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For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Badminton afslutningshygge i Cafeteriet, ”madmor” Helle Burkal 
serverede pommes frites og saftevand til alle, der var ved den sidste 

træning inden de gik på sommerferie. 

Bagerst står trænerne Camilla U. Nielsen, Jannie U. Nielsen og 
Jonas T. Pedersen.

Badminton udvalget takker for jeres trænings indsats i sæsonen 2012/13 
- Det har været en fornøjelse, at se jer udvikle og forbedre børnenes 

teknikker. Vi ser frem til næste sæson der begynder sidst i august.
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Familiedag – lørdag den 24. august 2013
Det foregår i Endrup på sportspladsen

Det er for alle fra by og land
Program for dagen:

 9.30 Gratis kaffe og rundstykker i teltet -  menighedsrådet
 10.30 Familiegudstjeneste i teltet  -  Gospelkor medvirker
 11.45 Åbent hus i lokalarkivet  -  Vibækvej 2 + ?
 12.30 Grillmad, -  spis hvad du kan for 50.kr. Børn 25 kr.
 13.30 Aktiviteter på boldbanen – der vil blive lege for børn og voksne!!
 15.00 Kaffe og  kage + is til børnene

Der vil være mulighed for at købe øl og vand hele dagen.

Tag naboen med og sammen få en god og indholdsrig dag i Endrup

Vi ses på sportspladsen i Endrup.

Mvh.
Alle foreninger og Råd i Endrup og opland

Babyklubben
Babyklubben er et sted, hvor mødre mødes for at 
snakke og dele erfaringer med andre mødre. Vi mø-
des hver 4. mandag i måneden kl. 10-12.00 på Øster-
gården, hvor sundhedsplejersken oftest også deltager. 
Hun deltager gerne i snakken, og bidrager med hen-
des faglighed og erfaring. Samt at der er mulighed for 
at hun kigger på barnet, hvis man har brug for det. 
Der er en vægt til rådighed deroppe, hvis man gerne 
vil tjekke barnets vægt.

Det er et frivilligt og uforpligtende tilbud for mødre 
fra Gørding og Vejrup sogn. I Babyklubben er der stort legetæppe, legetøj og mulighed for at 
varme fl aske og mad til barnet. Der er kaffe og te til mødrene.

Babyklubben går ind under Gørding Husholdningsforening, og der er en kontaktperson dertil, 
som vi skal kontakte hvis vi afholde et arrangement eller mangler noget i klubben.  Udover det 
ene møde i måneden kan der også være andre arrangementer. Det kan være noget om første-
hjælp til spædbørn, Marte Meo, rytmik mm. Vi håber, at vi ses til nogle hyggelige timer, samt 
nogle nye, småborgere. Datoer uden sundhedsplejeske 26/8-23/9-28/10-25/11-16/12. 
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Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 

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

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

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

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk
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Sct. Hans aften i Endrup 
Som traditionen forskriver mødes vi igen i år, for at synge midsommervisen-

Høre en båltale – se bålet blive tændt og nyde fællesskabet.

Da vi har mistet Møllesøen, vil arrangement foregå bag ved Frisøren (Hår Biksen)  
tæt på Legepladsen, (Vesterled)

Årets båltaler er Jørn Schultz fra Gørding. 
Sider i Esbjerg byråd for Venstre, Medl. af Kultur & fritidsudv. Og Plan & Miljøudv.

Bålet tændes ca. kl. 20.45 
Også i år vil Borgerforeningen sørge for, at børnene kan bage snobrød 

Og fra kl. 19.30 kan der købes ristede pølser, øl og vand.

Alle er velkommen.

Med venlig hilsen  
Endrup Borgerforening

VEJRUP BORGERFORENING AFHOLDER

SANKT HANS AFTEN 
(VED BANEPLADSEN)

SØNDAG DEN 23. JUNI 2013 

BÅLET TÆNDES KL. 21.00

BÅLTALEN HOLDES KL. 20.30 

VED HENRIK VALLØ, ESBJERG

DER KAN KØBES: ØL, VAND, 

KAFFE OG KAGE, PØLSER OG BRØD.

DER ER GRATIS SNOBRØD 

TIL ALLE BØRN

Vejrup borgerforening
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Vif Badminton
Her er fra venstre Nicolai Mortensen,  

Oliver Morsing, Sune Jensen og Celina Kristensen. 
På billedet mangler Patrick Christensen. 

U. 11år Mix Der vandt puljen i  
D G I Sydvest og blev nr. 3 ved Landsmesterskaberne 

i Vejen d. 22/23 marts i Vejen

 

Billede af U 13 år mix holdet der vandt sølv ved Landsmesterskabet i D G I hallerne i Vejle d. 6-7 april. Fra 
venstre Holdleder Thomas Regel, Martin Høeg, Mads U. Jespersen, Daniel Lambertsen, Andreas Hansen, 
Emma Sofie Regel og Træner Camilla U. Nielsen. Holdet vandt først mix rækken i D G I Sydvest

Vejrup IF Senior Fodbold  
Vejrup IF fodbold har fået 
sponsoreret nyt spillertøj 
fra Sydbank.

Spillerne vil hermed sende 
en stor TAK til Sydbank.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Senior Club
Torsdag den.14. april havde senior Clubben besøg af Inger Mikkelsen fra Vejrup. 

Inge kom for at fortælle og vise lysbilleder fra en rejse til Chile og Bolivia, hun havde været på. De havde væ-
ret 15 personer med på turen. Rejsemåden havde været meget primitiv. De kørte rundt i en gammel rutebil, 
der var ombygget til den form for rejse. De sov ude i tomandstelte, og lavede selv maden af de af de ting, de 
kunne købe langs afsted. Det var svært de første dage at sove på den bare jord, men man kan vænne sig til 
meget og maden blev man heller ikke fed af. Det havde været en spændende og givende tur, da man kom me-
get tæt på den lokale befolkning og kunne sætte sig ind i deres hverdag. 

De var meget fattige, men glade og tilfredse, for de kendte ikke andet. Tak til Inge.

Torsdag den 2. maj startede 64 glade og forventningsfulde medlemmer, på en heldagstur til Hvidsten kro, og 
vider til Mariager saltsyde ri. Det var en dejlig tur op gennem det fl otte østjyske landskab, vi fi k formiddags-
kaffe ved Ejer Bavnehøj.

Herefter kørte vi til Hvidsten Kro, hvor vi fi k en guidet tur i området, for at se nedkastning stedet, hvor en-
gelske fl ymaskiner kastede folk og materiel ned til modstandsbevægelsen. Det blev meget dyrt for de men-
nesker, der deltog i modstandsbevægelsen på egnen. Otte mand blev henrettet af tyskerne, fi re fi k livstid, og 
andre kom i koncentrationslejr i Tyskland. Der er lavet en mindelund midt i byen, hvor de otte henrettede 
ligger begravet. 

