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VAKS HJÆLPER BØRNENE

Støtteforeningen ”VAKS” er aktive borgere i Vejrup 

der har sammen med børnehave, skole, SFO og 

ungdomsklub givet håndslag på det gode børneliv.

Ole Zoltan Göller, afdelingsleder Vejrup Skole, øverst 

– Formand Jane Hermann Tang – Lars Utoft Nielsen, 

 Lene Thorø og Camilla Nørskov Nielsen
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Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 09 - 2017 præmie
 344 Preben Vedsted 200
 98 Lars Skov 150
 504 Fam. Wijbenga 150
 304 Johan Johannesen 100
 548 Lone Hjort 100
 160 Jane Pedersen 100
 88 Allan Fogh 50
 559 Niels Peter Regel 50
 28 Andy Dupont 50
 198 Dianna Jensen 50
 279 Kurt Brandsborg 50
 331 Gerda Fogh 50
 308 Karen Pedersen 50
 555 Charlotte Bertelsen 50
 150 Tina Schultz 50
 538 Inge Mikkelsen 50
 104 Helga Nielsen 50
 247 Tove Nielsen 50

 39 Ejvind Christensen 50
 248 Bendt Jensen 50
 52 Anne Marie Rix 50
 6 Flemming Jensen 50
 101 Gurli Lauridsen 50
 507 Henry Madsen 50
 26 Heine Smith 50
 471 Susanne Gomes 50

 Vif Præmiespil 10 - 2017 præmie
 99 Hans Jørgen Madsen 200
 301 Thomas Henriksen 150
 320 Bodil Sørensen 150
 430 Kenneth Møller 100
 111 Mette Enevoldsen 100
 249 Kirstine Særensen 100
 317 Niels Krogh 50
 314 Emil A. Sørensen 50
 41 Elsebeth Nielsen 50

 365 Lærke Dalby 50
 389 Åge Jensen 50
 98 Lars Skov 50
 410 Kirsten Bladt Hansen 50
 194 Susan Jensen 50
 440 Stine Sørensen 50
 88 Allan Fogh 50
 308 Karen Pedersen 50
 559 Niels Peter Regel 50
 540 Hans Erik Madsen 50
 526 Else Bertelsen 50
 225 Jytte Jensen 50
 159 Palle Pedersen 50
 248 Bendt Jensen 50
 444 Brit Pedersen 50
 108 Knud Erik Mortensen 50
 98 Lars Skov 50

Vejrup Antenneforening påskønner initiativer

Da vi alle ønsker udvikling i Vejrup
Har Vejrup Antenneforening besluttet at udlodde midler til de 

foreninger i Vejrup sogn, som gennemfører/ igangsætter 
initiativer, som fremmer Vejrups udvikling.

Vejrup Antenneforening opfordrer derfor foreninger til at søge midler  
til udviklingsfremmende aktiviteter.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Poul Bjarne Holst 
på mail: Holst4@mail.tele.dk

Ansøgningsfrist er 1. februar 2018.
Efter ansøgningsfristen udløb afgør Vejrup Antenneforening, hvilke initiativer der er mulighed for at støtte.

Vejrup Antenneforening 

Vejrup Antenneforening Informerer
Vejrup Antenneforening har stadig et godt samarbej-
de med YouSee og vi har nu fået de nye priser for TV 
pakker gældende for 2018. Forhåbentlig har med-
lemmer også fået de nye priser enten pr. mail eller 
brev. De priser der her bliver oplyst er når der er fra-
trukket 650 kr. i rabat som alle medlemmer får til og 
med 2019. De nye priser er for 2018  Inkl. Copydan:

Grundpakke: 1212 kr. 
Mellempakke: 3612 kr.  Fuldpakke: 5016 kr.

Efter hele anlægget er blevet opgraderet til højere 
bredbånds hastigheder har der været en del tv som 
er gået i sort. Det kan skyldes at nogle tv apparater 

taber de indkodede programmer. Det er også meget 
vigtigt at der bliver ændret frekvens fra 143.000 Khz. 
Til 450.000 Khz. For at genskabe alle programmer 
skal man indkode alle programmer igen og alt er 
herefter ok. Er der problemer med indkodning er 
man velkommen til at ringe til Erik Stenager på mo-
bil: 29 28 82 12
Jeg er lige nu i kontakt med YouSee da TV Esbjerg 
og TV Glad mangler i vores net. Se også alle vigtige 
nyheder på vores fælles hjemmeside med YouSee på 
Vejrupantenneforening.dk

God Jul.  Vejrup Antenneforening.  Fmd.  Erik Stenager
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Min Købmand arrangerer Græskar 
udskæring til Halloween
Der blev udskåret rigtig fl otte og også uhyggelige 
græskar da vores købmand havde arrangeret udskæ-
ring af græskar.
Over 30 græskar blev skåret, og pyntet op foran 
butikken. Stor tak til Orla Jørgensen for hjælp med 
græskar. Det er en fornøjelse og lave aktiviteter med 

den store opbakning der er her i byen.
Tak for det store fremmøde ved vores græskar skæ-
ring. 

Jule Hilsen fra Søren og hans personale  i min køb-
mand

Min købmand, 
- er igen klar til Julesokkerne……

Søren Grejsen glæder sig til december måned, for 
sidste år var der trængsel på stangen med børnenes 
julesokker men man fandt plads til alle.

Husk at sætte dit navn på sokken. Der bliver fyldt i 
julesokken første gang søndag den 3. 10. 17. og 24. 
december Kom og vær med

Glædelig Jul ønsker Min Købmanden & Julemanden

4 H  24 børn udstillede  
Den 16. september kunne 4 H afholde det årlige 
dyrskue ved Gørding Smede-& Maskinforretning 
Laurids Schmidt i Gørding, I over 20 år har han lagt 
lokaler til,- det er efterhånden blevet en tradition at 
afholde det ved Laurids – vi føler os altid  velkom-
men.

Velkomsttalen i år var ved sognepræst Jacob Bjor-
holm fra Glejbjerg.

I år havde vi ikke så mange dyr med men til gen-
gæld en del andre hobby aktiviteter. De 24 børn der 
udstillede i år og som havde husdyr med, var der 
hamster, kalve, heste, hunde og katte, - Hobby og 
aktivitet delen var der lige fra trampolin, kagebag-
ning, blomster og grønsager, ja der er bare med at 
udfordre sig selv.

Der kunne køres på Mooncars, spise pandekager, og 
ved tombolaen skulle man være hurtig for den blev 

hurtig udsolgt – der var ellers rigtig mange fi ne præ-
mier som var blevet sponsoreret af mange forskellige 
fi rmaer og forretninger. 

Præmierne blev uddelt samt æres præmie – og sam-
tidig kunne der købes kaffe og kage, det var rigtig 
hyggeligt at der også kommer en del kræmmere de 
har nu været med i de sidste 2. år. Der kom over 100 
betalende, vurderes der, og dagens resultat nok ville 
ende på godt 1800 kr. og de kommer 4H-børn fra 
Vejrup-Gørding, Glejbjerg og Kongeådal til gode. – 
vi kan kun rose de aktive leder der giver deres tid til 
at udfordre og aktiverer børnene der går til 4H, - det 
giver mening for børnene, at have husdyr og have en 
hobby.

Juletræet skal selvfølgelig også handles oppe ved 
vores Købmand i Vejrup for der står 4 H og sælger 
juletræer i december måned.
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Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

 
 

Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode  
til en hyggelig aften med en flaske vin. 

