er det bladene, der
bruges, andre gange er det planten efter blomstring
og andre gange igen er det rødderne, der er hovedingrediensen. En ting, der især har bidt Sigfred ved
snapsebryggeriet, er at komme ud og fortælle andre
om det og derigennem at udbrede passionen for
snaps. Sigfred er derfor fra tid til anden at finde på
hobbymesser, hvor han også har smagsprøver med.
Denne aften var antallet af smagsprøver dog frit,
og Sigfred havde helgarderet sig hjemmefra ved at
tage en ekstra beholdning med, hvilket for aftenens
deltagere var et stort plus. Jesper Jæger havde stablet
aftenens menu sammen, der blev serveret med Sigfreds delikate snapse:

Sild med porsésnaps , - Malurtsnaps med malurt fra stand
og malurt fra haven blev sendt
rundt efter silden - Smørrebrød med perikonsnaps.
- Ostemadder med rønnebærsnaps. - Kaffe og snaps på
valnød. -Kaffe og aronia snaps.
Efter spisningen og smagningen af Sigfreds snapse
var der en klar holdning til, at arrangementet sad
lige i skabet og gerne skulle gentages.
Alle blev inspireret og fik opskrifter med hjem, og
alle fik brug for en chauffør til hjemturen. Derfor
blev det allerede denne aften sidst i september aftalt, at jagtforeningen til næste år afholder et lignende arrangement, dog denne gang med medlemmerne som hjemmebryggere og Sigfred som dommer.
Så mon ikke de i øjeblikket er på jagt efter havtorn,
rabarber eller andet til netop deres snaps? 4 gode
råd fra snapsekenderen- Brug altid vodka til din
snaps. -Husk at ilte din snaps med cirka 3 dages mellemrum imens den trækker. -Tilpas din opskrift efter
det du kan lide, tilføj mere eller mindre sukker, etc.
Hjemmelavet snaps er nemmere og sjovere end det,
du køber.
Jesper Jæger

www.endrupby.dk
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Kirkebladet
Nr. 5 • 2017

Konfirmanderne i Aarhus
Den 26/9 drog konfirmanderne
fra Vejrup og Vester Nykirke –
sammen med konfirmanderne fra
Gørding – på tur til Aarhus.
Jeg har førhen lavet mange ture
med mine konfirmander – det er

en anderledes måde, at lade dem
opleve kirke og kristendom på.
Min kollega Pernille fra Gørding
syntes, det var en god idé med
Aarhus.
Turen blev indledt med besøg i
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Aarhus Domkirke, hvor jeg viste
rundt og fortalte om kirkens historie. En fascinerende bygning, som
altid er et besøg værd.
Derefter var vi på rundvisning
på kunstmuseet Aros, hvor de har
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guider til netop den aldersklasse,
som konfirmanderne er i – og med
et tema omkring kirke, kristendom
og kunst. Det var i særdeleshed en
anderledes måde, at opleve tingene på, lige fra de enkelte værker, til museets arkitektur, som er
skabt med forlæg i Dantes ”Den
Guddommelige Komedie” fra
1300-tallet, som en rejse fra helvede, via skærsild til det himmelske
Paradis, det sidste symboliseret
ved regnbuegangen øverst på museet. På den måde er et besøg på
Aros ikke kun at stille sig hen foran billederne og kunstværkerne,
men desuden at være en del af et
drama, når man bevæger sig rundt
i huset.
Efter frokost på Jensens Bøfhus,
gik turen videre til Kirkens Korshær, hvor korshærspræst Morten Aagaard holdt et medrivende
foredrag om Korshærens sociale
arbejde blandt hjemløse og misbrugere i Aarhus. Et ualmindelig
stort stykke arbejde i næstekærlighedens navn: det menneskeli-
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ge nærvær, mulighed for ophold,
mulighed for et måltid for de udsatte i storbyen. Det er vigtigt at
støtte en organisation som Kirkens Korshær, som er en af de få
velgørenhedsorganisationer, som
ikke har en politisk dagsorden. –
For konfirmanderne en oplevelse,
som gjorde indtryk, netop at møde

www.vejrup.dk

skyggesiden eller bagsiden af det
ellers så veltrimmede velfærdssamfund, som vi lever i.
Vi var 50 mennesker afsted – på
en oplevelsesrig tur til Aarhus: - 48
konfirmander og 2 præster – de 13
af konfirmanderne fra Vejrup-V.
Nykirke.
Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
Allehelgen
Der fejres Allehelgen-gudstjeneste d. 5/11 kl. 9.00 i V. Nykirke
og kl. 10.30 i Vejrup Kirke.
Allehelgen-traditionen har rødder tilbage i den katolske
middelalder men fejres fortsat i den lutherske tradition som
en mindedag for de af vore kære, som vi har mistet. Navne på
dé døde, som er gået bort det seneste år og med forbindelse til
de to sogne, læses op fra prædikestolen.

Julekoncert
Traditionen tro arrangeres der julekoncert d. 10/12 kl. 19.00
i Vejrup Kirke. Koncerten er i år ved Bramming Mandskor.
– Alle skal være hjertelig velkomne.