Efter denne spændende tur og fortælling, fi k vi så æggekage på kroen, som den er berømt for. Nogle mente 
at det nok var opskriften fra krigen, vi fi k den dag. 

Efter middagen kørte vi til Mariager 
saltsyde ri, her fi k vi er rundvisning 
or en fortælling om saltes betydning 
for dyr og mennesker i gennem hi-
storien, og vi så hvordan man sydede 
salt af saltvand, ved at koge det så 
vandet fordampede. Hjemad kørte 
vi til Hald sø, hvor vi fi k eftermid-
dagskaffe, og medbragt kage, der 
forsvandt som dug for solen. 

En rigtig dejlig tur, syntes alle de, der 
deltog.

Vejrup Endrup Nyt
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

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

www.majholm.dk

 

 

For dine øjnes skyld

Optimal abonnement på optimale briller
0 renter og gebyrer

OPTIMAL OPTIK
Storegade 7 · 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
www.optimal-bramming.dk

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade · 26 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20
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Ballet Opvisning 
Med Vejrups små Ballerinaer og Talentholdet.

Efter at Alina er kommen fra barsel øves der på livet løs. Der bliver afholdt et lille Ballet opvisning 
Lørdag den 22. juni så alle jer der har søskende/forældre/bedsteforældre, - for jer der har interesse 
i at se Balletten. Der vil foruden vores egne små ballerinaer være 
besøg fra Esbjerg Balletskolens talenthold Vejrup Gymnastik afd. 

vil være vært ved en kop kaffe til de besøgende.

Lørdag den 22. juni kl. 11.00 
Stedet er Vejrup/Endrup Fritidscenter 

Kontakt person. Helle Burkal. 
Ved nærmere info. 29 45 46 15

Endrup Lokalråd “Affaldsindsamling 2013”
Søndag d. 21. april var vi nogle stykker i Endrup, der løb op og ned af vejgrøfter for at samle affald i 
forbindelse med ”Affaldsindsamling 2013”. Det blev til adskillelige fulde affaldssække.

Det skete i et tæt samarbejde med Grimstrup Lokalråd. Vi startede med rundstykker (sponsoreret af 
Højvangs Bageri) kl. 09.00 i Grimstrup Klubhus, for derefter at gå igang med affaldsindsamlingen.

Kl. 12.00 var det hele slut.

Endrup Lokalråd vil gerne sige tak til: Bodil, Ketty, Mie, Jørn, og Niels, for en stor indsats.

Vi kan så håbe på, at til næste år, er der kun at mødes og spise rundstykker, og at folk har lært selv at 
håndtere deres affald!

M.v.h. Johannes Schmidt

OKTOBERFESTEN,
sæt kryds i kalenderen den 25. Oktober

Fredag den 25. oktober 2013 dækkes der igen op til  
oktoberfest i Fritidscentret, i år med musik fra  

Günther Krautseppl og med stor Buffet.

HUSK: 
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www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Sponseret 
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncert-
pladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var 
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På 
den måde fik Owen Luft både sine terminale r og bemandinge n 
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musik-
ken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen  
– sammen kan vi mere.

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

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

8
2

6
0

8
71

28260871

Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

 

 

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62 

 

 

 

 

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62 

 

 

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

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

tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

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

Her er der plads
til din annonce

Kontakt 29 45 46 15
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Gymnastik i Vejrup IF Eftersæsonen som  
den ser ud lige nu 2013/14 - Opstart uge 37

Vi mangler træner til vores  
Pige hold der bliver trænet, TIRSDAG mellem kl. 15.30 – 16.25 
Tarzan holdet som trænes TORSDAG mellem kl. 16.30-17.25

Forældre/Barn 1-3 år 
Onsdag kl. 16.45-17.30
Instruktører: Kirsten og Hanne 
Så skal de små friske piger og drenge tage deres far 
elle mor med for nu skal der synges danses, hoppes 
og kravles laves kolbøtter og løbes. 

Puslinge piger/drenge 3-6 år
Torsdag kl. 16.30-17.25
Instruktører: Tina S. Simone og Nadja 
Så skal der synges, trampe og danses, vi skal have 
det sjovt have sved på panden. 
Uden mor og far….. er i klar, så glæder vi os til at se jer.

Tarzan drenge Bhk.-1. kl. 
Torsdag kl. 16.30-17.25
Instruktører: mangler træner, Hjælpere Anders T.P. 
og Vivi 
Tons og tumle – Fart og spænding, udfordring og leg 
er du dreng mellem 6-8 år – så kom og vær med det 
bliver rigtig sjovt

Piger Bhk.-1. kl. 
Tirsdag kl. 15.30-16.55 
Instruktører: mangler træner, Hjælpere Shannie og 
Helene 
Jubiii, så er gymnastikken i gang der skal springe 
rigtig meget, lege, rende og hoppe, kan du li` når der 
er gang i den og har du lyst til at lave gymnastik og 
lære at springe. 

Springholdet 
Torsdag kl. 17.30-19.50 
Instruktører: Robert, Mia, Josefine 
Holdet er for både piger og drenge er du vil med 
udfordringer lære at springe rigtig, alle er velkomne 
og vi indretter træningen efter niveauet. Der skal der 
læres, arabersprring, flikflak, kraftspring og salto. Vi 
ser frem til nogle gode timer sammen med jer. 

Herregymnastik fra 18+ 
Tirsdag kl. 19.30-20.30 
Instruktører: Søren Callesen 
Træningen vil bestå af en god opvarmning af hele 

kroppen, med sved på panden, masser af latter og 
smil på læben. Gymnastikken er sund motion for mænd 
i alle aldre, også dig. 

Damer Gymnastik 50+  
Mandag kl. 18.30-19.30 
Instruktører: Sonja og Hanne Nørgaard 
Instruktørerne har mod på at skrue et program sam-
men til netop lige dig. 
Der skal nødvendigvis ikke være sved på panden 
men det vil være sjovt og det er dig der bestemmer 
hvor meget du vil gøre ud af din træning, med smil 
på læben.

Zumba 
Tirsdag kl. 18.30-19.25 
Instruktører: Lonnie Koch 
Så skal der DANSES, men pas på vi deler alt, vi deler 
smil ud til hinanden, der skal grines lidt mere og så 
skal der svedes så i mærker i har været til ZUMBA. - 
Vi glæder os til at se jer. 