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

 vin til særdeles fordelagtige priser,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en 
hyggelig aften sammen med os. 

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuldt sorti ment fra slagter Theilgaard. 
Mangler du lækre udskæringer eller noget helt specielt kød ti l 
en speciel lejlighed så kan alt fra slagter Theilgaard besti lles her i 
buti kken og leveres fra dag ti l dag. 

Ambiente blomster. 
Vi får også friske og fl ott e bukett er fra Ambiente blomster i Bramming.
De er alti d af høj kvalitet og er alti d sæson aktuelle med de fl ott este 
blomster. 
Der kan ligeledes besti lles her i buti kken og leveres fra dag ti l dag. 
Så husk os når vi nærmer os mors dag og konfi rmati oner. 

Fra den lille bager i Bramming. 
Den lille bager i Bramming levere dagligt friskbagt brød, rundstykker 
og kager af højeste kvalitet. Vores udvalg er stort hver dag og har i 
specielle ønsker ti l fødselsdag eller lignende kan det besti lles her i 
buti kken og leveres fra dag ti l dag.
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Dagplejen i Vejrup
I uge 45 arbejdede alle dagplejere i Esbjerg kommu-
ne med ekstra fokus på temaet venskaber. 
Det gjorde vi også i Vejrup, hvor vi i ugen igennem 
styrkede venskaber i den lille gruppe, på tværs af 
grupper, og som afslutning afholdt vi Heldagslege-
stue fredag d. 10/11 hos Kirsten på Lykkegårdsvej. 

Dagen starter med morgenmad, der blev leget og 
læst højt. Efter formiddagsboller og frugt, kom store 
og små i tøjet og på trods af det ikke så pæne efter-
årsvejr var vi ude. Ude blev der lavet de fi neste kre-
ative aktiviteter som fx poseugler. Alle børn uanset 
alder kunne deltage i aktiviteten. De store hjalp de 
mindre, hvilket vi så gentagne gange i løbet af da-
gen. Lege pladsen blev også indtaget og der var gode 
lege i gang. 

Madpakkerne blev indtaget inden døre og i holdvis, 
og derefter tid til eftermiddagslur. Mens børnene 
sov, blev der af dagplejerne evalueret og lavet skrift-
ligt arbejde. Fra kl. 13.30-15.00 var der forældrekaffe 
og hygge. 

Dagen igennem så vi tydelige tegn på, at ekstra fo-
kus gør en forskel. Dagen var uden konfl ikter, bør-
nene brugte stoptegnet, vi så tydeligt at der opstod 
nye venskaber og der blev leget på tværs. Børnene 
var opmærksomme på hinanden, trøstede og hjalp 
hinanden både med tøj på/af, og i spisesituationer. 

Selv de allermindste børn fi k udbytte af ugens fokus. 
At få mulighed for i en tidlig alder at tilegne og lære 
sociale kompetencer, kan kun styrke barnet i dets  
videre udvikling. Dagen var en succes og både store 
og små havde en skøn dag

Tak til Kirsten og Niels fordi i lagde hus mm til. 
Stor tak til vores lokale købmand som havde spon-
seret poser og ler til vores kreative aktiviteter.
Tak til Helle Dagplejepædagog som gav en hånd 
med om formiddagen. 
Tak til forældrene for opbakning til dagen. 
Tak til dagplejerne for deres store daglige arbejde 
og engagement.

M.v.h Dagplejerne i Vejrup
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VIF Gymnastik

Yoga i Vejrup
Hvornår: Mandag kl. 17.00-18.00. 
Den 8. januar til den 19. marts 2018

Hvor: Multisalen - V.E. Fritidscenter

Hvem: ALLE kan være med. 
Max 30 deltagere.

Hvordan: Betaling via vejrupif.dk, 
Tilmelding fra den 1. december 2017

Pris: 300 kr.

Instruktør Hanna Uller skriver om holdet: 

”Yoga kan dyrkes af alle mennesker uanset alder og 
køn, og det er ligegyldigt hvor smidig man er. Ån-
dedrættet har stor betydning i yoga. Hver ind- og 
udånding er instrueret. Alt sker på en kontrolleret og 
rolig måde, der både er intensiv, krævende, harmo-
nisk og afstressende.

Vi skal træne hatha yoga. Målet med timen er at 
strække og styrke kroppen samt at løsne spændinger. 
Denne form for yoga er til dig, som ønsker at arbejde 
med dybere stillinger og stræk. Hatha Yoga giver dig 
ro i sindet og velvære i kroppen, smidighed, styrke, 
balance og kropsbevidsthed.

Det får du ud af yoga:
• Stærke muskler. Yoga er genial træning for musk-

lerne især for kropskorsetmusklerne.
• Fedforbrændende træning. Yoga er intens træ-

ning, der får dig til at brænde en masse energi af 
på relativ kort tid.

• Smidighed. Musklerne bliver systematisk strakt 
ud af øvelserne, du bliver mere bevægelig og 
mindre stiv i dine bevægelser.

• Bedre balance i kroppen. Masser af små muskler 
kommer på hårdt arbejde for at stabilisere dig i 
stillingerne, så du ikke vælter.

• Bedre balance på det psykiske plan. Yoga skaber 
ro og afklarethed, bl.a. via den bevidste brug af 
dyb vejrtrækning.

Perfekt supplement til andre træningsformer, f.eks. 
golf, løb, og klassisk styrketræning.”

Spørgsmål:  
Kontakt Tina Schultz, mobil 61 35 53 84

Vejrup Husholdningsforening
Afholder ordinær Generalforsamling.

Tirsdag den 6. februar 2018 kl.19.00

I Vejrup-Endrup Fritidscenter.
Dagsorden iflg. Vedtægterne, - eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til 
formanden Inge Pedersen

– Senest en uge før generalforsamlingen

Alle er velkomne - Venlig Hilsen Vejrup Husholdningsforening.
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VIF ”Et sundere Vejrup”

Torsdag d. 24 august startede det 12-ugers lange 
projekt ”Et sundere Vejrup”. Imponerende 34 kvin-
der i alle aldre mødte op til foredrag og start vejning 
ved kostvejleder Conny Pallesen. Herefter trænede 
vi mandag og torsdag aften, under kyndig ledsagelse 
af Tina Steenberg Schultz og Janni Jørgensen. Der 
var fokus på kost og meget alsidig træning. Foruden 
masser af cirkeltræning og elastikøvelser, prøvede vi 
forskellige sportsgrene som 
håndbold, fodbold, spinding, 
yoga og badminton. Vi hav-
de også besøg af Bibiane og 
Linda, som gav os et indblik i 
deres ”All-round”-træning. 

”Et sundere Vejrup” startede 
udendørs og vi nåede at få et 
par skønne efterårsaftener på 
stadion og i skoven, inden at 
vintermørket lokkede os ind i 

multisalen. Foruden høj puls og sved på panden, har 
der også været tid til hyggeligt samvær, nye bekendt-
skaber, udvekslinger af madopskrifter, ”skattejagt” i 
byen og rigtig, rigtig mange grin. 

Hvad enten man kom til ”Et sundere Vejrup” men 
intension om vægttab eller blot sundere livsstil og 
social samvær, tror jeg alle har fået noget ud af de 

forgangne 12 uger. – Og fra 
initiativtagernes side er der stor 
taknemmelighed for, at der er 
så fantastisk god opbakning 
omkring nye tiltag i vores lille 
by. 