Adresseliste:

Konst. Sognepræst
Uffe Vestergaard
Drost Pedersvej 10
6760 Ribe
Tlf. 20 33 26 65
Mail: Uffe.vest@outlook.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for
det.
• Præsten holder ferie 25/101/11. Henvendelse om
kirkelige handlinger mv., kan
da rettes til sognepræsten i
Gørding.
Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets officielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:

Sogneaftener
Vikarpræsten, undertegnede Uffe Vestergaard har lovet at
lave et par sogneaftener i løbet af efterår og vinter. Der er i
skrivende stund ikke sat dato på. Men efter al sandsynlighed,
bliver der en aften, hvor Uffe vil fortælle om sine rejser med
andre kirkesogne – foruden at der bliver en aften, hvor Uffe
vil fortælle om sit liv som præst på Mandø – fortællinger om
Mandø og dens traditioner – i det hele taget. – Der kunne også
træffe sig at blive en sangaften. – Se mere herom ved opslag i
dagspressen/hjemmeside mv.

www.endrupby.dk

Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Borgergade 101, Glejbjerg
Tlf. 75 19 13 11
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
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Ord til eftertanke – Religion og politik
– af Uffe Vestergaard
Et af de senere års hotteste emner
i den offentlige debat, er forholdet
mellem religion og politik.
Før i tiden troede de fleste, at den
sag var uddebatteret. Men tiderne
ændrer sig. Nye religioner kom til
landet - med en forestilling om, at
religion og politik ikke kan adskilles. Og fred være med det. Man må
mene, hvad man vil.
Men farligt bliver det, hvis man
i kristendommens navn, vil spille
med på de nye melodier. Guds rige
er nemlig ikke af denne verden. Giv
kejseren, hvad kejserens er - og Gud,
hvad Guds er. Kirken forholder sig
til det væsentlige i menneskelivet, så
kan staten tage sig af resten.
Det vidste, om nogen, teologen og
filosoffen Søren Kierkegaard (18131855). Kierkegaard var individualismens bannerfører. Han var dén, der
førte kristendommen ind i den moderne verden. Han var dén, der fremhævede ”Hiin Enkelte”, det enkelte
menneske. Kierkegaard var eksisten-

tialist. Han var derfor gennemført
anti-politiker. Hans opfattelse var,
at politik angår lov og regereri, dvs.
hvem der i samfundet skal tvinges
mod sin vilje.
Kirkegaards horisont for menneskelivet - i sig selv og i forhold til Gud
- befandt sig fjernt fra den politiske
verden, for politik har det med at ville trænges sig ind på individets ene-

mærker. Politik er demagogi og populisme. Politik er magtsyge.
Og noget fjernere fra kristendommen kan man vel næppe tænke sig.
Sandhed og magt er to begreber, der
ikke kan forenes. Det er baggrunden
for, at menneskelivet har betydning i
forhold til Gud. Alene i forhold til Gud.
Kierkegaard tænker ofte i opposition til den tyske filosof Hegel (17701831), som var af den opfattelse, at
staten som kollektiv er vigtigere end
de enkelte individer, at staten er bedre til at forbedre verden moralsk end
de enkelte individer er det.
Her måtte Kierkegaard stå af. Staten
kan ikke tillægges moralske kvaliteter. Staten kan være retshåndhæver.
Men den kan ikke udøve det gode.
Staten er den menneskelige egoisme i
sine store dimensioner. Staten er egoisme sat i system. Staten er magt. Og
da politik er statsstyring, så kan intet
være religionen fjernere. I hvert fald
så længe religionen er kristendommen.

Gudstjenester
Uge

Dato

Søndag/Helligdag

Vejrup

Vester Nykirke

41

15. oktober

18. søn. e. trin.

Ingen

ingen

42

22. oktober

19. søn. e. trin.

10.30 UV

9.00 UV

43

29. oktober

20. søn. e. trin.

Ingen

ingen

44

5. november

Allehelgensdag

10.30 UV

9.00 UV

45

12. november

21. søn. e. trin.

Ingen

ingen

46

19. november

22. søn. e. trin.