Bokwa Fitness 
Torsdag fra kl. 18.45–19.40  
Instruktør: Lonnie Koch 
Nyt Fitness det er først i starten af dette år at der 
bliver uddannet instruktører i Danmark. 
Vejrup Idrætsforening har Zumba, og nu også 
Bokwa  
Giv dig selv en sjov oplevelse og spring med på hol-
det – Mød op og forhør jer nærmer.

” Ekstremfit ”  
Tirsdag fra 17.30–18.25 – Torsdag fra 17.45–18.40 
Denne ”fitnessform” kan bruges som fysisk træning til 
andre idrætsgrene, for både Drenge, voksne mænd, det 
skal også være sjov, timen gør man får en god kon-
dition og hvor man ved hjælp af primitive former for 
udstyr kan få trænet og styrket sine muskler, træ-
ningen er hård men, man bliver stærkere og mere fit. 
Instruktør Lonnie Koch 

Kontaktperson Helle Burkal 29 45 46 15
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Hvad kan vi gøre for  
din virksomheds økonomi?
Få et betalingstjek i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, hvis 

du vil optimere dine ind- og udbetalinger? 

For at din virksomhed kan få en bedre 

likviditetsstyring? Så du kan opnå øko-

nomiske besparelser?

Ring til erhvervsrådgiver på Lisbeth 

Skjøth Bailey på 74 37 18 73 og aftal tid 

til et betalingstjek.

Storegade 30 · 6740 Bramming
tlf. 74 37 18 00 · sydbank.dk/vestjylland 

Vejrup 
Antenneforening 

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g
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Lad os bede:
Kære Gud vi siger dig tak for sønda-
gen, tak for at du har gjort det sådan 
at der må være en hviledag ind i mel-
lem og at vi må søge dig for at få for-
nyede kræfter til hverdagen. Tak for 
at vi må bede sammen og at salmerne 
må være vore bønner til dig og tak 
for dit ord, som er en lygte på vor vej. 
Amen

Det hellige evangelium til trinitatis-
søndag  (26. maj 2013) står skrevet 
hos evangelisten Johannes. (kap 3,1-
15) 

Menneskelivet går op og ned, der er 
gode perioder og der er mindre gode 
perioder. Somme tider er der tørke og 
man færdes i et ørkenlandskab, andre 
gange er man godt tilpas.

Sådan var det for jøderne under ør-

Kirkebladet
Kirkelige handlinger
1/3- 1/6  2013

Døbte:
Vejrup kirke
Frida Skaarup Jensen

(Winnie Skaarup Johansen og
Jens Jensen)

Johan Steenberg Schultz
(Tina Rahbek Steenberg og 
Simon Schultz)

Lisa Lystlund Zachariassen
(Susi Lystlund Zachariassen og
Anders Madsen Zachariassen)

Mikkel Enemark Sørensen
(Mette Enemark Sørensen og 
Henning Enemark Sørensen)

Viede:
Vejrup kirke:
Tina Rahbek Steenberg og  
Simon Schultz

Begravede:
Vejrup kirkegård:
Krista Maria Hauborg
Metha Margrethe Gjelstrup Lund
Inge Marie Vallentin Juhl
Hans Lund
Astrid Hermansen

Vester Nykirke Kirkegård:
Carsten Christensen

Nr. 3 • 2013

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
09.jun.  (2.søn.e.trin.) 10.30 09.00
16.jun.  (3.søn.e.trin.) 10.30PT ingen
23.jun.  (4.søn.e.trin.) 10.30 09.00
30.jun.  (5.søn.e.trin) ingen 09.00PT
07.juli  (6.søn.e.trin.) 14.00 ingen
  (Vøgaslund)
14.juli  (7.søn.e.trin.) ingen 10.30
  (Menighedsdag i Vester Nykirke)
21.juli  (8.søn.e.trin) 09.00 ingen
28.juli  (9.søn.e.trin.) ingen 10.30PT
04.aug.  (10.s.øn.e.trin.) 09.00PT ingen
11.aug.  (11.søn.e.trin.) 10.30 ingen
  (gudstjeneste i det lille telt med kaffe fra 9.30) 
18.aug.  (12.søn.e.trin) ingen 09.00PT
24.aug.  Familiedagsgudstje. i Endrup 10.30
  (Kaffe fra 9.30)
25.aug.  (13.søn.e.trin 10.00 ingen
01.sep.  (14.søn.e.trin.) ingen 09.00
08.sep.  (15.søn.e.trin.) 10.30 ingen
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kenvandringen. De blev trætte af at 
vandre rundt derude – ”her er hver-
ken brød eller vand og vi er lede ved 
denne elendige føde.”

Når krybben er tom, bides hestene. 
Det er der ikke så meget at sige til 

- og dog.
I Stockholm brænder de biler af. 5 

på rad og række for at protestere mod 
arbejdsløshed og udsigtsløshed.

Der må ske noget, en forandring til 
det bedre.

Sådan også for jøderne i ørkenen. 
Men så gik det helt galt. Herren 

sendte slanger, som bed folket. Og 
mange døde.

”Vi har syndet, lød det. Bed Gud om 
tilgivelse, Moses”. Og Herren sagde 
til Moses: ”Lav en slange af kobber, 
enhver som er blevet bidt og ser den, 
skal beholde livet”.

Man skulle synes, at det ikke skulle 
have den store virkning at glo på en 
slange.

Og slangen er jo egentlig symbol på 
det onde og blev straffet med at miste 
benene, så den altid skulle krybe på 
bugen.

Men her altså et symbol på helbre-
delse. 

Slangen er symbol på evigheden, 
måske. Den har sin ham, den kan 
skyde af og så lever den videre. Og 
i skoven kan man så fi nde rester af 
skind. Den gamle slange eller hug-
orm er død og en ny lever videre på 
forunderlig vis. Det var forunderligt 
som dreng at fi nde et sådant skind. 
Var den levende alligevel? Man prø-
vede at perre eller pirke lidt til den 
med en pind. Den var stendød, det 
var bare skindet, men hvordan havde 
den fået det af?

Gud har indesluttet alle i ulydighed 
for at vise alle barmhjertighed, hed-
der det i Romerbrevet.

Paulus fi losoferer over, hvorfor så få 
jøder accepterede Jesus. 

Og han kommer til det resultat, at 
vi ikke har forstand til at forstå Guds 
tanker. Men at Gud indeslutter alle i 
ulydighed for så at komme til at give 
tilgivelse til sidst.

Det trøster Paulus sig med, at sådan 
må det hænge sammen.

De skal komme langt ud. Så vil de 
til sidst længes efter Gud

”Når vi nu er så gode, hvorfor er vi 
det så ikke?” lyder et visdomsord.