TAK for denne gang. 

På vegne af ”Et sundere Vejrup” 
Gitte Ladefoged.
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Vejrup Seniorclub
Torsdag d. 5. oktober havde Seniorclubben en halvdagstur om til Filsø.

Vi startede fra Fritidscentret kl 12.30 og kørte til 
Esbjerg og videre med Vestkystvejen til Kjelst, hvor 
vi tog Ho bugt vejen til Oksbøl. Herfra kørte vi ud 
i det militære øvelsesterræn, forbi Brikby som er en 
øvelses by, hvor man træner bykampe I realistiske 
omgiveler. Vi kørte op langs Langesø for at se kron-
vildt, som nu er i parringstiden. Vi så rigtig mange 
dyr ude på lang afstand. Kronvildt er en natdyr, som 
kun bevæger sig ud for at æde om natten. Med de 
ca.1500 dyr I området er det en plage og udgift for 
de landmænd der må ligge marker 
til dyrenes hærgen om natten.

Vi ankom til Filsø, hvor vi parkerede 
på den ny anlagte parkeringsplads 
og oplevelses ellipse ud i søen, an-
lagt for handicappede. Der vil også 
blive bygget toiletter og undervis-
nings - faciliteter for skoleklasser 
og opholdsrum for besøgende. Her 
mødte vi vores dygtige guide, som 
fortalte om den store natur genop-
rettelse af Filsø, fra 90 ha, til 900 
ha. Sø.

Det er Aage V. Jensen Fond der har 
købt og bekostet dette naturområde 
til gavn for det rige fugleliv der er 
genskabt. Der er talt 238 forskellige 

fugle omkring søen. Der er anlagt fire fugletårne 
omkring søen, og der er anlagt veje og cykelstier. På 
grund af vejret kørte vi rundt I området for at se og 
høre om dette fantastiske projekt. Efter denne gode 
oplevelse kørte vi til Staushede Kro, hvor vi skulle 
spise aftensmad. Det var rigtig godt, med oksesteg 
og fromage I rigelige mængder. Så med hovedet og 
maven fyldt var det en flok glade og tilfredse med-
lemmer, der var hjemme ved hallen ved 19.30 tiden 
Der var tilmeldt 40 medlemmer.

Julemøde – Torsdag D. 7. Dec. kl.14.00  
i Fritidscentret – med Julestemning
Stemningen indledes af Sognepræst Cha-
lotte Locht fra Grimstrup. Hvorefter vi 
synger julesange og får kaffe. Derefter er 
der banko.

Generalforsamling - Torsdag D. 11 Jan. 
2018 kl. 14.00 I Fritidscentret
Dagsorden ifølge vedtægterne – På valg er 
:Aage Henriksen, Tove Hermansen 
og Inge Mikkelsen. Seniorclubben er vært 
med snitter, øl, vand og kaffe og småkager
Efter kaffen vil Laurids Christoffersen vise 
billeder fra vore ture til Nordjylland og 
Manø

Aage Henriksen
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Fredagsaktivitet FORÅR
TIL ALLE DE BØRN DER HAR LYST TIL AT GIVE DEN GAS !

Hvis ikke – ALENE – så tag endelig mor eller 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 12. januar- den 19. januar
Den 09. februar- den 23.februar 
Den 16. marts.

Cafeteriaet har åben for salg, gratis
kaffe/te til de voksne der kommer de aftener.

Vejrup IF Krolf 
Torsdag den 2. november kunne 34 Krolf spillere 
fejre sæsonafslutning med middag i lille sal i Fritids-
centret. – sommerens Krolf spil var dog allerede slut 
i september, så de fl este var godt 
i gang med vinter aktivitet – Idræt om dagen – som 
foregår hver tirsdag fra kl 9.30 til 11.30
 
Søren Callesen 
og Gunnar Jessen 
modtog begge en fi n 
erkendelse for arbej-
det med klargøring 
af Krolf banerne 
gennem sommeren. 
Margit Callesen 
modtog en fl ot 
blomsterbuket, som 
tak for hendes ar-
bejde med rengøring 
af Krolf skuret ved 
sæsonstart, samt - 
“slag-regnskab”.

De spillere, som havde færrest slag, modtog en 
vinpræmie og klapsalver. Førstepladsen Ejvind Chri-
stesen, Andenpladsen Jens Chr. Jermiin, Tredjeplad-
sen Jens Bojsen
 
Krolf spillerne siger tusind tak for en dejlig sæson

Søren Callesen.
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VIF badminton 
Ved træfstævnet i Gesten d. 4. november fi k 3 af vore spillere præmier.

Oliver Bramming vandt guld i 
gr. 5. slutspil 2

Kasper Kristensen vandt sølv i gr. 7. slut-
spil 1

Jeppe B Andersen 
vandt sølv i gr. 5. slut-
spil 2

Vejrup Endrup Nyt
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Fortuna Skole Vejrup 
Fremtidsuge for 4.-6.kl 

I ugen op til efterårsferien havde Fortunaskolens 5 
afdelinger studieuge, og alle steder skulle der arbej-
des med skolens værdigrundlag. I Vejrup havde vi i 
mellemtrinsgruppen (4.-6.kl) valgt at tage udgangs-
punkt i sætningen ”Vi skaber grobund for fremti-
den”. 

Ugen startede med, at eleverne skulle præsenteres 
for værdigrundlaget, og vi fik i fællesskab skrevet det 
om til ”børnesprog”. Herefter blev der lavet klasse-
regler ud fra værdierne. 
Efter frikvarteret var vi på besøg på Vejrup Maskin-
center, hvor Hans Jørgen Madsen tog i mod os. Han 
fortalte om maskiners udvikling, og han var god 
til at sætte gang i tankerne om, hvordan transport 
generelt kan udvikle sig i fremtiden. Eleverne havde 
forberedt en lang række spørgsmål til Hans Jørgen, 
og han forsøgte på bedste vis at besvare alt fra ”Bli-
ver traktorer større eller mindre i fremtiden?” til 
”Kan maskinerne mon flyve?” 

De næste dage skulle 4.-6.kl arbejde med fremtidens 
landsby ud fra den tanke om, hvordan fremtiden og 
den verden, som de skal ud og være voksne i, mon 
kommer til at se ud. Eleverne blev derfor inddelt i 9 
hold; Job, landbrug/dyr, mad, sygehus, skole, trans-
port, hus/møbler, sport/fritid og natur. Hver gruppe 

skulle fremstille ting til fremtidens landsby, som blev 
bygget på en stor træplade. Der blev malet, klippet, 
rullet i saltdej, klistret, limet, tegnet og bygget på 
livet løs. Der blev bl.a. bygget en drone-forhandler, 
selvkørende biler og traktorer, en fremtidsrestau-
rant, robotter i butikkerne osv. Landsbyen blev kon-
tant-løs, og i stedet skulle alle mennesker forbi ban-
ken for at få indopereret en mikrochip i håndleddet.  

Onsdag morgen havde vi besøg af en drone-opera-
tør, som gav sit besyv på, hvordan fremtiden bliver. 
Eleverne var meget interesserede i besøget, og de 
havde nogle gode og relevante spørgsmål til ham. Til 
slut gik vi på fodboldbanen, hvor han viste, hvordan 
dronen kunne flyve. 
I løbet af ugen blev der også produceret en række 
flotte plancher, hvorpå eleverne tegnede og beskrev 
deres tanker om fremtiden. 

