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Vejrup IF - Gymnastik
Alle børnehold starter i uge 37 og slutter efter opvisning i marts 2019 - Pris: 350 kr.
Forældre og børn - Onsdag kl. 16.45-17.30 Alder:
ca. 1-3 år
Der arbejdes med det lille barns grundmotorik og
sanser gennem lege, sanglege, redskabsbaner.
Puslinge
Tirsdag kl. 16.30-17.25 - Alder: ca. 3-6 år
Der arbejdes med barnets motorik, koordination og
sanser. Dette gennem lege, redskabsbaner og samarbejde mellem børnene.
Mini spring
Torsdag kl. 17.30-18.40 Alder: 0.-2. klasse
Børnene lærer og videreudvikler basale teknikker og
spring. Det kan være håndstand, vejrmøller, spring
på airtrack og i trampolin. Gennem leg arbejder der
med rytme, styrke og kondition.
Spring
Torsdag kl. 18.45-19.55 Alder: 3. klasse og op
Her videreudvikles spring færdighederne. Har du
ikke gået til springgymnastik før, så bare kom alligevel - her er plads til alle og du skal nok få det lært :-)
Herreholdet
Mandag kl. 19.00-19.55 Start i uge 39 - slutter i uge
13 Pris: 400 kr.
Instruktør: Erling Schellerup - Herregymnastik hvor
hele kroppen arbejdes igennem. ALLE er velkommen
og der tages hensyn til skavanker og den enkeltes
niveau!

Sjov træning
Torsdag kl. 19.30-20.25 Start i uge 34 - slutter uge 13
Pris: 400 kr.
Instruktør: Janni Jørgensen - Træning for unge piger
og modne damer. Vi laver en masse forskellige ting,
men én ting er sikkert, vi får kroppen bevæget godt
igennem hver gang. Vi lover at du får det sjovt, og at
du måske kan mærke det dagen efter
Yoga
Mandag kl. 17.00-17.55 Start d. 10. september - slut
d. 17. december. Ingen træning i uge 42.
Pris: 350 kr. Instruktør: Hanna Uller
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 krobsbevidsthed.
Pst, Hanna har været på Yoga Camps i sommerpausen
og har spændende nye øvelser med til os.
Fælles for børne-og voksenhold: Kom og prøv. Du er
altid velkommen til at komme og prøve et eller flere
af holdene de første par gange inden du beslutter
om det er noget for dig.

Allround træning
Tirsdag og torsdag kl. 18.30-19.25 - Start uge 31 slutter uge 13 Pris: 400 kr.
Instruktør: Peter Sørensen -Puls og cirkeltræning
hvor ALLE kan være med!

Vi søger trænere og voksne hjælpere til minispring og springholdet.
I Vejrup har vi rigtig mange børn, der elsker at
springe og vi leder derfor efter trænere til vores minispring- og springhold (fra 0.- 6. kl.). Vi har brug
for trænere der kan, eller har lyst til at lære, at tage
imod basale spring. Det er ikke vigtigt om du selv er
spring- eller rytmegymnast eller bare har lyst til at
give børn en fed oplevelse med at gå til gymnastik.
Du behøver ingen erfaring som træner, vi sørger for

at du bliver lært op og kommer på relevante kurser.
Det vigtige for os er at du bidrager med gå på mod
og god energi :-)
Hvad kan vi tilbyde dig?
En afdeling med super sammenhold på holdene og
på tværs af holdene. Så der er altid en god stemning
til træning og på møder.

www.endrupby.dk
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Mulighed for at bidrage med ideer til den ugentlige
træning, ekstra træning er, redskaber, serier, opvisning og hvad der ellers falder dig ind. Vi er altid
åbne overfor nye input.
Hvis du er ny træner har du en oplagt mulighed for
dygtiggøre dig i trygge rammer hvor du kan lære i
dit eget tempo med hjælp fra vores erfarne trænere.
Mulighed for at komme på kursus og modtage vejledning. Vi planlægger at så mange som muligt kan
komme med til DGI Inspiration i Herning og Spring
Sikker kurserne.

Er du vores nye træner på forældre og barn holdet?
Da Kirsten har valgt at stoppe som træner mangler
vi en eller flere, der har lyst til at bruge en lille time
onsdag eftermiddag på give børn fra ca. 1-3 år en
rigtig god oplevelse - vi mangler en forældre og barn
træner. Du behøves ikke have været træner før, men
skal selvfølgelig have mod på at lære det. Vi hjælper
dig godt i gang!

Er det noget for dig eller vil du bare gerne høre mere?
Spørgsmål eller gode idéer?
Så kontakt Tina Schultz, mobil 61355384 - Vi glæder os
til at høre fra dig :-)
Tilmelding på www.vejrupif.dk under gymnastik.
Der tages forbehold for at træningstiderne kan ændres.

VIF Badminton – Sæsonen 2018/2019
TILMELDING: Mandag d. 20. August i cafeteriet kl. 19:00 - 19:30
Der vil være lodtrækning om baner, hvis flere har samme ønsker.
Lodtrækningen finder sted kl. 19:30
Betaling: Skal ske på vejrupif´s hjemmeside under Badminton.
Det er dog først muligt at betale efter man har fået tildelt en tid.

Sæsonstart: Uge 35
Børn: 400,00
Motionister: 2000,00 pr. bane
Afslutnings hygge var i år et vellykket samarbejde med Vejrup Ungdomsklub. Derfor havde de i alt 40 deltagere adgang til Ungdoms
Klubbens lokale. Her nogle af deltagerne ved festmåltidet medens
andre spillede badminton i hallen.
Vore unge trænere Camilla, Janni, Emma Sofie, Jesper og Jonas stod
for det praktiske.
Preben Lind
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Vejrup IF Børnefodbold
Vejrup IF Børnefodbold til DBU 3-bold tour i Skovlund:
Hele 5 hold stillede op for Vejrup IF til dette fantastiske stævne. Vejrup IF fik 16 sejre ud af 24 mulige, så absolut en god præstation af drengene og pigerne!