Ja, det er jo et godt spørgsmål.
Det var måske det, som Nikodemus 

kom med til Jesus.
Jesus havde i al fald optaget ham og 

også hans mirakler.  ”Ingen kan gøre 
så store ting uden at han er noget helt 
specielt og Gud må være med ham”.

Derfor kom han til Jesus og om nat-
ten eller aften, for så blev de nok ikke 
forstyrret, så var det tid til en god 
samtale.

Og Nikodemus var høfl ig. ”Rabbi, 
(det betyder mester), vi ved at du er 
en lærer, der kommer fra Gud, for in-
gen kan gøre de tegn, du gør, uden at 
Gud er med ham.”

Men nu er Jesu jo ikke blot en pro-
fet, som Gud er med. 

Det er alt for lidt. Jesu er meget 
mere. Det kan Nikodemus slet ikke 
se, tilsyneladende, men han er da 
nysgerrig. Det er da en begyndelse, 

det er da en start.
Og hvad svarer Jesus? At det kan 

han da have ret i, at Gud er med ham?
Næh.
Det er ikke sagen lige nu.
Der skal en hel anden tilgang til end 

den vante.
Det er ikke nok med høfl ighed, selv 

om det da ikke er at foragte, men for 
Nikodemus ś skyld må Jesus sige, at 
der er noget andet, radikalt anderle-
des på spil.

Ikke mindre end en ny fødsel må 
der til, så omfattende er det. 

Det er ikke nok med en smule for-
bedring eller en ny dagpengereform 
eller et eller andet nytårsforsæt, man 
måske kunne ty til. Nej, man kan 
ikke forbedre sig ud af det. Der må 
en helt ny tilgang til.

Man må have livet skænket på ny. 
En ny fødsel må der til.

Det forstår Nikodemus ikke rigtig. 
Hvad vil det sige rent praktisk? Man 
kan jo ikke komme ind i livmoderen 
igen.

Det vidste han da godt, men hvad 
betyder det så?

Ja, det er et godt spørgsmål.
Oven i købet siger Jesus, at dette 

skulle han egentlig vide i forvejen.
Og her har Jesus måske tænkt på 

profeten Esajas, der taler om at stæn-
ke vand på det tørre land og at give 
en ny ånd.

Eller Ezekiel, der taler om et nyt 
hjerte. Før havde man et hjerte af 
sten, nu et kødhjerte, der føler.

Man skal fødes på ny. Man skal fø-
des af vand og ånd. 

Men Jesus siger ikke præcist, hvad 
det vil sige, at fødes på ny, at fødes 
fra oven.

Og det hjælper ikke meget, synes 
jeg, at Jesu sammenligner det med 
vinden.

Ånd og vind er det samme ord på 
græsk: Pneuma. Så Jesus spiller på 
ordene. Vinden kan man ikke sådan 
forklare, lige pludselig er den der. 
Man kan høre den suser, men man 
ved ikke hvorfra den kommer og 
hvor den går hen.

Ja, det ved meteorologerne lidt mere 
om i dag, men det er da kun en uge 
eller to frem.

Det er lidt uforklarligt stadigvæk.

Adresseliste:

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

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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Og sådan også med ånd. Pludselig 
er den der og så ikke.

Det minder om Martin Luther, der 
engang sagde, at troen er ligesom at 
holde en ål i halen. Lige pludselig er 
den væk og lige pludselig er den der 
igen.

Jesus forklarer det ikke nærmere. 
Tror I ikke, når jeg taler om de jor-

diske ting, hvordan så de himmelske, 
siger han. Så derfor vil jeg ikke sige 
det til jer. Det er dunkle ord. 

Men han siger dog så meget, at 
menneskesønnen kan fortælle om, 
hvordan der er i himlen og om hvor-
dan man bliver et godt menneske.

Jesus minder i stedet om kobber-
slangen. Den blev hevet op på noget 
træ, så alle kunne se den. Den blev 
symbolet på nyt håb og sådan skal 
Menneskesønnen ophøjes på et kors.

For at mennesker skal få nyt håb. 
Det er nemlig Guds kærlighed til 
verden. Således elsker Gud verden, 
så han gav sin søn den eneste, for at 
enhver, som tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have evigt liv.

Det er det nye grundlag uden for os 
selv. Det er det vi må tro på og bygge 
på og i den rækken ud til Jesus bli-
ver vi gode. Får del i hans skænkede 
godhed.

Vi skal ikke længere bestræbe os 
på at blive gode, den er skænket al-
lerede.

En god mand gør gode gerninger.
Gode gerninger gør ikke nødven-

digvis en mand god. 
Og hvordan bliver man en god 

mand.
Det er vel ved at øve sig i at modtage 

denne betegnelse som gave. Det er 
derfor vi må til gudstjeneste og holde 
hviledagen hellig. For at høre det på 
ny. Amen

Gudstjeneste i 
Vøgaslund
I år igen vil vi holde en friluftsguds-
tjeneste i det grønne åbne område 
i Vøgaslund i Vejrup. På den åbne 
plads ved mindestenen er der efter-
hånden groet lidt mere til og det er 
blevet et hyggeligt sted med ly om-
kring. Forventeligt medvirker Guld-
ager kirkekor.

Det bliver søndag den 7. juli kl. 
14.00. 

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

Teltgudstjeneste
I anledning af byfesten i Vejrup i uge 
32 er der i år lejlighed til en gudstje-
neste under uvante former, nemlig 
i det lille byfesttelt søndag den 11. 
august kl. 10.30.  Der er rundstyk-
ker og kaffe for de morgenduelige fra 
9.30. Sidste år havde vi et pragtfuldt 
vejr til det. Nu må vi se i år. 

Familiedag i Endrup 
lørdag den 24. august
Igen i år kan vi glæde os til fami-
liedag i Endrup, der begynder med 
gudstjeneste. Der vil være kaffe på 
kanden og rundstykker fra 9.30 og 
gudstjeneste kl. 10.30 med musikere. 
Piano, violin og guitar  vil vi få lov at 
høre samt sangere fra Ribe Gospel-
kor med Mette Madsen. I dagens an-
ledning vil et dobbelttelt blive opstil-
let ved sportshuset. 

Konfi rmandguds-
tjenester:
Søndag den 1. september  i Vester 
Nykirke  indbydes de nye konfi r-

mander med forældre til at markere 
indledningen til konfi rmationsfor-
beredelsen 2013-14 ved at deltage i 
gudstjenesten. Undervisningen be-
gynder om onsdagen. Det er som sagt 
en anledning til at byde velkommen 
og overrække en bibel. Det samme 
gælder Vejrups konfi rmander den 8. 
september kl. 10.30 i Vejrup kirke. 
Tirsdag er undervisningsdag.