9.00 UV

19.00 UV

47

26. november

S. søn. i kirkeåret

Ingen

ingen

48

3. december

1. søn. i advent

10.30 UV

9.00 UV

49

10. december

2. søn. i advent

19.00 Julekoncert

50

17. december

3. søn. i advent

10.30 UV

51

24. december

Juleaften

14.30 UV

16.00 UV

52

25. december

Juledag

9.00 UV

10.30 UV

26. december

2. Juledag

Ingen

ingen

31. december

Nytårsaften

15.30 UV

--

1. januar

Nytårsdag

Ingen

ingen

53
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Lokalrådsvalg 2017
Der er valg til Vejrup Lokalråd i forbindelse med kommunalvalget d. 21. november 2017.
Valgstedet er flyttet til Gørding, så der afvikler vi valget til Vejrup Lokalråd, hvor 3 medlemmer skal vælges ved direkte valg.
Husk derfor at se efter valglokalet til lokalrådet!! Efter annoncering efter kandidater har følgende meldt sig:
Peter Bertelsen
Jeg er 55 år, bor på Kirkediget og er selvstændig snedker og tømrermester. Jeg er gift med Else og har
børnene Charlotte, Pernille og Steffan. Jeg har været aktiv hos spejderne, og jeg har været bestyrelsesmedlem i Vejrup Borgerforening.
Jeg synes det er vigtigt, at der er nogen, der vil melde sig og løse opgaver lokalt. Kun når nogen tager
ansvaret på sig, sker der noget.
Jeg er derfor klar til fortsat at være med i Lokalrådet, og her yde en indsats for vores landsby.
Jeg har siddet i lokalrådet i 3 år, hvor jeg afløste Verner Fogh.
Leif Hermansen
Jeg har været bosiddende her i Vejrup siden 1953. Efter uddannelse i butik og aftjent værnepligt blev jeg
i 1975 så ansat først som chauffør hos et skibsprovianterings firma – siden lagerchef med ansvar for alt
kørsel og derefter direktør. Jeg var tidligere blevet medejer af firmaet, og efterfølgende overtog jeg firmaet 100 % med de 112 ansatte, og hovedfirmaet skulle selvfølgelig være i Vejrup. Jeg har nu solgt firmaet
og er i dag ansat hos Wrist Group med arbejdsplads hos Lysholdt i Esbjerg. Gift med Connie, og 2 voksne børn, sønnen bor i Vejrup, og datteren bor i Kolding.
Tillidsposter: Bestyrelsesformand for Dansk skibsleverandør Forening. Bestyrelsesmedlem i - ISSA (ISSA
er sammenslutningen af skibshandlere World Wide) Næstformand for Rybners - Bestyrelsesmedlem i Erhvervsakademi
Sydvest. Tidligere tillidsposter: Medlem af skolebestyrelsen i 12 år. Formand for spejdernes støtteforening. Medlem af
borgerforeningens bestyrelse. Medlem af sponsorudvalget under idrætsforeningen. Jeg var med i den initiativ gruppe der
gjorde det muligt at få en købmandsbutik op at stå her i Vejrup, efterfølgende var jeg tovholder på projektet omkring tilblivelsen af den flotte Bytorv, jeg har siddet i Lokalrådet i en 4 årig periode, og vil stadig via mit virke gøre en indsats for at vi
i Vejrup kan udvikle os fremadrettet så vi ikke om nogen år står som en soveby, men tværtimod søge en fælles indsats for
at vi kan forblive en god landsby at bo i, og derved trække flere indbyggere til byen/oplandet forhåbentlig til gavn for både
indbyggere, skole, foreninger og erhvervsliv.
Hans Jørn Madsen
Jeg er 60 år. Jeg har været gift med Marianne i 38 år, og vi har 3 børn sammen og har boet i Vejrup siden
1984. Jeg arbejder for Semler Agro i Vejrup og sælger John Deere landbrugsmaskiner.
Jeg har været engageret i foreningsarbejdet i den tid vi har boet i Vejrup. Jeg har siddet i idrætsforeningens bestyrelse, som formand for festudvalget og sidder i bestyrelsen i Vejrup Invest.
Jeg er i øjeblikket formand for lokalrådet.
Jeg vil arbejde på at videreudvikle Vejrup til et godt og sikkert sted at bo, arbejde og være en del af. Jeg
tror på at et aktivt lokalråd kan gøre en forskel for byen.
Lisa Rachel Joensen
Jeg er 50 år og arbejder som operationssygeplejerske på SVS Grindsted. Jeg bor lige udenfor Vejrup på en
nedlagt ejendom, sammen med Lars og vores to drenge på 17 og 20 år. Jeg har sagt ja til at stille op, da
jeg synes lokalrådet er vigtig og til stor gavn for byen.

Niels Jørgen Amorsen
Jeg er 55 år gammel og bor sammen med min kone Yvonne på Vejrup Storegade. Jeg er ansat på Esbjerg
Mejeri og driver ved siden af en Psykoterapeutisk klinik. I min fritid er jeg kaptajn og eskadrillechef for
Flyverhjemmeværnets Musikkorps og Flyverhjemmeværnseskadrille 282 i Brørup.
Når vi skal sikre en fortsat udvikling af Vejrup er der mange forhold, der skal kæmpes for: bevarelse af
Vejrup Skole og øvrige institutioner, vores lokale købmand, attraktive byggegrunde, gode busforbindelser, et stærkt foreningsliv og gode muligheder for de ældre. Den største udfordring er at markedsføre
vores del af kommunen, så vi kan tiltrække nye borgere og dermed sikre fremtiden for de nævnte områder. Nye borgere – og især børne-familier – er afgørende for den fortsatte udvikling.

www.endrupby.dk
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Krocket i Endrup
Søndag den 19. marts startede krocketsæsonen med
spillermøde i Endrup klubhus, hvor vi ud over kaffe
og rundstykker og hyggeligt samvær fik besluttet
trænings aftener og lavet hold til krocketturnering.

Tillykke til de to hold: C2 Birte og Kaj Søgaard,
Endrup - Inger Dora og Bent Larsen, Grimstrup I A2
Mie og Jørn Mortensen, Endrup - Vibeke Beier og
Bent Thomsen Pedersen, Grimstrup

Ud af de 22 spillere, vi er fra både Endrup og Grimstrup -11 i hver forening, fik vi tilmeldt 3 hold. Det
blev ikke til meget træning inden krocketturneringens start 1. maj. Kulde og regn prægede april måned, men det må to af holdene alligevel have indhentet, for de blev puljevindere. I august var begge hold
så til finalestævne, hvor det for begge hold blev til en
flot 3. Plads.