Eleverne gav udtryk for, det havde været en sjov, 
anderledes og spændende uge, og vi lærere så nogle 
kreative og fantasifulde elever, der knoklede på ugen 
igennem. Ugen sluttede af med en fælles motions-
dag for hele skolen, og derefter kunne alle gå hjem 
og holde en velfortjent efterårsferie.

Helle Thorø Uhd Lærer, Vejrup Skole

Julens Glæde…
Julens glæde var meget populær – ikke mindst hos 
kvinder gift med mænd, som ikke altid gik den lige 
vej hjem med ugelønnen. Her var der ofte kun lige til 
dagen og vejen, og der var ikke plads i budgettet til 
nogen form for opsparing til den dyre juletid. Den 
opsparede kapital, som blev udbetalt i første halvdel 
af december, blev typisk brugt til indkøb af fødeva-
rer og julegaver.

Julens Glæde var i mange små hjem med til at sikre i 
al fald den materielle julefred.

Og skal vi så ikke slutte med et lille digt? dengang 
1926 skrev P. Sørensen-Fuglholm et digt med titlen 
Julens Glæde. her noterede man sig vers 5, hvori det 
hedder

Naar sidste Krone er betalt til “Julens Glæde”s bud,

saa drager jeg det sidste Suk og aander lettet ud.

Den ugentlige Krone var i Sandhed ikke let,

men se, nu er det bleven til en Bunke paa et Bræt.

En glad og yndig Jul for disse Penge skal vi ha’,

saafremt Kasseren ikke denne Gang er stukket a’.

Glædelig Jul
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

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

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje 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

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Vejrup Endrup Nyt
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Jul – igen !
Det er dog nok i sandhed den kirke-
lige højtid, der går mindst upåagtet 
hen. Ikke fordi den er kirkelig eller 
hører kristendommen til. Men sim-
pelthen fordi der er penge i julen.

Julen er hjerternes fest. Julen er bør-
nenes fest. Der fi ndes en lang række 
påstande om julen. Den ene mere 
smuk end den anden. 

Men der er altså noget, der tyder på, 
at den jul, som tager sin begyndelse 
i november med de første farvestrå-
lende kataloger og de første nisser og 
de første granudsmykninger - og som 
fortsætter helt hen i januar, hvor de 
sidste gaver byttes - tilhører handels-
standen.

Der er penge i julen. Der er rigtig 
mange penge i julen. Og vi er alle 
sammen med på bølgen. Det er jo os, 
der skal spytte i kassen. Den kapita-
liserede jul er en følge af, at det er os, 
der ønsker at bruge penge. Om vi til 
hverdag lever på økonomiklasse, så 
skal i hvert fald julen foregå på første 
klasse. Der skal ikke mangle noget. 
Således er julens praksis blevet. Der 
er tale om forbrugsfesten over alle 
forbrugsfester. Det er her, der - for et 
helt år ad gangen - skal handles afl ad 
for den dårlige samvittighed.

Men heldigvis går vi fortsat i kirke i 
julen. Det gør vi oven i købet i stor stil. 
Det er dejligt. Det er bekræftende. 

Og det er samtidig tegn på, at vi - på 
trods af forbrugsræset og afl adshand-
len - alligevel holder en dør åben for 
det budskab, som hører julen til - og 
som er er det, julen handler om.

Når vi går i kirke juleaftensdag, så 
tager vi fortidens ydmyghed på os. 
Ikke mindst, når vi synger Grundt-
vigs Velkommen igen, Guds engle 
små, hvor det i det tredje vers lyder: 
- Vor hytte er lav og så vor dør, / kun 
armod er herinde, / men gæstet I har 
en hytte før, / det drages vi til minde; 
/ er kruset af ler og kagen tør, / deri 
sig engle fi nde ...

Der er en stor kontrast mellem det, 
som Grundtvig hér skriver og for-
brugsjulens virkelighed i det 21. år-

hundrede. Dermed ikke sagt, at der 
ikke fi ndes hjem, svarende til det, 
Grundtvig beskriver. Materiel fattig-
dom fi ndes rundt omkring, og der fi n-
des mange mennesker, som ikke har 
råd til julens gængse forbrugsniveau. 

Men for langt de fl este er der allige-
vel tale om en mytologisk fortid, som 
vi alene tager på os for en stund. Ma-
den og gaverne venter der hjemme.

Der er noget forunderligt ved at be-
væge sig ind i fortidens myter. Det er 
som at bevæge sig rundt i andre ti-
der. Det er som at føle et fællesskab 
med fortidens slægter. Og så er der 
for øvrigt noget i enhver myte, som 
altid har gyldighed. Noget, som taler 
sandt om vort liv.

Kirkebladet
Nr. 6 • 2017
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Materiel fattigdom er heldigvis ikke 
virkeligheden for de fl este her i landet. 
Men armod og fattigdom hører dog 
ikke alene det materielle til. Armod 
hører menneskelivet til. At være fattig 
på styrke og kræfter i henseende til at 

kunne forvalte livet og tilværelsen til 
gavn og glæde for andre mennesker.
Den dårlige samvittighed hører med 
til det at være menneske. Hverdags-
livet stiller krav og forlangender, der 
ikke levner meget tid til overs. For-
ældre har altid ikke den fornødne tid 
til børnene. De voksne børn har ikke 
tid til deres forældre. Gamle venska-
ber skal ydmygt ansøge om en plads 
i kalenderen. Mennesker under frem-
mede himmelstrøg lider nød. 

Men vi har alle sammen nok at se 
til. Og det har vi jo i sandhed også.
Vi har for lidt tid. Og når man har for 
lidt af noget, så må man låne. Det er 
ligesom med penge. Har vi for få af 
dem, så må vi låne i banken, hvorved 
vi naturligvis kommer til at skylde. 

Og altså ligeså med tiden, når vi 
har for lidt af den. Så kommer vi 
til at skylde tid og opmærksomhed.
At leve er at sætte sig i gæld. Og det 
er så altså lige præcis hér, den dår-
lige samvittighed har sin oprindelse. 
Armod og fattigdom er slet ikke så 
fjerne begreber endda.

Og noget må der så gøres. Vi 
kan ikke i længden leve med en 
alt for dårlig samvittighed. Det er 
her, handelsstanden søger at gøre 
sit med de mange smukke tilbud. 
Og vi er alle sammen lette ofre.
Og ofre er vi, også selvom vi tror at 
handle med velbegrundet hu. For ind 
i mellem siger vi jo til hinanden, at 
det er da også for galt...

Grundtvig vidste det også. Hvorvidt 
han så forsøgte, at forbruge sig ud af 
sin afmagtsfølelse, skal være usagt. 
Det ved jeg ikke noget om. Men i 
det sidste vers af Velkommen igen, 
Guds engle små, skriver han de to 
meget rammende linjer: - Vor Fader i 
Himlen! Lad det ske! / lad julesorgen 

slukkes! ...
Grundtvig bærer sin afmagt frem 

for Gud. Og han ’lokker’ med sin sal-
me os - til at gøre det samme: - Lad 
julesorgen slukkes! - Lad dog den 
dårlige samvittighed, hvor end den 
måtte stamme fra, få en ende…

Der er tale om en bøn. Der er tale 
om et udtryk for længsel, hvilket er 
det, der ligger i bønner. Der er tale 
om længslen efter, at julens begiven-
hed - i sig selv - må kunne opfylde 
den følelse af utilstrækkelighed, der 
er forbundet med det at være menne-
ske.