Ord til eftertanke
Dette livs bestemmelse er: at bringes 
til den højeste grad af livslede. Den, 
der så, bragt til dette punkt, kan fast-
holde, eller den, hvem Gud hjælper til 
at kunne fastholde, at det er Gud, der 
af kærlighed har bragt ham til dette 
punkt: Han tager, kristeligt, livets 
prøve, han er modnet for evigheden.

Søren Kierkegaard 25.september 
1855

Menneskeliv er her på jord
Gud som sin Herre at kende;
mennesket lever af Guds ord,
hvad der så siden må hænde.
Ene han kender vort behov,
altid er over os Guds lov,
foran os altid vor næste
K.L. Aastrup

Jeg giver dig en million,
hvis du kan sige mig, hvor Gud bor.

Jeg giver dig to millioner,
hvis du kan sige mig,
hvor Gud ikke bor.

Fra Chassidims fortællinger.

Vi kan ikke se lyset, skønt vi ser, tak-
ket være lyset.
C.S. Lewis

Kalender

Søndag d. 7. juli.:  Gudstjeneste i Vøgaslund  ..................................................................................... kl.14.00 

Søndag d. 14. juli:  Menighedsdag i Vester Nykirke  .......................................................................... kl. 10.30

Søndag d. 11.aug.  Byfestgudstjeneste i teltet i Vejrup  ...................................................................... kl. 10.30

Lørdag d. 24. aug.: Familiedag i Endrup

Torsdag d. 15.aug.:  Sogneudfl ugt
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Første række fra venstre: Madeline Sillesen, Heidi Starup Jensen, Line Dahler Møller, Stine Søby Fogh, Vivi Grønning Sørensen.
Anden række: Asger Ehmsen, Nadia Vase Matthiassen, Siw Julius Rønde, Emma Julius Rønde, Josefi ne Sillesen, Freja Smidemann Toft.
Tredje række: Jeppe Søby Raben, Rune Mathias Hansen, Anders Fogh, Emil Møller Sørensen.

Konfi rmation i Vejrup kirke søndag den 28. april

SOGNEUDFLUGT 
TORSDAG D. 15 AUGUST 2013

Afgang:
Kl. 8.45 afgang fra Vester Nykirke
Kl. 8.50 afgang fra Endrup
Kl. 9.00 afgang fra Vejrup
Undervejs vil der blive serveret rund-
stykker og kaffe. 
Turen går mod Grønhøjkro/land-
brugsmuseum, hvor vi skal se museet 
og derefter spise frokost på kroen. Kl. 
ca. 13.30 går turen så til Kongenshus 
Mindepark, hvor vi bliver guidet af 
Per Tyttrup.

Lidt om Kongenshus Mindepark
Kongenshus Mindepark er en minde-
park 25 km sydvest for Viborg (Resen 
Sogn, Fjends Herred), for opdyrkerne 
af heden i Jylland. Til formålet havde 

Hedeselska-
bet i 1942 op-
købt ca. 1200 
ha uopdyrket 
hede, der i dag 
udgør minde-
parken. D.10. 
juni 1953 blev 
mindeparken 
åbnet.
I Kongenshus Mindepark fi nder man 
Mindedalen, hvor der står 39 her-
redssten, der er omgivet af tilsvaren-
de sognesten med navnene på 1.200 
hedeopdyrkere, samt deres hustruer. 
Ved de fl este navne står manden 
med efternavn, med konens fornavn 
under. Mindedalen munder ud i en 
mødeplads, der er omgivet af sten 
med navnene på personer, der havde 
særlig betydning for hedeopdyrknin-
gen, bl.a. Ludvig von Kahlen og Jens 
Jensen.
Parkens indretning blev foretaget af 
landskabsarkitekt C.Th. Sørensen 
(1893-1979) og arkitekt Hans Georg 
Skovgaard (1898-1969).

Kl. 16.00 er der kaffe på Søgård ved 
Sunds Sø. 
Omkring kl. 17.15 skal vi besøge 
Gullestrup Kirke. 
Efter besøget i kirken (ca. kl. 18.00) 
går turen hjem. 

Pris: 150 kr. pr. person. 
Tilmelding senest d. 8. august til:
Bettina (27833732) 
Hardy (75170123)
Asger (75190051)
Ven lig hilsen
Vejrup og Vester Nykirke 
Menighedsråd.

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

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

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

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

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

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

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

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

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

En hjælpende hånd når livet rinder ud

Fyhn
Bedemandsforretning
Hvid kiste (alm. str.) inkl. sengetøj
Hjælpes over i kisten af to personer
Dekoration med årstidens blomster til kiste
En kørsel med rustvogn (0-15 km + km takst)
Honorar - Samtlae i hjemmet
Ingen aften eller weekend tillæg
Fast pris - begravelse fra 9.850,-

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

Helle Fyhn

Vejrup Endrup Nyt
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Da Peder og Louis kom ind med firetoget
Under jagten på billeder og avisudklip, der kunne have interesse for Vejrup lokalhistoriske arkiv, stødte jeg i 
mine svigerforældres, Anna og Peder Schultz’, efterladte papirer på dette udklip fra Ekstrabladet d. 6. sep-
tember 1986 med overskriften: 

”FREM MED BASSE-ØRERNE BØNDER”. 
På artiklens store billede ses i højre side to personer, der engang var en del af Vejrups bybillede: Peder 
Schultz, der var landmand, bosiddende på Dannesvej, senere Vibevej, og Louis Christensen, der boede på Gl. 
Hovedvej. De to var svogre, og  sammen med deres koner og andre familiemedlemmer var de på vej til deres 
svoger, Hans Jessens 50 års fødselsdag i hovedstaden. Hans flyttede midt i 1990’erne tilbage til Vejrup, hvor 
han boede i Vejrup Storegade. (Hans skimtes yderst th. i billedet)

Af artiklen fremgår, at Københavns daværende overborgmester, Egon Weidekamp under en budgetfremlæg-
gelse i Borgerrepræsentationen havde foreslået, at provinsboere, når de besøgte hovedstaden, skulle betale 
bompenge, så de kunne være med til at betale de mange udgifter som Københavns kommune havde til ved-
ligeholdelse af byen. Ekstra Bladet afprøvede ideen i praksis og placerede en ”bompenge-pige” på Hovedba-
negården. Hun skulle sælge københavner-pas til dem, der kom ind med tog fra provinsen. Her mødte hun så 
den flok fødselsdagsgæster, der kom med toget fra Bramming.