Flotte resultater for to små klubber. Træningen fortsætter, både for at vi kan blive bedre, få et sjovt spil
og et godt samvær. Dog har vi rykket træningen frem
til kl. 14.00 tirsdage i Endrup og fredage i Grimstrup
- en oplysning til de, som kunne få lyst til at spille
krocket sammen med os. I er rigtig Velkommen.
I er rigtig Velkommen.

Vejrup Seniorclub
Torsdag den 7. september havde Vejrup Seniorklub
den årlige høstfest. Høstfesten har i mange år haft
til huse i Søren Jensens lade, som ellers altid var
gjort fin ren og flot pyntet, men deltagerantallet var
sunket lidt de senere år.
Så bestyrelsen besluttede, at enten skulle man stoppe med at holde høstfest, eller der skulle prøves noget nyt. Så henlagde vi festen til Olsens Paradis med
en minimum af 40 deltagere, ellers stoppede vi med
høstfesten.
Det hjalp at ændre på tingene. I år blev der tilmeldt
57 mod sidste års 34 personer til høstfesten. Menuen var den samme som den plejer: Sildemadder

og smørrebrød. Smørrebrødet var i år fra Tjæreborg
Brugs. Det levede fuldt op til det, vi har fået før, så
det var meget vellykket.
Theodor Schmidt spillede, som han plejer, så dansegulvet var fuldt besat hele aftenen, og der var en
forrygende stemning. Alle ville komme igen til næste
år og tage flere med. Så hvad med pladsen? – en lille
opgave for bestyrelsen ….
Åge Henriksen.
Julemøde torsdag d.7. december I Fritidscentret
Julemødet indledes af Sognepræst Chalotte Locht
fra Grimstrup.
Derefter er der kaffe og bankospil.

VIF Håndbold børn
Igen i år har vi haft fornøjelsen af besøg af håndboldkaravanen. Hele skolen var inviteret over i hallen, hvor klasserne på skift kom over og prøvede at
spille håndbold.
Der var stillet 7 forskellige øvelser op, hvor børnene fik prøvet hvad håndbold træning er – nemlig
motoriktræning, fysisk træning og god konditions
træning. Men vigtigst af alt, er det en fantastisk
holdsport, hvor sammenhold og hold spil er meget i
fokus.
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Vi vil gerne sige stor tak til elever og lærere for den
gode opbakning og hjælp til arrangementet.
Håndboldsæsonen i Vejrup IF er startet op, og vi er
glade for den store tilslutning, der allerede er.
Men der er altid plads til flere, og man er altid velkommen til at komme op og være med til træning
for at se, om det er noget, man har lyst til at gå til.
Vi glæder os til at se jer til træning :)
På vegne af alle trænere og håndbold udvalget
Carina, træner u10.

www.vejrup.dk
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Søndag den 5. november holdes der krocket afslutning
i Endrup klubhus, så skal der festes.
- Hvis vejret arter sig….
vil vi også i vintermånederne spille med
kuglerne på plænen.
Kirsten Jensen

Her dyster de ﬁre vindere fra Endrup i en træningskamp.

www.endrupby.dk
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Vejrup mesterskab i golf (kaldet VM)

Søndag d. 10. Sept. blev der for 11. gang afholdt Vejrup
mesterskab i golf. Det skete i temmeligt hårdt vejr på
Kaj Lykke Golfklubs bane i Bramming. For at deltage i
mesterskabet, skal man være bosiddende i Vejrup, have
været bosiddende i en længere periode i byen (f.eks.
opvokset i byen). Ægtefæller/samboende med én der er
opvokset i byen, må deltage i konkurrencen, men kan
ikke blive Vejrupmester. I år var vi 35 deltagere, hvilket
er rekord.
Selv om vejret havde drillet en del, var der rigtig god
stemning, både på golfbanen og under den efterfølgende spisning i restaurant Hole-in-one – der blev
udvekslet rigtig mange minder.
Vinderne i de tre rækker blev:
A-rækken: Nr. 1: Tonny Gram Sønderup med 33
point, Nr. 2: Carsten Mølgaard med 30 point, nr. 3:
Preben Larsen og Poul Bjarne Holst med 29 point.
B-rækken: Nr. 1: Erik Frandsen med 33 point, nr.
2: Jan Christensen med 32 point, Nr. 3: Carl Verner
Madsen med 31 point og nr. 4: Niels Henrik Bak
med 30 point.
C-rækken: Nr. 1: Bjørn Karlskov med 35 point, nr.2:
Arne Dalgård med 28 point, nr. 3: Jonna Frandsen
med 24 point og nr. 4: Marie Bak med 22 point.
Der blev endvidere spillet en holdmatch (Sokrates).
Den blev vundet af Preben Larsen, Bent Jensen,