Og det er naturligvis det, julen har 
til hensigt. Vi hører det i julens evan-
gelium. Vi hører om Jesu fødsel. Men 
vi hører samtidig om menneskets 
fødsel.

En lidt anderledes vinkel, hvorom 
Johannes Sløk i en artikel fra 1968 
skriver: - ”Sandheden om mennesket 
er da, at i menneskeverdenen er der 
ikke plads til mennesket. Der er - i en 
dyb og defi nitiv fortand - ikke rum i 
herberget; mennesket bliver skubbet 
udenfor, for mens ræven har huler 
og fuglene bygger rede, har menne-
sket aldrig det, som det kan hælde sit 
hoved til. Og mennesket er i menne-
skeverdenen således fortabt, til det til 
sidst må dø, ikke af alder eller lunge-
betændelse, men fordi der altså ikke 
var plads i herberget...”

Så vidt er julens forkyndelse ikke 
særlig livsbekræftende. Men den 
rammer ind og skildrer den virkelig-
hed vi lever i, så vi - med afsæt heri 
- kan tage imod ham, som blev født 
julenat for at dele med os den lidelse 
og smerte og utilstrækkelighed, der 
hører menneskelivet til.

Glædelig jul!
Uffe Vestergaard

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.

Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets offi cielle 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:

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

Julesang og snak – 
med julegodter
En aften med årstidens sange og salmer som forberedelse til julen. Uffe 
fortæller, Ingrid akkompagnerer på klaveret. Vi synger på højskole-
manér i Vester Nykirke, d. 6/12, kl. 19.00 – med kaffe og julekræs. – 
Alle skal være hjertelig velkomne.  

Ingrid Simonsen / Uffe Vestergaard
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Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup V. Nykirke

3/12 1. s. i advent 10.30 9.00

10/12 2. s. i advent 19.00* ingen

17/12 3. s. i advent 10.30

24/12 Juleaften 14.30 16.00

25/12 1. juledag 9.00 10.30

26/12 2. juledag ingen ingen

31/12 Nytårsaften 15.30** ingen

1/1 Nytårsdag ingen*** ingen***

7/1 1. s. e. Hell.trekonger ingen ingen

14/1 2. s. e. Hell.trekonger 10.30 9.00

21/1 Sidte s. e. Hell.trekonger ingen ingen

28/1 Septuagesima 9.00 ingen

* - Julekoncert
** - Med nytårskur
*** - Nytårsgudstjeneste i Gørding Kirke, kl. 16.00

Præsten takker
I skrivende stund nærmer sig afslut-
ningen på mit vikariat som sogne-
præst i Vejrup og Vester Nykirke. 
Jeg har nu huseret i sognene siden 1. 
august 2017, og vikariatet løber frem 
til 1. februar 2018.

Jeg ved ikke, hvornår det lykkes at 
få ansat en ny, fast sognepræst, om 
det kan lade sig gøre til 1. februar, om 
jeg bliver forlænget som vikar, eller 
om jeg fi nder på at rejse et andet sted 

hen. Det får fremtiden vise.
Men foreløbig forlader jeg skuden 

ved udgangen af januar. Og i den for-
bindelse vil jeg gerne sige tak til alle, 
beboerne i sognene, menighedsråd, 
kirkebetjening mv. Det har været en 
stor glæde og ære at arbejde sammen 
med jer, dejlige mennesker - og at 
møde alle jer, der bor i sognene - i 
hvert fald jer, som jeg har mødt - i 
både glæde og sorg.

Vejrup og Vester Nykirke er et par 
dejlige sogne, fyldt med skønne folk. 
Det kan jeg til hver en tid skrive un-
der på. 

Hvad fremtiden bringer, vides ikke. 
Men jeg vil ønske jer alle lykke og 
held – og Guds velsignelse.

De bedste hilsener
Uffe Vestergaard

Julekoncert
Traditionen tro arran-
geres der julekoncert, d. 
10/12, kl. 19.00 i Vejrup 
Kirke. Koncerten er i år 
ved Bramming Mands-
kor. – Alle skal være hjer-
telig velkomne.

Menighedsrådene
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Renovering og modernisering af Præstegården
Vester Nykirkes og Vejrups menig-
hedsråd er i gang med en renovering 
og modernisering præstegården i 
Vejrup. 

Projektet er udarbejdet af arkitekt 
Jørgen Knippel Esbjerg, som med 
projektet vandt en indbudt arkitekt-
konkurrence. 

Projektet har været ude i indbudt 
budgivning, og hovedentreprenør er 
blevet Erling Jensen A/S. Hoveden-
treprenøren kommer fra Mors, men 
har også kontor i Esbjerg.

Provstiet har bevilget 2,2 millio-
ner i lån til projektet, som skal gøre 
præstegården til en tidssvarende bo-
lig - blandt andet udvides med ny 
tagetage på mellembygningen, hvor 
der kommer et nyt værelse med tilhø-
rende bad og toilet, der åbnes i køk-
kenet ind mod stuen med køkkenø, 
toilettet ved konfi rmandstuen gøres 
handicapvenlig og der udskiftes døre 
og vinduer til energivenlige træ/alu i 
hele bygningskomplekset.

I resten af bygningen renoveres gul-
ve, og der males.

Det har i projektet været et gennem-
gående ønske, at bevare de arkitek-
toniske træk for den oprindelige byg-
ning fra 1980 - kombineret med et 
moderne indtryk fra den nye bygning 
mellem stuehuset og konfi rmandstu-
en.

Byggeriet styres af arkitekten sam-
men med menighedsrådenes byg-
ningsudvalg, som består af formand 
og næstformand fra begge menig-
hedsråd.

Når projektet er færdigt i slutningen 

af januar 2018, har vi forhåbentligt 
fået skabt de ideelle rammer for bolig 
og arbejdslokaler til vores nye præst 
og hans/hendes familie.”

Formand for byggeudvalget
Niels Peder Regel.

Foredrag om Mandø
Foredragsaften i Vejrup Kirke – ved Uffe Vestergaard, som gennem næsten 20 år har været sognepræst 
på den lille vadehavs-ø, Mandø – dog ikke fastboende på øen. – Uffe fortæller om øens historie, kultur og 
traditioner, som på næsten alle måder adskiller sig fra resten af landet. På Mandø har man sin egen måde at 
gøre tingene på. Ø-livet på godt og ond – som et paradis på den smukke sommerdag – som et af de barskeste 
steder i landet, når efterårs- og vinterstormene tager fat, når stormfl oderne truer. En fortælling om livsmod 
og fandenivoldskhed blandt nogle af de skønneske mennesker på denne jord.

Foredraget fi nder sted, d. 22/1, kl. 19.00 i Vejrup Kirke – med ledsagelse af kaffe og andet godt til ganen.
Uffe Vestergaard
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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 Lykke Letmælk Lykke Endrup Stærk Jyde Gammel Endrup
 20+ 30+ 45+ 45+ 45+
 Mellemlagret Mellemlagret Mellemlagret Ekstra laget i Ekstra laget i
 11,0% fedt 17,0% fedt 26,0% fedt 30 uger 52 uger
    26,0% fedt 26,0% fedt

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

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

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | bramming@danrevi.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00
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VIF Håndbold

”Sæt kryds i kalenderen”
Den 27. januar 2018 lørdag formiddag. 