Vejrup IF Børnefodbold til byfest-stævne i Gørding:

www.endrupby.dk
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Håndbold
Så er der snart sæsonstart i håndbold i
Vejrup. Kom op og spil med, det er sjovt,
giver gode kammerater og fede oplevelser.

0. 1. og 2. klasse

Spiller mandage fra 16.00-17.00
Opstart uge 34 - pris 350,-

3. og 4. klasse

Spiller onsdage kl. 16.00-17.00
Opstart uge 34 – pris 350,-

5. , 6. og 7. klasse

Spiller torsdage fra 15.00-16.30
Opstart uge 34 pris 350,-

Håndbold
Senior dame serie 2
Det trænes tirsdage
fra kl 19.30-21.00
Opstart uge 33
Kom og vær med, kroppen
trænes og der er et godt
sammenhold.
Træneren er Bo Hermansen
Pris 1100,-
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Boganmeldelse

Fra min køkkenkrog
En af de bedste bøger, jeg har haft fat i i sommer,
er den store, ﬂotte bog:
Vesterhavet - 10 fortællinger fra den jyske vestkyst.
De ti bidragydere er nulevende personer, der hver især fortæller om deres specielle forhold til Vesterhavet. Det kan være
barndomserindringer eller den voksnes facsignation af naturen, og hvordan den virker på sind og psyke. Der fortælles også
om, hvad denne strenge nabo mod vest har medført af skæbner i tidens løb. - Fortællerne er blandt andre Jane Åmund,
Anders Agger, Sisse Fisker og Sonja Richer. Ind imellem er der
portrætter af lokale beboere, der kort fortæller om deres dagligliv. - Bogen imponerer med de flotte helsides fotos, som 10
forskellige fotografer er mestre for: stille og storm, sommer
og vinter, morgen og aften. Bogen kan lånes på biblioteket,
men det er også en oplagt gaveidé, fordi den ikke bare glemmes,
når den er læst, men kan tages
frem igen og igen.
Ingrid Jense

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

Gørding Smede- & Maskinforretning

ApS
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier
25 - 6690
Gørding
75 17
82 11
fra slagterNygade
Theilgaard
samt
nogle- Tlf.
oste,
som
er rigtig gode
Aften: Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
til en hyggelig
Holger Svenningaften
Bil 29 26med
56 51 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

vejrup

FRI

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en
hyggelig aften sammen med os.
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup”

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

www.endrupby.dk
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HVORFOR SPILLE HÅNDBOLD I VEJRUP??
Det er mange år siden at der har været så meget gang i ungdomshåndbold i Vejrup IF. I håndboldudvalget
arbejder vi rigtig meget på, at der sker nogle sjove tiltag for børnene.
Vi og ikke mindst vores fantastiske frivillige trænere og hjælpetrænere prøver på at lave nogle arrangementer,
sjove og seriøse træninger og et godt sammenhold.
Nedenfor ses nogle af vores tiltag i billeder.
Indløb i Blue Water Dokken

Forældrene til vores indløbsbørn i Dokken

Samarbejde og træning med Gørding

Samarbejde og træning med Gørding

Håndboldkaravanen for skolens børn

Serie 2 afprøver deres nye bordtrampolin
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Håndboldkaravanen for skolens børn

U12 spiller kamp på hjemmebane

Håndboldkaravanen for skolens børn

”Håndbold er sjovt i
Vejrup. Der er plads til at
man kan hygge imens man
spiller håndbold. Det er
dejligt at man ind imellem
også kan lave noget andet
end bare at træne. ”

”Det er sjovt at spille
håndbold med sine venner,
det er fedt at spille kamp,
man lærer at samarbejde. ”

”Man kan være sammen
med sine venner og
have det sjovt, imens
man får motion, fedt at
vinde kampene.”

Skrevet af Oliver Olsen

Skrevet af Tobias Olsen

Skrevet af Lærke Nielsen.

NYT NYT NYT –
HÅNDBOLDNAT
Spiller du håndbold i Vejrup?? - så indbyder vi til
en overnatning i hallen, hvor du er garanteret en
masse grin, sammenhold, sjov og en masse håndbold - så sæt kryds i kalenderen fredag og lørdag
den 28. – 29. september.
Videre information kommer snart 6

www.endrupby.dk
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Vejrup Landsbypark
Så blev stien omkring søen færdig, og det er allerede taget i brug
af rigtig mange lokale vandrere.
Til efteråret skal der laves beplantning mod motorvejen mm.
med diverse egnstypiske træer
samt frugt-træer. Der arbejdes på
at skaffe midler via diverse fonde,
men da det ikke har givet afkast
endnu og vi rigtig gerne vil have
det lavet i år, er der startet en
lokal indsamling til formålet.
Indsamlingen er i gang og der
kan doneres en skilling på MobilePay til 28558783 (skriv “sø” i
kommentarfeltet) eller kontant
ved en bod til byfest. Tusind tak til dem, der allerede har støttet!
Donationer på 50 kr. (ca. 10 træer) eller 100 kr. er passende. Er der penge til overs går det til øvrige dele af
projektet.
Der skal desuden lyde en stor tak til alle der har bidraget til etableringen af stien mm. i form af frivilligt arbejde, udlån af maskiner, økonomisk støtte fra lokale foreninger mm.
Vi glæder os til efterårets ”store-plante-dag”, hvor vi satser på mange hjælpere til færdiggørelsen af området
ved søen.
Mvh Arbejdsgruppen –
Vejrup Landsbypark:
Anders Ebener,
Mikkel Hermansen,
Peter Bertelsen
Stig Hammer
Eriksen,
Lene Thorø Uhd,
Carsten Grønning

Anders og Mikkel kan nyde en velfortjent øl fra
Møller Sørensen, efter de sidste finjusteringer var
færdiggjorte.
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MA X
S:
80 PER

Køkkenfri aften
Tirsdag d. 25. sep. kl. 18.00 på Vejrup skole.
Nyd en aften uden madlavning og opvask. Inviter familien, naboen,
en god ven eller kom selv til fællesspisning i skolens kælder.