22

Bjørn Karlskov og Jan Christensen med 112 point.
Nr. 2 ligeledes med 112 point: Carsten Mølgaard,
Poul Bjarne Holst og Arne Dahlgaard + Pedro. Nr.
3 med 107 point blev: Steen Nørskov, Niels Henrik
Bak, Brian Dahl og Tonny Gram Sønderup. Britta
Jensen og Poul Bjarne Holst var nærmest flaget i 1.
Slag på hul 16.
Klubmester med dagens højeste score blev for andet år i træk Bjørn Karlskov, som ud over titlen og
navnet sat på pokalen, fik æren af at skal arrangere
mesterskaberne i 2018 på Holsted Golfbane.
Der var rigtig mange præmier i alle 3 rækker og
store klapsalver til alle de lokale virksom -heder,
der havde sponseret de flotte præmier. Sponsorerne
var: Holsted Golfklub, Kaj Lykke Golfklub, Aquaren,
Nielaus, Min Købmand, VF-biler, Sportsmaster,
Jensen Biler, Home, Holsted Biler, Peter Bertelsen,
Søndergård Biler, Spar Nord, Sydbank, Vejrup Undervognscenter, Karlskov Byggemontage samt Vejrup
Andel.
På trods af regn og til tider kuling, var det 35 glade,
trætte og smilende golfspillere, som sidst på eftermiddagen kørte hjem fra golfbanen.

www.vejrup.dk
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Morning has broken
Inger og Krisse, Hans og undertegnede udgjorde de
morgenfriske, der trodsede udsigten til endnu en
regnbyge og cyklede afsted. Først gennem Vibæk, videre til Nørå, og så med Størsbølvej tilbage til klubhuset. Selvfølgelig blev den manglende cykelsti langs
Størsbølvej omtalt. Så var familiedagen i Endrup i
gang, og næste punkt var rundstykker med det hele,
serveret af menighedsrådet. Klubhuset var næsten
fyldt med kaffetørstige Endrup-borgere, der oven
i fik korsang af sanglærkerne i Grimstrup. Blandt
andet sang de: Morning has broken, hvad den for
øvrigt havde med lyn og torden. Uffe, den nye vikarpræst, stod for gudstjenesten, meget utraditionel og
letforståeligt.
Anne-Grethe inviterede derefter på et kig i arkiverne. Under mottoet: ”Giv det videre”, bad hun
Endrup-borgerne om at finde de gode historier i
byen, og aflevere dem til arkivet, så de aldrig bliver
glemt. Helt i tråd med det, er også vores fotokonkurrence, hvor vi beder om billeder af hændelser der er
sket i Endrup det forløbne år. Afstemningen viste, at

det bedste billede i år var taget af Lars Christoffersen: Sneum Å nord for Bygaden. Men alle billeder
blev afleveret til arkivet, så de kan gemmes for eftertiden.
Som sædvanligt havde borgerforeningen helt styr på
grillen, så alle blev mætte. Endda så meget at enkelte
måtte hjem og have en middagslur. I mens blev der
spillet banko, rigtig godt styret af Carsten L., der
også havde skaffet gevinsterne. Det var lidt hyggeligt
at spille banko, og så se på at regnen piskede ned
udenfor.
Christian P. holdt liv i vores hoppeborg, der efterhånden også blev til soppebassin, dog til stor glæde
for børnene. Erna og Margit havde bagt kage til kaffen. Efter udtrækning af præmiespil, fik vi en snak
om hvad der ellers rører sig i Endrup, bl.a. ”Blomstrende enge” og Endrups nye fodboldhold, der har
mottoet: ”Vi skaber liv i byen”, så dem håber vi at se
meget mere til, til næste års familiedag.
Venlig Hilsen Johannes S.

Det rene pip
Overskriften handler hverken om
politik eller byrådsvalg, men om
alle de lyde af fuglestemmer, vi
blev udsat for på Vadehavscentret.
Det var i forbindelse med Grimstrup/Vester Nykirke Venstreforenings årlige sommerudflugt.
Den medbragte eftermiddagskaffe
blev indtaget inde i udstillingsbygningen. Bygningen er meget speciel. Den er tækket med strå, ikke
bare på taget, men også på vægge
både udvendigt og indvendigt.
Det var meget forståeligt at der
var rygeforbud.
Blandt de mange interessante udstillinger var også et bassin, hvor
man kunne stikke hånden ned og fornemme havbund med krabber og camouflerede fisk og wupti!
så var der en rødspætte, der kom op af sandet, men
lige så hurtigt gravede den sig ned i sandet igen.
Selvfølgelig skulle legebarnet, Arne, forsøge sig med
at finde den igen.

Det var en voldsom oplevelse at se filmen om stormflod både i lyd og billeder. Det var til gengæld meget
mere stille og behageligt, at spise grillmad og råhygge i grillhytten i Endrup. Alt sammen på bedste vis
arrangeret af Thorkild og Bodil.
Med venlig hilsen Johannes B. Schmidt.