Håndboldudvalget vil gerne invitere til ”klubmøde” her vil vi gerne se spillere, trænere, forældre, naboer,  
bedsteforældre og andre håndboldinteresserede. Yderligere information følger. 

Desuden spiller U12 og damerne håndboldkampe i Fritidscentret søndag d. 12. nov. og d. 19. nov.  
begge datoer fra kl. 15. 00 - Tilskuere er altid meget velkomne. 

M.v.h. håndboldbestyrelsen

VIF Børnehåndbold u10 mix drenge/piger 
- Træningen er godt i gang, og de har været til deres første stævne. 
Her tabte Vejrup mix de den første kamp mod Team Esbjerg’s 1. hold med 4-3, de vandt den 2. Kamp mod 
Kongeå med 4-3. Den sidste kamp vandt de også, det var mod Team Esbjerg’s 2. hold og resultatet blev med 
cifrene 11-8.

I forbindelse med sommerens udnævnelse af VIF årlige træner/leder prisen, - vil jeg gerne sige tak til dem 
der har stemt på mig, det blev jeg meget glad for.

Hilsen Træner Ejvind Christensen.

ET SUNDERE VEJRUP
Halløj A vi har valgt at fortsætte træningen Et Sundere Vejrup

Allerede fra torsdage den 23. november - 19.30 - 20.30 og frem til 1. april.

Prisen vil være 250 kr. og det vil blive oprettet på www.vejrupif.dk 

Under gymnastik og hedde: Sjov Træning

Træningen består hovedsaligt af styrke- og konditionstræningen,  
men også sjov, leg og spil. Nogle gange kan fx være spinning,  

cirkeltræning og andre gange elementer af sportsgrene.  
Alle er velkomne, har man spørgsmål skal man være mere  

end velkommen til at kontakte mig A  

Håber vi ses A  

Da opstarten er torsdag den 23. november før bladet udkommer– skal man endelig 
møde op til næste torsdags træning A 

Jannie Jørgensen
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• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE
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• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE 2
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Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

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

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Tanjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming

Din garanti for dansk kvalitet 

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

VIF Håndbold børn
Håndboldudflugt til Dokken …….. Tirsdag 
d. 14. november var Vejrups håndboldfor-
ening traditionen tro i Blue Water Dokken, 
for at løbe ind sammen med vores venskabs-
klub Ribe-Esbjerg HH. 23 friske håndbold-
børn fra U8, U10 og U12 mødtes ved Vejrup 
hallen og kørte i flok med forældre, søskende 
og trænere til Dokken. 

Her blev børnene nøje instrueret i deres indløbsopgave og 
efter omklædning sørgede de for at både Ribe-Esbjerg HH 
og KIF Kolding kom godt på banen. Der blev givet masser af 
’high fives’ og efterfølgende kunne børnene nyde en gyser af 
en håndboldkamp fra tilskuerrækkerne, som desværre end-
te med et snævert nederlag til REHH. 
Tak til spillere, trænere, forældre og søskende for en hyg-
gelig aften. 

På vegne af håndboldudvalget Gitte L. 
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PRESSEMEDDELELSE

VAKS HJÆLPER BØRNENE
Aktive borgere i Vejrup har sammen med børnehave, 
skole, SFO og ungdomsklub givet håndslag på det gode 
børneliv.

En gruppe af aktive borgere i Vejrup har startet støt-
teforeningen VAKS - Det aktive fællesskab i Vejrup 
- med det formål at arbejde for det lokale fællesskab 
– herunder at skabe nærhed og samhørighed for børn 
og unge i landsbyen.  
  
Vejrup har altid været en landsby med et stort engage-
ment, megen velvilje og ønske om at hjælpe hinanden, 
men fællesskabsfølelsen og tilknytningen til lokalmiljø-
et kommer ikke så naturligt som tidligere, da folk i dag 
har mulighed for at arbejde, dyrke fritidsaktiviteter, 
handle m.m. mange andre steder end lokalt. Det bety-
der modsat også, at de arbejdspladser, der er i Vejrup, 
har personale ansat uden tilknytning til landsbyen 
eller lokalområdet. 

”I en landsby som Vejrup er tryghed, nærhed og sam-
hørighed kerneværdier. Tidligere kom de naturligt ind 
i børnenes liv med eksempelvis en lille landsbyskole 
med lokale ansatte. Sådan er det ikke længere. Vi er 
glade for vores skole og institutioner i Vejrup, men 
det kan godt mærkes, at de nu er afdelinger af større 
enheder. Det er heller ikke længere en selvfølge, at per-
sonalet er kendt af alle i lokalsamfundet” udtaler Jane 
Tang, formand for støtteforeningen VAKS, og fortsæt-
ter ”Ingen af delene behøver at være en hindring for, at 
vores fællesskab i landsbyen og de nære værdier trives. 
Der skal bare gøres en målrettet indsats fra alle sider, 
og det er her, at vores støtteforening kommer ind i 
billedet. VAKS er bl.a. tænkt som et bindeled imellem 
Vejrup og børnehave, skole, SFO og ungdomsklub, 
hvor vi aktivt vil hjælpe med at skabe kontakt til lokale 
borgere til hjælp med diverse projekter og aktiviteter”.

Støtteforeningen har ikke opstillet rammer indenfor 
hvilke, foreningens indsats kan afgrænses. Derimod 
byder VAKS sig til ved forhåndenværende opgaver. Alt 
lige fra hjælp til udbedringer, formidling og besøg i 
lokalsamfundet, udnyttelse af lokale ressourcer i un-
dervisningen, hjælpende hænder ved arrangementer 
osv. Børnehave, skole, SFO eller ungdomsklub skal blot 
henvende sig med den konkrete opgave, hvorefter for-
eningen via det lokale netværk undersøger, om de kan 
byde ind, og i givet fald hvordan.

En af støtteforeningens første aktiviteter var en rund-
visning i landsbyen og præsentation af lokalområdet 
for ansatte i børnehaven og skolen. Et tiltag, der var 
stor tilslutning til fra institutionernes ansatte, ligesom 
selve støtteforeningen også hilses generelt velkommen 
herfra af den lokale ledelse. ”Ideen bag VAKS er ideel, 
og som støtteforening taler den direkte ind i tankerne 
bag den åbne skole og understøtter derved den lokale 
sammenhængskraft” siger Ole Zoltan Göller, afde-
lingsleder Vejrup Skole Fortuna, og uddyber ”For sko-
lens vedkommende, hvor økonomi og ”man power” er 
i mindre skala end på større afdelinger, er vi oprigtigt 
glade og imødekommende overfor samarbejdet og den 
hjælp, VAKS tilbyder som aktivt bindeled mellem skole 
og samfund.”

Inger Højgaard, pædagogisk leder, Børnehaven Snurre-
toppen supplerer: ”Det er dejligt at opleve at have en-
gagerede forældre både i og udenfor børnehaven. Det 
er virkelig en stor hjælp i vores daglige arbejde at vide, 
at vi har opbakning, hvis vi har en udfordring”.