Menuen består af:
Hakkebøf med løg, kartofler, sovs, revne
gulerødder og rødbeder.
Traditionen tro er der æblekage til dessert
med kaffe/the.
- Øl og vand kan købes.
Pris: voksne 50 kr. børn under 12 år 25 kr.
Ikke medlemmer: voksne 100 kr.
børn under 12 år 75 kr.
Tilmelding senest d. 18. sep.
til Anne-Grethe 26 46 37 27
Vejrup Husholdningsforening

Flittige hænder
Vi starter op igen mandag, d. 10. september kl. 13.00 i skolens grupperum i kælderen.
Vi er en flok, der mødes over vores forskellige hobbies og inspirerer hinanden hver mandag eftermiddag, det kan være alt mellem himmel og jord, bare det er noget, du kan have med dig. Vi vil meget
gerne være flere, så har du en hobby, du kan tage under armen, og som du har lyst til at dele med
andre, så mød op.
Husk en femmer til kaffen, kop og brød. Overskuddet går til juleafslutning og forårsafslutning.
Er du nysgerrig efter at vide mere kan du få yderligere oplysninger hos
Anna Schultz, tlf. 51910115

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

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

Tlf. 75 17 13 00

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

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

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

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

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Hverdag
Så er det snart hverdag. ”Ansættelse”,
”indsættelse”, jeg havde nær sagt: ”udsættelse”, ”nedsættelse” og ”opsættelse”, og desuden her den 5/8, ’åbent
hus’ i Præstegården. Så må undertegnede da vist også være blevet plantet

godt og grundigt i embedet som præst
i Vejrup og Vester Nykirke sogne.
Men en vidunderlig og dejlig dag,
d. 5/8, og et fremmøde på mere end
hundrede mennesker, der kom for at
se den nyrenoverede præstegård og

www.endrupby.dk

for at hilse på. Det varmer og gør
glad. Tak skal I ha’, Alle Sammen,
tak for jeres velkomst, for gaver, for
hjertevarme.
Og hermed, så ikke ﬂere indsættelsesarrangementer! Nu skulle det

13

Vejrup Endrup Nyt
gerne blive hverdag, og netop ’hverdagen’ som tilværelsens drivaksel.
Det er i ’hverdagen’, vi lever, det er
her at alle livets facetter foldes ud mellem mærkedagene. Det er ’hverdagens’ rytme, der er livets puls. Den

Adresseliste:
Konst. Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.
Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets ofﬁcielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Tlf. 75 19 13 11
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550
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kirkelige reformator Martin Luther
(1483-1546), der som bekendt er bagmanden for vores forståelse af kristendommen, havde sine tanker om
livet i ”kald og stand”, at man skal
tage sit arbejde og sine pligter på sig.
Et udtryk for at være ’hverdagen’ tro
– og dermed også at være livet tro.
Også digteren Dan Turéll (19461993) havde et nært forhold til ’hverdagen’, som han skriver i sit digt:
- ”Jeg holder af hverdagen. Mest
af alt holder jeg af hverdagen. Den
langsomme opvågnen til den kendte
udsigt, der alligevel ikke er helt så
kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten.
Den rituelle vandring til købmanden
om hjørnet efter mælk, cigaretter,
aviser. Jeg holder af hverdagen. Selv
gennem alle dens irritationer. Bussen
der skramler udenfor på gaden. Telefonen der uaﬂadelig forstyrrer det
smukkeste, blankeste stillestående
ingenting i mit akvarium. Fuglene
der pipper fra deres bur. Den gamle
nabo der ser forbi. Ungen der skal
hentes i børnehaven netop som man
er kommet i gang. Den konstante
indkøbsliste i jakkelommen med sine
faste krav om kød, kartoﬂer, kaffe og
kiks. Den lille hurtige på den lokale
når vil alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sved af panderne - jeg holder af hverdagen. Dagsordenen. Også den biologiske. De
uundgåelige procedurer i badet og på
toilettet. Den obligatoriske barbermaskine. De breve der skal skrives.
Huslejeopkrævningen. Afstemningen af checkheftet. Opvasken. Erkendelsen af at være udgået for bleer
eller tape - Jeg holder af hverdagen.
Ikke i modsætning til fest og farver,
tjald og balfaldera. Det skal til med
alle sine efterladte slagger. Så meget
usagt og tilnærmelsesvist vævende

og hængende i luften bagefter. Som
en art psykiske tømmermænd. Kun
hverdagens morgenkaffe kan kurere. - Fint nok med fester! Al plads for
euforien! Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke så
kendte samme udsigt. Jeg holder af
hverdagen. Jeg er vild med den. Hold
da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen. Jeg holder stinkende meget af
hverdagen.”
Ja, så mættet og massivt kan det
også siges, måske som et moderne
udtryk for filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855), når han understreger, at ”gentagelsen er det daglige
brød, der mætter med velsignelse”.
Som Kierkegaard skriver det: ”Håbet er en vinkende frugt, der ikke
mætter. Erindringen er en kummerlig tærepenge, der ikke mætter; men
gentagelsen er det daglige brød, der
mætter med velsignelse. Når man har
omsejlet tilværelsen, da skal det vise
sig, om man har mod til at forstå, at
livet er en gentagelse, og lyst til at
glæde sig til den. Den, der ikke har
omsejlet livet, før han har begyndt at
leve, han kommer aldrig til at leve;
den, der omsejlede det, men blev
mæt, han havde en dårlig konstitution; den, der valgte gentagelsen, han
lever.” (Gentagelsen, 1843).
Jo, vel er det blevet hverdag – med
hverdagens - og ugens rytme, der
markeres med søndagenes gudstjeneste, som kirkelivets og sognelivets
puls, også med et gentagende, men
altid nærende budskab – til styrke
og mod, til håb og til trøst – bundet
til evangeliets glædelige fundament,
men forsøgt formidlet - med både
humor og empati, med undren og intensitet. Livet kan jo komme bag på
enhver. I hvert fald er der altid plads
til én mere om søndagen. Kig ind i
Vester Nykirke eller Vejrup Kirke.