www.endrupby.dk
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Fortunaskolen i Vejrup - Smagens Dag
Onsdag den 27/9 2017 har hele skolen afholdt ”Smagens Dag” og der har vi lavet mad og meget mere.
Til Smagens Dag skal man jo også bruge sine sanser.
De sanser er at smage og lugte, høre, se og føle. Vi
startede dagen med at have meget lidt dansk og
så skulle vi ned i grupperum 2. Der var både 4. og
6.klasse.
Da skulle vi i starten høre lidt om ”Smagens Dag” og
svare på nogle spørgsmål om noget mad og hvordan
man bruger sine sanser til maden. Efter vi havde
gjort det skulle vi se nogle små filmklip om surt,
sødt, salt, bitter og umami.
Derefter skulle vi lave mad og alle de ting der skulle
laves. Vi skulle inddeles i grupper. Asger, Birgitte og
Maria-Louise havde hver en gruppe. Jeg kom i den
gruppe med Birgitte. Der skulle vi lave noget med
jelly beens og en kage der hed applecrumle. Det er
en slags æblekage og vi skulle også lave noget med
nogle dufte. Vi startede med at smage på jelly beens
med frugt smag og de smagte rigtig godt.
Så skulle vi deles i to hold og de to hold skulle lave
nogle dufte i nogle kopper. Bagefter skulle nogle
være med til at skrælle og skære æbler imens andre
skulle lave nogle skilte til hvad de forskellige jelly beens smagte af. Jeg skulle være med til at lave et skilt
til jelly beens. Jeg fik lov til at tegne farverne på jelly
beens.
I starten fik jeg hjælp af to personer som er Matilde
H og Mark. Da jeg var færdig med at skrive og farve så ville jeg sætte nogle lapper over det jeg havde
farvet og skrevet. Da jeg var færdig med det så måtte
jeg hjælpe Birgitte med at tage de kager vi havde
lavet færdig ind i hjemkundskab så de kunne blive
bagt i ovnen. Efter vi havde gjort det så måtte vi gå
ud til frikvarter.
Efter frikvarteret skulle vi ind og dufte, føle og smage på det hele skolen havde lavet i løbet af dagen.
Det hele var rigtig godt lavet og min mormor og min
lillebror og mig føltes ad hele vejen indtil det var slut
og min mormor skulle hjem. Så skulle vi til at pakke
sammen og det gik faktisk ret hurtigt og jeg fik en
kage ud af at pakke sammen. Det var en kage der
ikke var blevet spist det hele af. 		
Maya, 5.kl
Onsdag d 27.september havde vi Smagens Dag.
Det var en megagod dag.
Vi startede med at vi gik ned i grupperum to. Der så
vi nogle videoer om de forskellige grundsmage. Der
er 5 grundsmage. Den første grundsmage er sødt.
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Sødt er en sød smag man får i munden fx når man
spiser noget slik eller en sukkerknald. Nummer 2
er surt - ligesom citron eller noget surt slik. Tredje
grundsmag er salt og det giver en hel masse smag i
fx popkorn eller pomfritter. Den næste grundsmag
er bitter. Det findes fx i øl, blomkål, kaffe og lakrids.
Den sidste grundsmag er umami. Det er fx kød og
fisk. Da vi var færdige lavede vi hold. Mit hold var
Tobias, Mikkel, Mathias, Nicklas, Karina, Anton,
Mads, Simone, Roald, Natascha, Maiken og mig. Vi
skulle være sammen med Asger og vi kaldte holdet
”Burger king” for vi skulle lave burgere. Det var det
sygeste navn til et sted man laver burger.
Vi var delt op i hold - 3 i hver gruppe. Mit hold
startede med at skære agurker og tomater. Roald
tog tomaterne og mig og Nicklas tog agurkerne. Da
vi var færdig skulle burgerne samles og klokken 13
kom forældrene. Det hele var samlet på et langt bord
oppe på gangen og vi smagte på det hele. Der var
rigtig mange og vi hyggede os.
Oliver, 5.klasse
Smagens Dag. - Onsdag den 27/9 startede vi med at
have en dansktime og der fik vi en computer hver.
Vi har vist et stykke tid at alle elever i 5. og 6.klasse
hver især skulle have en computer. Vi fik lov til at
prøve dem, men efter noget tid efter skulle vi holde
Smagens Dag.
Vi mødtes med 4. og 6.klasse nede i grupperum 2
og så fortalte Maria Louise om hvad vi skulle lave.
Vi skulle have om sanser vi så nogle film om grundsmage. Da vi var færdige blev vi delt op i tre grupper;
nogen skulle lave burger med Asger, andre skulle lave
noget med dufte sammen med Birgitte. Her skulle
de bl.a. lave applecrumble. Den sidste gruppe skulle sammen med Maria Louise lave æblejuice med
frugtfarve for at se hvad for en farve øjet fanger. Vi
skulle også lave en kedelig salat og spændende salat,
og nogle lavede en kedelig kage og en spændende
kage.
Julia, Christoffer, Ella og jeg skulle bage chokoladekage. Den pæne kage kom der noget pænt glasur på
med noget krymmel og den kedelige var der ingenting på.
Der var et langt bord oppe på gangen som vi stillede
alt maden på. Der var meget mad fordi 0., 1., 2., og
3. Klasse havde lavet fedtemadder med løg på og en
masse gammeldags mad. De havde også lavet nogle
kasser hvor man skulle mærke hvad der var i dem.
Vores forældre kom efter vi havde gjort det hele

www.vejrup.dk
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klar. Der var mange forældre så det hele blev spist
hurtigt. Ved synssansen blev der spist mest af den
spændende kage og drukket mest af den røde æblejuice. Alle forældrene gik efter en halv time og så
skulle der ryddes op. Det tog noget tid men vi havde

fri kl. 14.45. De små gik hjem kl.13.45.
I den sidste time skulle vi skrive om Smagens Dag på
vores nye computer. Det var en rigtig sjov dag.
Soﬁe Wenzel Utoft Nielsen.