”Denne støtteforeningen er et eksempel på, hvor let 
det kan gøres - blot viljen er til stede, og parterne i 
samarbejdet er åbne for hinandens idéer” fortsætter 
Ejner Jessen, pædagogisk leder, SFO og ungdomsklub 
og slutter ”Det er gang på gang dokumenteret, at skal 
børn og unge trives i et givent lokalområde, skal de 
føle sig som en del af det. Det gør man kun, hvis man 
bliver set og hørt og taget alvorligt. En del af det at 
blive taget alvorligt handler også om oplevelsen af, at 
nogen vil gøre noget for dig, noget som de strengt ta-
get ikke behøvede at gøre. Det giver følelsen af at være 
noget værd i andres øjne, at være værdifuld, at være 
ønsket”.

Støtteforeningen VAKS er i øjeblikket i gang med at 
etablere en ordning med læsetanter og -onkler til bør-
nehaven, og der arbejdes på “åben morgensang” på 
skolen, hvor alle landsbyens borgere kan deltage. Her-
udover planlægges månedlige besøg i børnehaven fra 
forskellige lokale aktører, f.eks. en jæger, bager, kunst-
ner osv. Idéerne er mange - og vigtigst af alt. Viljen er 
der også.

For yderligere oplysninger kontakt:
Jane Hermann Tang
Formand, støtteforeningen VAKS
Mail vaks@vejrup.dk
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

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

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

tegninger
✓	 Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefirmaet 
Rud Christensen ApS

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

PRESSEMEDDELELSE  - fra foråret 2017
Flere medlemmer i idrætsforeningerne i DGI 
regi. - - De idrætsforeninger der har fået flere med-
lemmer, er der hvor børn er i fokus, og i de idræts-
foreninger hvor der er flere motionister. Og så har 
badminton knækket kurven – her er der for første 
gang i 15 år.

”Ser man på medlemstallene over en 10 årig perio-
de, så er hovedtendensen tydelig. DGI og idræts-for-
eningerne har gode tilbud til danskerne, og grund-
læggende går det den rigtige vej med at gøre flere 
danskere aktive,” siger DGI’s formand Søren Møller. 
- Det lange seje træk i badminton giver flere 
medlemmer Badminton er en af de idrætter, der 
har haft succes med at få flere i gang med ketsjere 
og fjerbold. 

”At badminton går frem skyldes ikke, at der har 
været tv-serier som Vild med dans eller Rigtige 
mænd med fokus på badminton eller at idrætten er 
blevet mere moderne. Det er det lange seje træk og 
arbejdet ude i foreningerne med hjælp fra organisa-
tionerne, der har givet resultater. 
”Det er stærkt motiverende, at medlemstallene 
går frem i badminton. 

Idrætsforeningerne der har attraktive tilbud 
- Tallene viser også, at trenden omkring moti-
ons-idrætter fortsætter. Flere danskere dyrker f.eks. 
fitness eller løb. - Idrætsforeningerne der har at-
traktive tilbud, gør at de er en del af den vækst, og 
det er rigtig vigtigt. At vi gerne vil være en folkelig 

organisation, der rummer den motionsinteresse, der 
er i befolkningen.
 
Mere motion og færre turneringer og kampe, 
danskerne dyrker i højere grad motionsidræt og i 
mindre grad konkurrenceidræt. ”Der må godt være 
et konkurrence-element og en kamp i ny og næ, 
men folk mødes i foreningerne for at få noget moti-
on og have det sjovt.
 
Det vil også give flere medlemmer, at den traditio-
nelle idræt i stigende grad byder ind med motion 
-selementer, f.eks. i fodboldfitness og håndboldfit-
ness. Flere børn og teenagerne er en udfordring 
Blandt de 0-12 årige er der kommet 10.000 flere 
medlemmer fra 2015 til 2016. Det er bl.a. gymnastik 
og basketball, der er i fremgang blandt børnene. 

Det skyldes, at mange familier prioriterer at bør-
nene møder idræt i en forening, og at det er vigtigt 
for dem at være en del af fællesskabet. ”Vi skal være 
på tæerne i forhold til teenagegruppen. I alle andre 
aldersgrupper holder vi fast eller har fremgang, men 
blandt teenagerne er vi udfordret. Vi er i benhård 
konkurrence med mange andre ting - herunder hor-
moner,” konstaterer Søren Møller.

Uddrag fra DGI, pressecenter Vingsted. 
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Vejrup IF
Der har været stor opbakning til Vejrup idrætsforenings nye klubtrøjer.  Ca. 130 trøjer er nu med til at syn-
liggøre Vejrup. Både til træning og når vi er ude til kampe og ikke mindst i hverdagen, hvor de mange fl otte 
trøjer ofte ses.
Vi har endnu engang nydt godt af nogle af vores lokale erhvervsdrivende. De har nemlig valgt at bruge den 
fi ne reklameplads på trøjerne til deres logoer. 
Det er:  Jensen Biler, Peter Bertelsen, Bjarne G. Sørensen, Bjerndrup Maskinstation, TM-Rengøring, 
Vejrup Caravan Transport, Søndergaard Biler, Vognmand Vagn Jensen, Vejrup El-Service, Dansk Vindues-
service, Vejrup Undervognscenter, Ivan A. Jensen, Egelund Mink. 

Dejligt med en så stor opbakning og et STORT TAK til alle.

Rensningsanlægget lige neden for Engdraget
Efter utallige rensnings timer med det gamle be-
tonsiloer fra rensningsanlægget, - køre beton væk, 
- rense og grave jorden, samt skrabe jorden væk 
læsse den i en kæmpe stak – (skal senere bruges 
som sidste lag dejlig muldjord), fl ytte og grave igen 
utallige time, jævne og lægge drænrør ned, for at 
kunne arbejde videre – (grundvandet stiger) med 
at lave opsamlings søen som nu skal erstatte det 
gamle anlæg, en lille kunstig sø som skal bruges til 
opsamle vandet fra Vejrup by, efter signende skulle 
anlægget stå færdig inden juleaften. 

Ja og så er udsigten til motorvejen blevet rigtig 
fri – lyden drøner lige op i Engdraget ellers så stille 
gader. Træerne er fældet, dem der gav Engdraget 
roen – at man skal bruge arealet til et kreativt om-
råde det bliver dejligt, men med larmen der over-
døver alt fuglekvidder – tja man kan da håbe at 
fugle bare synger lidt højere og kønnere………end  
lastbilerne som tromler derud af på motorvejen.

Helle B.

Familiedagen i Endrup
var godt besøgt, klubhuset var næsten fyldt med 
kaff etørstige Endrup-borgere. Der blev hygget 
og der var udtrækning af præmiespil samt spillet 
banko, med mange fl otte gevinster det var rigtig 
hyggeligt, vi ses til næste års familiedag, og med 
mottoet ”Vi skaber liv i byen”. 

TAK til sponsorerne for støtten. 
Nopa Nordisc ALLISON a/s Omme, Endrup 
Malerfi rma V. Leila, Endrup Andelsmejeri, En-
drup Borgerforening, Min Købmand i Vejrup, 
Vejrup Andel, 
XL-Byg i Bramming.

Johannes Brændgård Schmidt

Tak Skjern Bank Bramming
De heldige senior damer i Vejrup har fået helt nye, super fede sportstasker og drikkedunke fra Skjern Bank 
Bramming. Der skal lyde en kæmpe tak herfra. 

På vegne af håndboldudvalget Gitte Ladefoged
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Side 14 
ombytter 

 

 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
 
 
 

Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

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

Vi tilbyder Elysium 
Begravelsesopsparing 
som gør det muligt, 
selv at spare op til 
egen begravelse eller 
bisættelse.