Det fremgår ikke af artiklen, men da de kom hjem, blev det fortalt, at Peder, da han blev spurgt, om han 
havde hørt om bompengene, på sit brede vestjyske skulle have sagt, at det vidste han ikke noget om, for han var 
lige kommet ind med firetoget!

Louis er ifølge artiklen noget rystet over tiltaget, og han kan ikke forstå, at ”ham Weide ka’ finde på det. 
Han sku’ ha’ et spark i røven”. Hvis man har kendt Louis, kan man næsten 
høre ham sige det på et jysk, der umiskendeligt bar præg af, at han oprinde-
ligt kom fra Langeland.

Mødet på Hovedbanegården har helt sikkert været et emne, som blev disku-
teret højlydt til fødselsdagsfesten, hvor Jessen-familien var samlet i det kø-
benhavnske.

Jessenfamilien boede i mange år Vejrup. Rosine og 
Anton Jessen boede fra 1941 og frem til deres død på 
adressen Vejrup Storegade 66. De fik 10 børn på 17 
år. (Den ældste i 1924 og den yngste i 1941). Rosine 
var blind. Anton kørte på et tidspunkt rundt på knal-
lert med en kuffert bagpå og solgte sytråd og andre 
småting. 

Jessenfamilien samlet til Rosine og  
Antons sølvbryllup d. 28. maj 1949.

Så længe de gamle levede, mødtes deres børn og 
svigerbørn tit om søndagen i huset på Storegade og 
spillede kort og fik en hold snak og en kop kaffe.

Anna Schultz
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Vejrup Sognearkiv
Søndag den 10. marts havde arkivet Åbent Hus.  Ca. 60 personer kom forbi i løbet af eftermiddagen, hvil-
ket vi var meget tilfredse med. Interessen samlede sig især om arkivets billedsamling og samlinger af nye og 
gamle avisudklip.

Dagen bød også på åbning af en lille ud-
stilling om Vejrup Kro i centrets foyer.

Hvem har vi her?

Arkivet råder over mange billeder med en 
masse personer på. Ofte har vi brug for 
hjælp til at sætte navn på. Hvem kan f.eks. 
sætte navn på nedenstående 5 personer?

Kan du hjælpe, kan svaret sendes til arkiv-
billeder@outlook.com

Hjælp os:

Har du lyst til, løbende, at hjælpe til med 
at sætte navne på personer, kan du sende 
din e – mail til os på arkivbilleder@out-
look.com, så vil vi sende billeder til dig 
med mellemrum, som du kan returnere 
med navne på.

Personerne vil altid være nummererede så 
vi ved, hvem vi snakker om.

Vi har en del sportsfolk som vi ikke kender 
navnene på. Hvem er f.eks. på nedenstående 
billede med Anne Marie som træner?  
Send dit svar på arkivbilleder@outlook.com.
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Er du en sang- glad kvinde ??
Så er Skalakoret måske noget for dig, Skalakoret er et 
mangeårigt klassisk/rytmisk kor, der består af en flok 
friske, voksne kvinder i alle aldre, der kan lide at synge.

Koret er under kyndig ledelse af vores fantastiske kor-
leder Kirstine Frost Jessing fra Gørding. Kirstine er ud-
dannet fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg i 
2006 med korledelse, ensembleledelse og elementær 
musikpædagogik som hovedfag og med viola i specialfag. 
Koret er medlem af MOF - Musisk Oplysnings Forbund, 
Esbjerg.

Koret er meget alsidigt og synger mange forskellige 
sange, på såvel dansk som engelsk. Vi er af og til ude at 
optræde og har derudover også et dejligt socialt fælles-
skab. Da Kirstine skal have løn, flyglet stemmes, noderne 
kopieres og lokalerne betales koster det 400 kr. 2 gange 
årligt at være med, som betales efter henholdsvis som-
mer og jule ferie. Den 1. måned ses som en prøveperiode 
og er gratis.  

Lyder det som noget for dig, er du velkommen efter vores sommerpause d. 26/8-13 kl. 19-21 Vi øver i det 
gamle AMU-center på industrivej 7, 6740 Bramming, der er indgang i gården. Denne aften vil vi meget 
gerne byde nye kormedlemmer velkommen med en særlig øve aften, så du kan prøve om Skalakoret er noget 
for dig. Denne aften er koret vært ved en kop kaffe/the og kage i pausen.  

Skalakoret kan kontaktes via SMS til korleder Kirstine Frost Jessing tlf. 41293220 eller via mail  
skalakoret@live.dk

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Marts 2013

 Nr. Navn Kr
 117 Chr. Petersen ......................................200
 260 Bettina Mathiesen .............................100
 51 Th. Schmidt ........................................100
 22 Birgit Gjerlevsen ................................100
 6 Ruth Andersen ...................................100
 271 Karen Olsen ........................................100
 128 Charlotte – Michael ..........................100
 7 Rikke Thomsen ..................................   50
 92 K. E. Mortensen .................................   50
 139 Lars B. Thygesen ................................   50
 96 Torben Poulsen ..................................   50
 185 Søren Høj ............................................   50
 190 Gert Olsen ..........................................   50

April 2013

 Nr. Navn Kr.
 14 Mogens Præst ....................................200
 211 Anette Bertelsen ................................100
 94 Inger Schmidt .....................................100
 269 Gunhild Kjeldsen ............................... 100
 184 Kurt Callesen ......................................100
 45 Bendt Christensen .............................100
 297 Viggo Schmidt ....................................100
 262 Anders B. Thygesen ...........................   50
  71 Gunnar Thomsen ...............................   50
 263 Klaus Schultz ......................................   50
 233 Tove Lauridsen ...................................   50
 159 Henning Frederiksen .........................   50
 123 Inge Pedersen .....................................   50
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 Stof   
  Centrum  

                               Nørregade 11 – Bramming 
                  Tlf.: 75 17 44 77 

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

SKØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50
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

Efterlysning
Sognearkivet efterlyser materiale om Callesens Møbelfabrik. 

Alt har interesse: billeder, dokumenter, mundtlige beretninger m.v.
Henvendelse til:
Birger Henriksen, tlf. 30 95 48 54 · Leif Jørgensen, tlf. 23 23 68 40
Bjarne Vedsted, tlf. 40 56 00 6 · Anna Schultz, tlf. 51 91 01 15

 

 

 

               
 

 
 
 
 

HOT N TOT 
                          Dame & Herrefrisør 
                                     Helle O. Larsen 

                                       Vejrup Storegade 19 

               Tlf. 75 19 07 77 
 

 

Borgerforeningen henvender sig til 
borgerne i Vejrup!
Er der borgere i Vejrup der vil bidrage med lidt frivilligt arbejde, til forskønnelse af byen.