www.endrupby.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

En hjælpende hånd,
når livet rinder ud
Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

Ring 75190054
* SVINEFODER
for bestilling
afhøjekvalitetsfoder
Samme
kvalitet og smag hver gang
Fås i piller, grovformaling i pillen
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 30 ton

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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sortiment fra slagter Theilgaard.
Kom til storFuldt
vinaften
i Min købmand Vejrup
Mangler du lækre udskæringer eller noget helt specielt kød til
en speciel lejlighed så kan alt fra slagter Theilgaard bestilles her i
Fredag
09.12 kl. 19.15 i Butikken.
butikken og leveres fra dag til dag.
Ambiente blomster.

Der vil blive
en
masse
vine,blomster
lækkerier
Vi fårserveret
også friske og
ﬂott
e bukettergode
fra Ambiente
i Bramming.
fra slagter Theilgaard
ermed
rigtig
gode
De er altid af højsamt
kvalitetnogle
og er altioste,
d sæsonsom
aktuelle
de ﬂott
este
blomster.
til en
hyggelig aften med en flaske vin.
Der kan ligeledes bestilles her i butikken og leveres fra dag til dag.
Så husk os når vi nærmer os mors dag og konﬁrmationer.

Der vil på aftenen være mulighed for at købe,
Fra den lille bager i Bramming.
vin
til særdeles fordelagtige priser,
Den lille bager i Bramming levere dagligt friskbagt brød, rundstykker
så
både
julenkvalitet.
og nytåret
er sikret.
og kager
af højeste
Vores udvalg
er stort hver dag og har i
specielle ønsker til fødselsdag eller lignende kan det bestilles her i
butikken og leveres fra dag til dag.

Hele herligheden koster 100 kr.
Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016
Gørding
Smede- & Maskinforretning
ApS
Så saml
kortklubben,
naboerne eller
vennerne og kom og få en
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften: Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
hyggelig
Holger Svenning
Bil 29 26 56 51 aften sammen med os.
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup”

vejrup

FRI
vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

www.endrupby.dk
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Sportsfesten 2017
Så er Sportsfesten 2017 vel overstået. Vi er i år rigtig
glade for den store opbakning, der har været. Vi formåede nemlig at overgå sidste år på flere områder.
Sportsfesten startede som altid onsdag, hvor der
kunne rafles om øl og sodavandspriser i baren. Torsdag lagde ud med en fodboldturnering for U6 og U7.
Det var vellykket og pladsen var fuld af børn og stolte forældre og bedsteforældre. Efterfølgende var der
som vanlig cykeltur med dertilhørende kondifrokost,
hvor KC musik spillede hyggemusik til.
Fredag startede fyraftensarrangementet kl. 13.30,
hvor 137 havde tilmeldt sig og havde en rigtig hyggelig eftermiddag med snak, sang, dans, og hvor
barpersonalet ikke kedede sig. Vi havde i år valgt at
lave ”Børnehulen”, som var et telt kun til børn. Her
kunne børn gennem hele byfesten hygge sig med at
tegne og andet godt, hvis vejret ikke tillod at hoppe
i hoppeborg. Klub Leo kom og underholdt børnene
fredag, hvor der også kom en high-jumper, som var
populær. Den var der også lørdag formiddag, men
grundet regnen havde den ikke travlt. Fredag aften
kom Freddy Fey og spillede op til dans, til de der
fandt deres vej til teltet.
Lørdag formiddag var der som altid rundstykker
til de morgenfriske og med hyggemusik i baggrunden. Torvedag blev på grund af vejret afholdt inde i
teltet, men det lod ikke til at genere det helt store,
og folk havde en hyggelig formiddag. Der var arrangeret rundboldturnering og stødfodboldturnering over middag, men grundet vejret var det ikke
alle hold, der mødte op. Det lod dog til, at de som
trodsede regnen havde nogle gode og sjove timer.

Ikke mindst tilskuerne til stødfodbold fik rørt lattermusklerne.
Lørdag aften var der vanen tro fællesspisning i teltet,
hvor Den Skrigende Skinke & Co. spillede op til dans.
Der var hele 281 personer med, og den sidste billet
blev solgt lidt i 7 om aftenen. Og sikke en fest der var.
Søndag blev vi overvældet over de mange, der havde
valgt at støtte vores optog, som har haltet de sidste
par år. Folk var gået i tænkeboksen og kommet på
nogle rigtig gode ideer. Både gader, venner og skolekammerater var at finde. Vi håber på at se jer igen til
næste år. Om eftermiddagen kom SGI rope skipping
og gav en opvisning, hvorefter der var workshop
for alle byens børn. Som sædvanlig sluttede årets
sportsfest af med helstegt pattegris med tilbehør.
I år kunne der desuden vælges hjemmelavede grillpølser i stedet for gris. Der var over 200 personer
med til at slutte festen af, hvilket var rigtig hyggeligt.
Derudover var vi i udvalget særlig taknemmelige for
at alle I tilstedeværende, der gav en hånd med at
rydde teltet, da årets sportsfest takkede af.
Vi vil rigtig gerne takke alle, der har været med til at
hjælpe og støtte årets sportsfest 2017. Det kan kun
lade sig gøre, fordi vi har gode sponsorer og at vi har
så mange, der gerne siger ja til at give en hjælpende
hånd. Uden al den hjælp var der ingen sportsfest.
Så I får hver og én en kæmpe tak. Derudover vil vi
gerne takke alle samarbejdspartnere vi har haft, som
har været hjælpsomme og fleksible. Til sidst vil jeg
gerne takke de andre i festudvalget for deres mange
timer, de ligger i det, og for god ro og orden.
På udvalgets vegne, Janni Jørgensen