HØSTGUDSTJENESTE
Den 16/9 fejres høstgudstjeneste i kirkerne,
kl. 10.00 i Vejrup, kl. 19.00 i Vester Nykirke.
Høstgudstjeneste efter traditioner, inkl. kaffe mv.
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Kirkens historie – fra oldtid til nutid – foredragsrække
Et af efterårets projekter, som jeg
har omtalt, at jeg vil sætte i søen,
er en foredragsrække over kirkens
godt 2000 år lange historie.
Kirkehistorie, som også er verdenshistorie, kulturhistorie, filosofihistorie, idéhistorie, kunsthistorie, krigshistorie. Det hele hænger sammen. Vores måde at være
på, vore måde at tænke på - i alle
livets og samfundets aspekter, det
er alt sammen formet af de sidste
2000 års historie - af kirke og kristendom - af romere og grækere af middelalderens kejserdømmer kampe mellem paver og kejsere –
renæssance, reformation, frihedskamp, oplysningstid, modernitet.
En lang periode, og derfor kan
det selvfølgelig kun blive til fragmenter og brudstykker med et

forsøg på at trække linjer og sammenhænge. Men er man hooked
på historien – fra kirken til krigen,
eller har man lyst til at få genopfrisket sin verdenshistorie, eller
måske for første gang stifte bekendtskab med den, så er her en
mulighed. – Kirken fylder hele vejen igennem den historiske forløb.
Det handler fra min side ikke om
from forkyndelse, men om forståelse, historisk og filosofisk, teologisk, herunder, hvad er kristendommen egentlig for en mærkværdig størrelse?
Foredragsrækken bygges op over
følgende temaer:
1. Præsentation / ur-kristendommen og dens jødiske forudsætninger

2. Den græske og romerske verden
3. Middelalder
4. Renæssance og reformation
5. Oplysning og modernitet
6. Verdenskrig og nutid
Det er muligt, at nogle af emnerne bliver slået sammen. Derfor
sætter jeg foreløbig kun dato på
de første to aftener, hhv. 16/10 og
13/11, begge gange kl. 19.00 i konfirmandstuen på Præstegården,
Engdraget 5, Vejrup. Der er kaffe
og kage, måske laver vi også mod
betaling af en skilling, lidt ost og
rødvin. Alle skal være hjertelig
velkomne. Der kræves ingen særlige forudsætninger.
Uffe Vestergaard

Højskolesang
Der skal synges noget mere! – Derfor holder vi højskolesangaften i konfirmandstuen på Præstegården,
Engdraget 5, Vejrup – den 30/10, kl. 19.00. – Vi vil synge nogle af årstidens sange, foruden at Uffe vil
kommentere en række af andre udvalgte sange, og desuden give et bud på, hvordan man måske kan forny
traditionen med fællessang, for fortsat at holde den levende. Der er kaffe og kage, måske laver vi også mod
betaling af en skilling, lidt ost og rødvin. Alle skal være hjertelig velkomne.
Uffe Vestergaard

www.endrupby.dk
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Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup

V. Nykirke

26/8

13. s. e. trinitatis

10.30

9.15

2/9

14. s. e. trinitatis

9.15

10.30

9/9

15. s. e. trinitatis

10.30

ingen

16/9

16. s. e. trinitatis - høstgudstjeneste

10.00

19.00

23/9

17. s. e. trinitatis

10.30

9.15

30/9

18. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

7/10

19. s. e. trinitatis

9.15 (PT)

ingen

14/10

20. s. e. trinitatis

ingen

19.30

21/10

21. s. e. trinitatis

19.30

ingen

28/10

22. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

4/11

Allehelgen

16.00

14.00

11/11

24. s. e. trinitatis

10.30

ingen

18/11

25. s. e. trinitatis

ingen

9.15

25/11

Si.søndag

9.15 (PT)

ingen

Personalia
Døbte i Vejrup Kirke:
Johannes Hjerrild Donslund, Vejrup
Alma Hollænder Olsen, Vejrup
Døbt i Vester Nykirke:
Zenia Spaanheden Johansen, Esbjerg
Viet i Vester Nykirke:
Tina og Steen Frandsen Beier,
Endrup

Babysalmesang
Vi har i Vejrup et projekt på bedding under ledelse af vores nye
organist, Anne. De nærmere detaljer foreligger endnu ikke. Men
så meget kan nævnes, at der sigtes mod start i uge 39, og at det vil
komme til at ligge onsdag formiddag.
Nærmere oplysninger følger på Facebook, Hjemmeside, Ugeavis
mv., når den detaljerede planlægning kommer på plads.