De steder Kommunen ikke holder f.eks. trekanten ved døgneren -Skulpturen ved Kirkediget m.m. 
Alle husejere må selvfølgelig feje for deres egen dør.

Men ved at kordinere rengøringen på de offentlige arealer i byen, som kommunen ikke holder, vil 
vi gerne undersøge hvor stor opbakningen er til dette. 

Så der er besluttet, at dem der er villige til at bruge et par timer på dette, mødes oppe i Krolf sku-
ret til kaffe og rundstykker 

Torsdag den. 4. juli og torsdag d.1. august begge dage kl.9.

hvor man selv tager  sin hakke eller rive med. 

Samtidig ville det være en godt optakt til Sportsfesten, at byen ser plejet/trimmet ud. 

På forhånd TAK

Aage Henriksen.
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Ok Benzin penge
Vejrup IF har fået overskuddet 
fra OK benzin i Vejrup, midler 
som Idrætsforeningen i år har 
brugt på spejle til Balletten, 
Bokwa og gymnastikken. 

Endvidere er der blevet til 
håndvægte vægtstænger, bok-
sesæk, måtter og en vogn til 
transporten,  til Ekstremfit og 
andre der vil udnytte udstyret 
til forskellige aktiviteter i de-
res træning til at få kroppens 
muskler strammet op.

Otto Pedersen opfordrede 
samtidigt til, at endnu flere 
borgere anskaffer sig benzin-
kort til OK tanken i Vejrup 
og dermed støtte den lokale 
ungdom.

Ekstremfit holdet blev fotograferet i dagens anledning.

Søndag d. 14. juli 2013
Menighedsmøde

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Sidste års regnskab.
3. Budget 2014.
4. Menighedsrådets virksomhed i 2012.
5. Menighedsrådets planer for 2013.

Af hensyn til forplejning ønsker vi tilmelding 
senest mandag d. 8. juli til
Hanne Eiby 75 19 10 76, h.eiby@mail.dk 
eller til
Henrik Christensen 40 19 10 13, henrikomme@yahoo.dk

Vester Nykirke menighedsråd

Vester Nykirke menighedsråd indbyder alle i sognet til møde i Vester Nykirke kirke 
søndag d. 14. juli efter gudstjenesten, der starter kl. 10.30. 
Kom og vær med til en orientering og debat om din kirke. 
Alle i sognet er velkomne.Vi starter mødet med et let måltid.
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Vejrup Døgnkiosk 
    Åben alle ugens dage 
            Fra kl. 6.30-21.30 
        Telefon 75 19 03 53 

 

 

 

 

 

 

Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding

Sand • Sten • Grus
Containerudlejning

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

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

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN

Tv-inspektion
Ring 4038 0253

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

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

- din lokale købmand       Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

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

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

Her er der plads
til din annonce

Kontakt
29 45 46 15
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Supergodt Energimøde i Vejrup
Energisparegruppen i Vejrup havde den 13. maj et rigtig godt energimøde i Vejrup Endrup fritidscenter. Vi 
var over 50 personer til dette møde.  Med på Energimøde og messe var der følgende firmaer med som havde 
forskellige energibesparende foranstaltninger med.

Solcellefirma SPAR SOLAR fra Vejrup.  Karlskov Byggemontage Bjørn Karlskov fra Vejrup.  
Vinduesfirma Hardy Andersen Vejrup.  BVH byggeteknik og Energivejleder Esbjerg.   

Energi Isolering Rene Sørensen Esbjerg. Brørup VVS. Ved Torben Søby.

Kør Grønt kursus var også kørelærer Kim Jacobsen fra Varde. ( Se anden artikel i VE-NYT

Fra Esbjerg kommune var Projektchef Per Alnor Kjær der oplyste om planen for at blive Bæredygtig ener-
gispare landsby. Ligeledes blev der fra kommunen fortalt om den nye affaldsordning der træder i kraft til 
januar 2014. 

Lodtrækning mellem de husstande som afleverede deres El – Gas – Olie forbrug inden 1 marts. Den fine 
Købmandskurv blev vundet af Sabrina og Anders Ebener, Tillykke til jer. 

VI OPFORDRER STADIG AT HUSEJERE AFLEVERER ENERGI FORBRUG FRA 2012 TIL OS,  
PÅ FORHÅND TAK.

Energi sparegruppen i Vejrup vil prøve at arbejde videre med planen om et Fælles solcelleanlæg (Laug). De 
økonomiske og tekniske tal har vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi arbejder med at lave en model for 
et sådan et anlæg.  Der skal finde ud af:

Hvad koster anlægget?  Hvilket afkast kan det give igen til investorer? Hvad er der af risiko?  
Hvad er der af løbende udgifter?  Og hvad spares der i CO2?

Disse spørgsmål og tekniske udfordringer arbejder Per Skramsø videre med.

Vi vil allerede nu gerne have tilkendegivelser fra jer beboer om hvad I har af Ide omkring at investerer i et 
fælles solcelleanlæg. Vi vil løbende give oplysninger og nyheder omkring de tiltag vi arbejder med. Et rigtig 
fint tiltag Esbjerg kommune har betalt for er en hjemmeside, så alle kommunens borgere kan beregne forslag 
til energiforbedringer. 

Siden er : www.husetsweb.dk 

Vi skal igen til Efteråret holde et nyt Energimøde, og håber på at mange flere kommer til dette store møde, 
hvor du igen kan få mange gode Ideer til at spare på energien. Og bemærk alle gode råd og forslag er GRATIS. 
– Jeg kan oplyse at jeg har bestilt et energitjek og termografi af vores hus på hegnet 5. Jeg vil herigennem oply-
se op dette besøg og resultat af besøget som kun koster 1200 kr. Inkl. moms. Vedr. Kør Grønt kursus.  Se anden 
artikel her i bladet. Kontakt: Tommy Hunderup. Er der spørgsmål, kontakt Energispare gruppen i Vejrup

Erik Stenager Erik@stenager5.dk

Tommy Hunderup  Antom@youmail.dk 

Per Skramsø    Skramso@mail.dk
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Til forårsfesten i Endrup på sportspladsen, havde vi en dejlig mild aften.
Og Grillen var varm, det blev en hyggelig aften for de fremmødte

Næsten Gratis 
- Kør Grønt Kursus og Glatbanekursus

På Energimøde og messe som Energispare gruppen havde i Vejrup Endrup fritidscenter den13. maj var Kim 
Jacobsen kørerlærer M&K Køreskole Varde med.