Generalforsamling
Vejrup borgerforening afholder ifølge vedtægterne, generalforsamling
torsdag den 23. november 2017 kl. 19.30
i mødelokalet i Vejrup Endrup Fritidscenter
Der trækkes lod blandt betalende medlemmer, der udloddes
2 stk. købmandskurve á 500 kr.
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Vejrup Husholdningsforening
På Vejrup Skole nede i kælderen kunne 67 personer nyde en køkkenfri aften. Her var der nemlig
en håndfuld kvinder, som havde tryllet en dejlig
efterårs menu frem, som her denne aften bestod af
karbonader, hvide kartofler og stuvede ærter og gu-
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lerødder og lidt asier. Til sidst blev der serveret kaffe
og te med lækker æblekage til dessert. – Ja og kvinderne klarede også opvasken, så alle kunne gå hjem
og nyde den fulde mave.

www.vejrup.dk
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Arrangementer
Oktober
Tirsdag D. 03.10 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret
Fredag D. 27.10 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Søndag D. 29.10 Kagedag til fordel for Knæk Cancer i Fritidscenter kl. 14.00-16.00

November
Fredag
Søndag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Søndag

D. 03.11
D. 12.11
D. 21.11
D. 17.11
D. 23.11
D. 12.11

Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Endrup Kro afholder Mortensaften kl. 18.00
Kommunalvalget – valgsted i Gørding Hallen
Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Vejrup Borgerforening afholder Generalforsamling i Fritidscenter kl. 19.30
Endrup Kro afholder Smørrebrødsbuffet og Musik kl. 12.00

December
Lørdag D. 02.12 Vejrup IF afholder Julefrokost i Vejrup Endrup Fritidscenter 18.30 til 02.00
Torsdag D. 07.12 Senior Club Julemødet Sognepræst Chalotte Locht i Fritidscenter kl. 14.00-16.00
Fredag D. 08.12 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 28.11 Vejrup Husholdningsfor. Juledekorations aften Grisbæk vej 1 kl 19.00
Gravene 30
Søndag
D. 03 og 10.12 Endrup Kro afholder Julebrunch fra kl. 11 til 14.00
6100
Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Design: PECANI

www.pecani.dk

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret
Hver ONSDAG fra kl. 19.00
Fritidscenterets Køkken har dermed ÅBEN fra kl. 17.00
Nederdammen 34
6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Design: PECANI

www.pecani.dk

Byggefirmaet
Rud Christensen ApS
Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Design: PECANI

www.pecani.dk

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nielaus & Jeki Møbler ApS

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90Handmade

design furniture

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming
Design: PECANI www.pecani.dk
4575190433 - fax.:4575190485

ørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47
17
Tlf.:

www.endrupby.dk

✓ 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.

Byggefirmaet
Rud Christensen ApS
Bygaden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61
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DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD
Vi er specialister i varmepumper

Fujitsu varmepumpe

a.

Energiklasse A+ • 5 års
garanti • Varmeefffekt 5,2 Kw
Mulighed for tilskud op til kr.
3.400,-

26.000
,-

AEG LFL73724
VASKEMASKINE

tsum c

Tilbuds pris

gevins

s
a
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h g/
å
s
r
d
e er
hv vic
i
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v
a

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

Samlet

1400 OMDREJNINGER • 7 KG
ENERGIKLASSE A+++
DAMPFUNKTIONER

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

Introduktions pris

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

Prisen er ekskl. montering

Bramming

r
e
r kr. 8.999,-

5048 8115
7519 0200
7519 0054
7519 0191
5122 3480
7519 0350
7519 0085
7519 0381
7517 3900

Henrik: 26 33 89 99

Vejrup
Vejrup

Bent: 26 32 89 99

7519 10 03
7519 1411
4038 0253
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
2815 0517
7519 1500
7517 8504
7517 1300
7610 9110
7517 8211
7510 1555
2061 2689
7519 0452
7519 0529
2826 0871
7519 0333
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
9380 0703
7519 1161
7517 8070
7519 0015
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396

Lars: 26 80 77 22

Telefon

Endrup
Endrup
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Endrup
Endrup
Gørding
Bramming
Esbjerg
Gørding
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming

3.
9
9
9
,
-

By

Allison
Andelsmejeri
Kloakmester Bjarne S.
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Endrup Malerfirma
Endrup Kro
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Grafisk Trykcenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Ivan A. Jensen
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Pecani
Peter Bertelsen
Ronni Fyjn
Rud Christensen
Skov Madsen
Min Købmand
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
TM Rengøring
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup El - Service
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Firmanavn

www.dengroennebutik.dk

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