Bisat Vejrup Kirke:
Else Pellegaard, Vejrup

Aktiviteter
16/10 – Historisk foredrag: - ur-kristendommen og dens jødiske forudsætninger, konfirmandstuen, kl. 19.
30/10 – Højskolesangaften, konfirmandstuen kl. 19.
13/11 – Historisk foredrag: - den græske og romerske verden, konfirmandstuen, kl. 19.
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Sponsorat til
Vejrup Idrætsforening
Denne sommer har håndboldudvalget ansøgt og fået bevilliget godt 10.000kr af DGI og DIF’s foreningspulje. Pengene kommer til stor gavn og
glæde – Der skal blandt andet indkøbes nye
læderbolde til efterårssæsonen. Ydermere skal
pengene bruges som tilskud til håndboldarrangementet ”Håndboldnatten” som skal løbe
af stablen den 28. september 2018. Her skal vi
hygge os med overnatning i hallen, masser af
håndbold på selvlysende baner og mange andre sjove aktiviteter. Mere information herom
følger efter børnenes håndbold-opstart.

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

Køb, Salg og Biludlejning

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Din garanti for dansk kvalitet

Tatjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming
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ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Her er der plads
til din annonce
Kontakt Helle B.
2945 4615
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Torsdag i byfesten blev Idrætsforeningens
træner/lederpris uddelt
Otto Pedersen fortalte følgende om vedkommende:
Årets træner/lederpris går til en person,
der altid er klar til at hjælpe i klubben.
Personen har været træner for både
drenge og piger. Personen har også været
holdleder for de forskellige seniorhold i
lange perioder, og er det stadig den dag
i dag. Han har aldrig svigtet klubben,
og var også trofast i perioden, hvor det
gik knap så godt i Vejrup. Han har taget ansvaret for
spillernes tøj, og sørger for, det bliver vasket til hver
gang. Hvis der skal hygges og grilles for spillerne,
bliver det gerne gjort - han er en hyggespreder med
godt humør, og han er meget bevidst om hvor vigtigt, det sociale sammenhold er for klubben. Kassan,
vil du komme herop?
Efterfølgende udbrød fodboldholdet et jubelbrøl, der
understregede, at Kassan var den helt rigtige til at
modtage årets træner/lederpris. Tillykke med det.
Også de unge hjælpetrænere fra de forskellige idræt-

ter, blev kaldt op. Uden dem ville det være svært at
skabe så meget aktivitet, som der er i Idrætsforeningen. Hver af de unge hjælpetrænere fik et gavekort til
Sportsmaster, hvorfra de kan få lidt tøj, der synliggør deres arbejde i foreningen.
Fra håndbold var det Simone Fogh, Sofie Nielsen og
Amalie Søndergaard.
Fra gymnastik var det Lærke Poulsen, Lærke Grønnebæk, Emma Møller, Jullielilje Pedersen, Amalie
Søndergaard, Lykke Sørensen, Nadja Borg og Julie
Haulrik.
Fra badminton var det Cecilie Søndergaard og Signe
Utoft Nielsen.

VIF Sport fest 2018
Så er Sportfesten 2018 veloverstået. Vi havde 5 rigtig
gode dage, hvor vejrguderne dog ikke helt var med
os. Vi er alligevel rigtig glade for den store opbakning byens skønne borgere viste, og regnen blev
trodset.
Der var i år rigtig god gang i raflingen om onsdagen,
hvor mange fandt vejen forbi baren. Torsdag nåede
de fleste lige i mål på cykelturen inden regnen for
alvor satte ind. Det var også torsdag hvor der var et
nyt og vellykket tiltag, da lokal arkivet gav en rundvisning på Lykkesgårdvej på gåfødder.
Fredag var der godt gang i festen allerede kl 13.30 til
årets fyraftensarrangement, som fortsatte indtil de
unge kom i teltet og gav den gas på dansegulvet til
kl 02.00, med lokale DJ’s fra Glejbjerg. Ved spisetid
var sjov for børnene i børneteltet, hvor nogle friske
damer stod for underholdningen. Imens var der old-

boys fodbold på opvisningsbanen, med 5 deltagende
hold.
Lørdag var torvedag flyttet ind i teltet grundet regnen. Regnen gjorde også at der desværre ikke var ret
mange tilskuere til havetraktortræk. Dette ser vi gerne ændret til næste år, med sol over Vejrup 6 Vejrup
sejeste mand og kvinde måtte desværre udskydes til
næste år, så vær’ klar på at konkurrere til næste år!
Om aftenen spillede Devotion op til dans, og der var
et fyldt dansegulv stort set hele aftenen. Vi var omkring 250 spisende gæster og der stødte ca. 100 til
da dørene blev åbnet. I baren stod nogle lokale samt
en god portion fra Gørding, hvilket var en rigtig god
kombination.
Søndag startede optoget rigtig fint, dog begyndte
regnen da vi var ca. halvvejs. Som noget nyt valgte

www.endrupby.dk
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festudvalget at vise vejen og var med i optoget. Vi
var rigtig glade for alle de tiltag folk havde lavet for
at være med i optoget, så til næste år håber vi selvfølgelig på endnu flere. Søndag sluttede af med at
Munch og Broderskabet spillede Kim Larsens bedste
stykker.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle der har besøgt
pladsen med deres dejlige og festlige humør. Derud-

over skal der lyde en stor tak til alle sponsorer, som
har været yderst gavmilde. Vi vil også gerne takke
alle vores samarbejdspartnere, især Min Købmand
samt Hallen. Og sidst men ikke mindst skal der lyde
et, af hjertet, tak til alle de frivillige som har hjulpet
i løbet af ugen. Vi har ikke skullet spørge ret mange
gange før der stod en god håndfuld og var klar til at
hjælpe. Det skal I vide at der bliver sat stor pris på.
På festudvalgets vegne, Janni Jørgensen

Sportsfest optoget
Billederne er fra de sidste justeringer - finpudsninger af påklædningen køretøjet og rekvisitterne
inden optoget skulle starte – ja selv festudvalget havde fundet de sidste rene T-shirts frem og gik med i
optoget – et lille opråb om ﬂere hænder i udvalget – så kom endelig ud busken og forhør jer ved Janni, hvad
det konkret går ud på.
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