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på
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SFO Fortunaskolen i Vejrup
Skeletter, hekse, hovedløse mænd og masser af 
andre uhyggelige udklædte børn var mødt op til 
Halloween fest i Vejrup-Endrup Fritidscenter tors-
dag aften. Festen var et fælles arrangement for alle 
SFOér i Fortuna, og denne gang var det Vejrup SFO 
som havde inviteret og arrangeret.

Hallen var festligt pyntet, selvfølgelig med græs-
karhoveder og lys – ja der var sågar en rød løber, 
så der var lagt op til et par festlige og (u)hyggelige 
timer. Børnene blev budt velkommen, fi k udleveret 
en godtepose, og derefter kunne de gå på diskotek 
i Ungdomsklubben, springe på airtrack i den store 
hal, klippe halloween græskar i værkstedet eller blot 
hygge. 

Der var god stemning over alt i hallen. Et spring-
hold skulle have trænet i hallen, men de stillede sig i 
stedet til rådighed og havde 
lavet forskellige springba-
ner. Når man havde tonset 
rundt på airtracken kunne 
man trække sig tilbage til 
værkstedet, hvor der kunne 
klippes og tegnes. Herinde 
var det oplagt også at hyg-
gesnakke. Ungdomsklubben 
var i dagens anledning om-

dannet til et diskotek – med røg, fed musik og den 
helt rigtige belysning.

Midtvejs var der kåring af bedst udklædte. Selv-
om det var svært at vælge blev der fundet et barn 
fra hver matrikel, og præmien var en hjemmelavet 
”Halloween-orm” som Vejrup SFO havde lavet.

Og pludselig var festen slut – alle havde moret sig og 
var slet ikke klar til at komme hjem da alle jo skulle 
tidligt op og i skole næste dag måtte festen jo slutte. 
Forældrene myldrede ind og de fi k trætte men glade 
børn med sig hjem – og i mørket forsvandt de alle 
sammen og tilbage var nu kun alle græskarhovederne.

Tak til halbestyreren, der velvilligt lagde lokaler til – 
tak til Robert og hans hjælpere for at give børnene 
en fed oplevelse i hallen. 
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Julehygge på torvet/Projekt salgsbod
En ide opstod sidste år ang. ønsket om at kunne 
skabe en juletradition på vores nye bytorv, som i alle 
andre større byer, hvor vi kunne mødes med venner, 
naboer og andet godtfolk i den kolde tid, stå der og 
glemme kulden, hyggesnakke mens sneen langsomt 
daler ned, købe lidt i den julepyntede salgsbod, et 
glas varm gløgg eller kakao med flødeskum, et par 
æbleskiver, nyde lidt julemusik og varme op til det 
samvær som juletiden indbyder til. 
Det bliver nu en realitet i Vejrup

Med kun tre uger til første åbning er nogle friske 
gutter gået i gang med projekt salgsbod, en julekugle 
blev hængt op i værkstedet og starten var gået, en 
gammel trailer blev sponsoreret, vinkelsliberen tyn-

dede ud i den og soklen kom på, skelettet blev sam-
let og nye ideer opstod undervejs med tilsvarende 
løsninger.

Humøret er i top og vi håber at boden på hjul kan 
blive brugt når der er brug for den til endnu et event 
i vores lille by, eksempelvis til jul, på fodboldbanen, 
Sct. Hans, Indvielser, Sportsfest, en Cykeltur, Børne-
arrangementer, Bagagerumsmarked, Foreningsevent 
osv. osv…..  jo mulighederne er mange.

Økonomien i projektet og hvem der står for hvad 
m.m. er endnu ikke helt på plads, men det vil vi ikke 
vente på da det snart er jul, det løser sig i en by som 
vores. 

Traditionen tro støttede Vejrup  
Knæk Cancer søndag i uge 43 
26 lækre kager stod klar på bordet kl. 14.00 hvor 
godt 100 personer mødte op for at stemme og 
smage på dem alle sammen. Vejrup Endrup Fri-
tidscenter støttede sagen ved at give os gratis lo-
kaleleje, og den nye halinspektør Peter Sørensen 
gav kaffe og saftevand. 

I år blev der uddelt fine gavekort til vinderne, spon-
seret af Min Købmand Vejrup ved Søren Grejsen.

Karina Slot Søndergaard vandt for den kage der 
smagte bedst, det var en lækker chokolade kage 
med chokolade og jordbær på toppen. 

Alexander Storm Panduro og Loise Storm Knud-
sen vandt for den flotteste kage, det var en skøn 
Skønheden og Udyret inspireret kage, med grønt 
på toppen og en flot sukkerhule med kig til en 
rød rose. 

Vejrups Husholdningsforening kunne efter arran-
gementet sende godt 3000 kr. afsted, som støt-
te til et godt formål.

Sannie Regel

Ideen er at vi holder åbnet fredage og lørdage i december 
fra kl 1500 – 1900, støt op om projektet, mød op til julehyggen, 

vi glæder os til at se jer
Al overskud går til fremtidige events på torvet………….

Ret til ændringer forbeholdes, mvh. tovholder i projekt salgsbod, Per Burkal.
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen
Dir. tlf. 23 30 81 14 · lis.hoejland@signconcept.dk
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Arrangementer 
December
Torsdag D. 07.12 Senior Club Julemødet i fritidscentret med Banko og hygge kl 14.00

Lørdag D. 02.12 VIF holder Julefrokost i Fritidscenter 18.30

Fredag D. 08.12 Fredags Aktivitet kl. 19.00 

Lørdag D. 09.12 Badminton Turneringskampe fra kl. 9,00 til 17,00 i Fritidscenteret

Januar
Torsdag D. 11.01 Vejrup Senior Club, Generalforsamling i Fritidscentret kl. 14,00

Fredag D. 12.01 VIF Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag D. 19.01 VIF Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag D. 27.01 VIF Håndbold afholder klubmøde i Fritidscenteret alle er velkomne 

Februar
Tirsdag D. 06.02 Vejrup Husholdningsf. Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscentret. 

Lørdag D. 24.02 Badminton Turneringskampe fra kl. 9,00 til 17,00 i Fritidscenteret

Fredag D. 09.02 VIF Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag D. 11.02 VIF afholder Fastelavnsfest i Fritidscentret kl. 14,00

Fredag D. 23.02 VIF Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Marts
Lørdag D. 03.03 Badminton Træfstævne fra kl. 9,00 til 17,00 i Fritidscenteret

Fredag D. 16.03 VIF Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag D. 10.03 VIF afholder Gymnastik opvisning i Fritidscentret kl. 15.00

En glædelig jul & godt Nytår
Ønsker vi alle bladets læser 

og bladet annoncører. 
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Endrup Kro  Endrup 7519 1500
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Ronni Fyjn Vejrup 9380 0703
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

www.dengroennebutik.dk
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Fujitsu varm
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Energiklasse A+ • 5 års 
garanti • Varm

eefffekt 5,2 Kw
M

ulighed for tilskud op til kr. 
3.400,-

Tilbuds pris 
kr. 8.999,-

3.999,-

salg / service  

hårde hvidevarer
Lars: 26 80 77 22  

B
ent: 26 32 89 99 

H
enrik: 26 33 89 99

P
risen er ekskl.  m

ontering
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