Han fortalte om Kør grønt kursus og glatbane kursus. Det er en kæmpe fordel for alle der melder sig til disse 
2 kurser. Der er mange penge at spare, mellem 10 til 50 % på brændstof, mindre slid og ikke mindst sik-
kerhed for den enkelte fører. 

Der startes med at Kim kommer hjem til dig og han sætter et måleinstrument på din bil og I kører en tur 
som du kører til daglig, derefter kører I igen en tur hvor han fortæller dig hvordan der spares brændstof mm. 
ved ændring i din kørsel. 

14 - 20 dage efter kan et hold på 10-12 personer komme på et 1 dags kursus på Køre Teknisk Anlæg i Varde, 
Dette kan bedst være en LØRDAG. Her er der teori og glatbane kursus. 

Alt dette for kun 360 kr. Inkl. moms. Kursusdeltagere betaler 999 kr. Og får 640 kr. tilbage i VUE godtgø-
relse. Da pensionister ikke kan få VUE godtgørelse koster det kun 360 kr. For dem, dog kan der kun være 2 til 
3 pensionister på hvert hold.

GÅ SAMM EN MED VENNER, NABOER, FAMILIE OG 
MELD JER TIL DETTE FANTASTISKE TILBUD VED 

TOMMY HUNDERUP antom@youmail.dk

Hilsen Energispare gruppen Erik Stenager. 
Tommy Hunderup. Per Skramsø

Kim Jacobsen fra M&K Køreskole 
fortæller om Kør Grønt Kursus
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 
Storegade 21 · 6753 Agerbæk

Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

Trælasten Gørding 
Vestergade 21 A – 6690 Gørding 

Tlf. 75 17 82 22 – Fax 75 17 17 71 
 

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

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

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

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48
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Arrangementer 
Juni
Søndag  D. 23.06 Endrup Sct. Hans aften kl. 20.45
Søndag  D. 23.06 Vejrup Sct. Hans aften ved banepladsen kl.21.00
Lørdag  D. 22.06 Ballet opvisning med talentholdet i Fritidscenteret kl. 11.00

Juli
Torsdag  D. 04.07 Ved Krolf skuret – til Vejrups forskønnelse kl.09.00
Søndag  D. 14.07 Menighedsmøde i Vester Nykirke kl.10.30

August
Torsdag  D. 01.08 Ved Krolf skuret – til Vejrups forskønnelse kl.09.00
Lørdag  D. 24.08 Familiedag på sportspladsen i Endrup fra kl. 9.30

Sportsfesten 2013 
Program som den ser ud på nuværende tidspunkt 

Onsdag: kl. 18.00  Baren i teltet åbner, der rafles om 
øl prisen

19.00  Kæmpe Sportsfestbanko i hallen

 22.30 Lukketid

Torsdag: kl. 18.30 Boderne og baren åbner med 
kæmpe hoppe borge til store og små

19.00 Familie cykeltur, også som løberute

19.30 Gratis kondifrokost i teltet med hyggemusik 

23.00 Lukketid

Fredag: kl. 13.30 Fyraftenarrangement, Musik: 
Mojn duo

18.30 Boderne og baren åbner, kæmpe hoppeborge, 
Fodbold og Håndboldkampe

18.00 Cafe teltet åbner

18.30: Underholdning og aktiviteter for børn, med 
udfordringer, Ansigtsmaling, tatoveringer, slikjagt, 
forhindringsbane, boksetræning.

Der skal danses til Diskotek, - MGP-musik, med in-
struktør Lonnie Koch

21.00 Diskotek Break Out, for de unge

2.00 Lukketid, Rundstykker kan købes

Lørdag: kl. 09.00. Gratis rundstykker Sponsors af 
Viggo Sørensen og Vejrup El service

Torvedag Boderne, baren og kæmpe hoppe borge 
åbner og Mini tog. 

12.00 Havetraktortræk

14.00 Kæmpe bordfodbold turnering for alle ga-
der…..6 personer på hver hold

Hvem kan sidde længst på grisen (rodeo)

16.00 Lukketid pga. aftenfesten

19.00 Festaften i teltet spændende menu fra Fole 
Høgerkro. Musikken leveres NO1Danceband.

21.30 Entre for ikke spisende gæster

02.00 Lukketid, rundstykker kan købes

Søndag: kl. 13.00 Optog gennem byen

14.00 Præmie overrækkelse for optoget

Festpladsen åbner 

Baren, boder, kæmpe hoppeborge og minitog. Flag-
sætning, Finaler i Bordfodbold, Finaler i Rodeo, Slik-
jagt for børn

17.oo Fællesspisning og Musik i teltet

19,30 Tak for i år

Der kan forekomme ændringer!

SES i UGE 32
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Dawo Media Skive 2228 9791
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7510 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
GPC Service & Regnskab Bramming  4142 8290
Grafi skTrykcenter Esbjerg 7610 9110
Henning Kirkegaard  Gørding  7517 8080
Hot`n Tot Frisør Vejrup 7519 0777
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  7519 0230
JP Staldbyg  Bramming  7510 2162
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karl Poulsen Bramming  7517 3077
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal  Bramming  7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Pigerne tøj & sko  Agerbæk 7519 6160
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 7510 1881
Spar v. Hans Johansen  Vejrup  7519 0015
Stof Centrum Bramming  7517 4477
Sydbank Bramming  7437 1800
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
Trælasten  Gørding  7517 8222
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Antenneforening  7519 0168
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup Døgnkiosk  7219 0353
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskincenter   7519 0122
Vejrup Maskinstation  7519 0170
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.27.000,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

Knud Jørgensen

D
E
N

 G
R

  N
N

E
 B

U
TIK

K
nud: 21 73 00 75 

B
ent: 26 32 89 99

H
enrik: 26 33 89 99

Knud Jørgensen EL ApS
 A

ut. E
l-installatør

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Månedens TILBUD
Vestfrost D

W
S 120 A+ opvaskem

askine 
afh. 

2995,00
101 liter kum

m
efryser A+ 

afh.  
1495,00

1 stk Blom
berg stål opv. udstillings m

odel 
afh.  

3495,00
1 stk Brandt 8kg vaskem

askine 
afh.  

4695,00
1 stk Brandt indb. ovn stål m

. pyrolyse 
afh.  
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orenje indb. ovn stål 
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2995,00

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

Solcelle-anlæ
g er stadig 

fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler
fordelagtig efter de nye regler

NYT KØKKEN ?

SÅ HAR VI HVIDEVARNE 

S
pø

rg  efter B
ent 

eller H
enrik

Vejrup Endrup Nyt