STENHUGGER

AUT. VVS INSTALLATØR

Jørgen Martin Pedersen
Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk
GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Logo til brug på lyst tøj

N i e l s L a m b e r t s e n s Ve j 6 • 67 0 5 E s b j e r g Ø

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34
6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

T l f. 76 10 9 110 • i n f o @ g t e . d k • w w w. g t e . d k

Design: PECANI

www.pecani.dk

Design: PECANI

www.pecani.dk

www.casperskoreskole.dk

Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Design: PECANI

Vejrup
Caravan
Transport

www.pecani.dk

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

ørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Design: PECANI

www.pecani.dk

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

Skov Madsens
Madsen Bedemandsforretning
Skov
Bedemandsforretning
Borgergade 99
Borgergade
6740
6740 Bramming
Bramming
Tlf.:
75 17
Tlf.: 75
1734
344040

www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

Tillid og
og tryghed
tryghed er
vi bygger
Tillid
er det
det vi
bygger på
på

Vi tilbyder Elysium
Nørregade 7
Begravelsesopsparing
6690gør
Gørding
som
det muligt,
Tlf.: 75
17 80op70til
selv
at spare
egen begravelse eller
bisættelse.
Vi træffes

hele
døgnet Vi
træffes
hele
døgnet
alle ugens dage
- alle ugens dage

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
www.endrupby.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Riffel og pistolskydning
Opstart på sæsonen 2018/19 - Tirsdag d. 4-9 kl. 18.30 – 21.00
På banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter.

Skydning i Gørding-Vejrup Skyttekreds er for alle. Piger – Drenge og Damer – Herrer
•
•
•
•

Er dine ambitioner at kommer vil mange stævner og gerne til DM, så hjælper vi dig på vej.
Er du til træning på banen og deltage i hjemme og udebaneturneringer, så er der mange muligheder.
Er du til træning og hyggeskydning, efterfulgt af en snak og måske en kop kaffe, er du velkommen.
Er du over 55 år så har du også mulighed for at skyde / socialt samvær hver mandag fra kl. 14 - 16

Medlemspriser 2018/2019
• Børn og unge under 21 år: Medlemskort
TILBUD
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud
• Over 21 år: Medlemskort
TILBUD
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud

270 kr.
Cal. 22 Tilbud

300 kr.

Luftgevær 250 kr.

350 kr..
Cal. 22 Tilbud

Åbningstider
• For alle: Tirsdag + torsdag
Patronsalget slutter kl. 20.00

375 kr.

Luftgevær 325 kr.

18:30 – 21:00

• Senior: (for alle over 55 år) Opstart mandag d. 3-9 18
Mandag

14:00 – 16:00

Har du ikke prøvet at skyde før, så kig ned og få en gratis prøveskydning

Skydning, en fri sport.

Er du medlem hos Gørding-Vejrup Skyttekreds, har du ikke faste tider du skal møde for at være med.
Vi har åbent tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – 21.00 (patronsalget slutter kl. 20.00 og når sidste skytte har
skudt lukker vi.)
Du kan frit vælge hvornår du kommer og træner i vores åbningstider og ønsker du at træne flere gange hver
aften eller om ugen kan du også det. Ligesom er der uger du ikke har tid eller mulighed for at komme så er
du ikke forpligtiget af at skulle deltage.
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Du kan ligeledes frit deltage i de ca. 8-10 stævner vi deltager i årligt i lokalområdet og ved DM.
Gørding-Vejrup Skyttekreds var en af de mest deltagende foreninger i Sydvestjylland ved stævner og konkurrenceskydninger. Hvilket også resulterede i mange præmier og pokaler til foreningens medlemmer i sidste
sæson.
Vil du gerne være en del af dette, så mød op på banen.
Vel mødt til en ny sæson med masser af konkurrence, stævner og hyggelig samvær.
Skole DM for 5 klasses elever - Se her hvis du er:
Elev eller forældre til en elev i 5 klasse
Her har du mulighed for at konkurrere med landets andre 5 klasser
- Skole DM er gratis at deltage i, det kræver blot der min er 4 fra en klasse der
deltager for at danne et hold. Se mere på: dgi.dk/skoledmskydning
Er du eller klassen interesseret, så kontakt
Verner Fogh på tlf. 40271020 eller mail. vf@vf-biler.dk

Skydning, en sport i centrum www.skytteklubben.dk
- Alle er velkomne Bestyrelsen

Vejrup Seniorclub
Søndag d. 17. juni havde Seniorklubben en udflugt til
Harzen sammen med OK klubben fra Varde. Vi var
21 fra Vejrup og 30 fra Varde.
Turen var arrangeret af Ansager Turist.
Vi kørte fra Vejrup kl.8.30 og ned gennem Sønderjylland, videre ned gennem Slesvig -Holsten, ned
til Hamburg, hvor vi så den gamle Elben tunnel fra
1911, som var meget moderne dengang. Videre ned
forbi Hannover, for så at nå bestemmelsesstedet byen
Goslar.
Dagen efter var vi på en byrundtur med Bimmelbahn I Goslar, hvor vi så de mange seværdigheder. På
torvet på rådhuset er et klokkespil med figurer, der
beskriver folk, der arbejder i minedriften igennem historien. Det var meget flot. Om eftermiddagen kørte
vi ud til Bjergværkmuseet, for at se og høre om minedriften igennem århundreder. Vi kørte ind I bjerget
i en minebane, og kom ind i minegangene, hvor vi
så hvor forfærdeligt, slidsomt og usundt arbejde det
havde været for minearbejderne. Det betød at i mange år var levealderen kun 35 år. Senere kom der nye
metoder til at bryde granitten, der er hård som stål.
Vi kørte til Hahnenklee-Bochweise for at se en tro
kopi af en norsk stavkirke bygget af egnens træ i
1909. Det er en meget flot kirke, som bliver brugt af
egnens beboere.
På tredjedagen kørte vi til Wernigerode, der er en
gammel by med mange smukke bindingsværkhuse i

mange forskellige stile og farver. Der ligger også det
store gamle slot, der i århundrede har været beboet
af konger og kejsere, men nu er museum.
Senere kørte vi op til Hexentanzplatz, der er et gammelt kultsted, hvor heksene dansede hele natten, før
de fløj til Bloksbjerg. Der var udstillede hekse og trolde i alle afskygninger udført bronze.
Så vi var da heldige og lettede at vi var fuldtallige, da
vi drog derfra.
På hjemvejen kørte vi forbi de store dæmninger. De
regulerer vandstanden i floderne, når der er fare for
oversvømmelse.
Onsdag var så hjemrejsedag. Turen gik med mindre
veje for at undgå at køre i kø, hvilket også lykkedes.
Vi var hjemme ved 18 tiden, og kunne glæde os over
en helt igennem fin tur.
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Sommerfest i Endrup
Det blev en sommerfest i bogstaveligt forstand. Der
var sol og der var dejlig lunt den 27. juli 2018, da lokalrådet inviterede til fest. Cirka 60 personer tog i
mod tilbuddet. De fik Sous Vide kød og tilbehør fra
Agerbæk Hotel, Endrup Kro var ferieramt.
Kødet skulle grilles med gas, da grillkul var forbudt.
Svoger Erik og Mads styrede grillen, og som en delikatesse, serverede Mads Dexter pølser lavet af en
af hans egne kvier. Til dessert havde Pernille bagt
rabarber kage med is som tilbehør.
Undervejs havde Marije, Theodor og Hans Jørgen
spillet til nogle sange og derefter dejlig hyggemusik. Det eneste vi løb tør for var vand på flaske, men
der kom hurtigt ny forsyning.
Måneformørkelsen samme aften fortonede sig i det
fjerne. Aftenens overskrift var HYGGE, og det synes
vi lykkedes til fulde.
Mvh. Johannes

Sankt Hans aften i Endrup
På en lidt kølig og fugtig lørdag d. 23/6-18 holdt festudvalget i Endrup Skt. Hans fest.
Heldigvis har vi vores grillhytte, så aftenen blev både hyggelig og lidt nostalgisk for de cirka 60 personer, der deltog.
Grillen var tændt og efterfølgende blev heksen sendt afsted, men inden da hørte vi årets båltale, som Anni Mathiesen holdt:
Båltale ved Sankt Hans i Endrup i 2018.
Tak for muligheden for at holde bål-talen her i Endrup i
aften – hvor vi i aften traditionen tro fejrer midsommeren
med at tænde bål – i hvert fald de fleste steder i landet og
synge Holger Drachmanns midsommervise.
Vi elsker vort land… ja sådan indleder rigtig mange af os
sangen her i aften – uanset om det regner eller blæser og
uanset om vi i aften må sætte ild i bålet og få røg i øjnene
– ja så holder vi fast i traditionen og fejrer Sankt Hans. Jeg
vil i min tale i år ikke tale så meget om Sankt Hans – men
i stedet benytte lejligheden til at tale om et emne – som
er med til at sikre, at vi også føler at ”Vi elsker vort land” –
nemlig frivillighed. Et emne, jeg synes, er et oplagt at tale
om – når vi nu i aften fejrer midsommeren her i Endrup
– hvor jeg også ved, at der er mange frivillige. Frivillige,
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som er med til at forskønne byen med naturparken med
grillhytte og som er med til at kæmpe kampe for f.eks.
nedgravning af højspændingsledninger.
Danmark er et land hvor vi heldigvis rundt om har masser
af frivillige. Faktisk udfører omkring en tredjedel af den
danske befolkning frivilligt arbejde. Frivillige, som bidrager
med deres gratis arbejdskraft og som leverer en uundværlig indsats i rigtig mange forskellige sammenhænge.
Det frivillige arbejde er fordelt over mange områder.
Idrætsområdet er det absolut største. Her er 11 pct. af
befolkningen engageret. Det frivillige arbejde består af
mange forskellige aktiviteter eller arbejdsopgaver, der
tiltrækker forskellige grupper af mennesker. De frivillige
bruger i gennemsnit 17 timer om måneden på det frivillige
arbejde. Nogle få har, hvad der svarer til fuldtidsarbejde,
men på de store områder for frivilligt arbejde, bruger de
fleste typisk 10-15 timer om måneden.
Der er også rigtig mange frivillige, som melder sig på banen til at give en hånd med i udlandet. Mange vælger at
stille sig til rådighed for at hjælpe fattige børn i ulande.
Ofte er dette frivillige, som brænder for at komme ud at

www.vejrup.dk
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rejse, og rigtig mange kommer hjem med store oplevelser
i rygsækken. De kommer tæt på landets fremmede kultur,
historie men ikke mindst tæt på lokalsamfundets befolkning. Og ofte skabes tætte bånd, som holder resten af
livet.
Rigtig mange unge melder sig lige så til at arbejde frivilligt
et sted i ude i verden. Inden længe tager min studentermedhjælper fra Christiansborg blandt andet 4 uger til Peru
for at være frivillig på et hjem for handicappede unge.
Men også her hjemme i Danmark har de frivilliges indsats
en kæmpe betydning for rigtig mange mennesker.
Uanset om vi siger vore lokale idrætsforeninger, borgerforeninger, lokalråd, spejder- og husholdningsforeninger, politiske foreninger, ældreråd, forældreråd, skolebestyrelser
eller hjælpeorganisationer… ja jeg kunne blive ved. Så er
der her en mængde af frivillige hjælpere, som bruger deres
fritid på at gøre et stykke arbejde uden at få løn for det.
Man har både på landsplan, men også i rigtig mange kommuner anerkendt de seneste år, at de frivillige har en
meget stor betydning for at få vort samfund til at hænge
sammen, og faktisk har mange kommuner også valgt at
lave en frivilligheds-politik – hvor der understreges, at den
frivillige sociale indsats er et værdifuldt supplement til den
offentlige sociale indsats. Så kan man måske så spørge sig
selv: Hvorfor er der nu så mange, som melder sig på banen
og tilbyder, at gøre et stykke frivilligt arbejde?
Jo jeg kan sige jer, som frivillig får man rigtig mange sjove
og givende oplevelser. Og i mange sammenhænge er det
at kunne glæde andre jo lønnen i sig selv. Jeg har selv gennem en stor del af mit ungdoms og voksenliv været frivillig
i forskellige foreninger. Jeg har blandt andet været frivillig
gymnastikleder og volleyballtræner.
Som frivillig tæller man ikke timerne – nej her er det
de gode oplevelser, sammenholdet og venskaberne man
tæller og som har en betydning. Det at man fornemmer
at ens frivillige indsats gør en forskel. De frivillige er kort
og godt kittet – ja
det kit som er med
til at binde vores
velfærdssamfund
sammen. Det at
kunne hjælpe andre
mennesker som er
i nød eller blot har
brug for én – ja det
glæder også en selv.
Men ud over glæden – er det faktisk
også nu kommet
flere gevinster
frem. Forskning har
nemlig vist, at ældre

mennesker får et stærkere helbred, og lever
længere, hvis de deltager
i mindst 200 timers frivilligt arbejde om året.
Især er der en markant
lavere risiko for at udvikle forhøjet blodtryk – når
man er frivillig. Ud over
dette er der en stærk
sammenhæng mellem
lykke og frivilligt arbejde.
I samfund, hvor frivilligt
arbejde er almindeligt,
er den gennemsnitlige
borger lykkeligere end i
andre samfund.
Ja lykken spreder sig til hele befolkningen – når man lever
i et land med mange frivillige.
Ja – og bedre belønning kan vel ikke findes. Og jeg ved det
har en betydning. Da min mor var frivillig helt til hun var
85 år. Her meldte hun sig til at holde kirkestien i Årre og
var med til at være skubber for de gamle på plejehjemmet
– ja så følte hun, at hun stadig hun stadig kunne gøre forskel. I dag er hun ved at nå en alder, hvor det nu er hende
selv, som nyder gavn af de frivillige på plejecentret.
Det handler om, at man gerne vil gøre noget godt for sig
selv samtidig med, at man også glæder andre. Mange af de
frivillige siger faktisk også, at de får det fysisk bedre af at
udføre frivilligt arbejde. Så når vi nu her i aften er samlet
på et sted hvor frivillige også gør en stor indsats – som
har sikret, at vi kan samles til Sankt Hans med bål og med
heks… ja så gør det mig godt at vide, at de i hvert fald bliver belønnet med et længere og et lykkeligere liv.
Danmark er foreningernes land. Danmark er de frivilliges
land - med mange foreninger og mange frivillige, som hver
eneste dag gør en forskel.
Og med de nye forskningsresultater – ja så ved vi, at vi
alle nyder gavn af de frivilliges indsats ved at vort liv bliver mere lykkeligt og at alle vore frivillige får et stærkere
helbred ved at yde en frivillig indsats. Så næste gang du
møder fodboldtræneren, som samler de små drenge på
fodboldbanen for at træne, næste gang du ser jeres lokale
gymnastikhold eller møder lederen for Spejderne eller
repræsentanter fra Lokalrådet - Ja så send dem en venlig
tanke og sig dem gerne tak. De er nemlig hver og én med
til at vi alle får et lykkeligere liv.
Ja de er med til at sikre at: Vi elsker vort land…
Med disse ord – vil jeg også sige de frivillige TAK og ønske
jer alle en fortsat god og
Sankt Hans aften.
Tak for ordet. - Anni Mathiesen, MF

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

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

KØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE

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

Tlf. 75 19 03 50

Nielaus & Jeki Møbler ApS
Handmade design furniture
Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485

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

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

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
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2018 Arrangementer
August
Lørdag D. 25.8
Tirsdag D. 28.8

Vejrup Borgerforening 100 Års Jubilæum
Vejrup Husholdningsforening Udflugt til Lydum kl. 17.30

September
Mandag D. 10.9
Tirsdag D. 25.9

Flittige Hænder kl. 13.00 i skolens grupperum i kælderen
Køkkenfri aften på Vejrup skole kl. 18.00 Vejrup Husholdningsforening

Oktober
Tirsdag D. 02.10 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 16.10 Historisk foredrag: - ur-kristendommen og dens jødiske forudsætninger,
konfirmandstuen, kl. 19.
Tirsdag D. 30.10 Højskolesangaften, konfirmandstuen kl. 19.

November
Tirsdag D. 13.11

Historisk foredrag: - den græske og romerske verden, konfirmandstuen, kl. 19.

Banko og Præmiewhist i Fritidscentret - Hver ONSDAG kl. 19.00
Fritidscentrets Køkken har dermed ÅBEN fra kl. 17.00

Vejrup præmiespil
Vif
265
450
427
49
405
379
21
7
327
184
518
47
253
412
432
486
222
150
255
520
433
219
17
177
437
346

Præmiespil 05 - 2018
Erna Madsen
Kenneth Møller
Tobias Tobiasen
Søren Callesen
Brian Jensen
Anders Ebner
Tommy Hunderup
Kim Eskesen
Camilla Nørskov
Rene Toft
Janne Tang
Bente Mølgård
Klaus Wodarka
Børge Nielsen
Sven Iversen
Susan Sørensen
Ulla Hansen
Tina Schultz
Laurids Kristoffersen
Henry Madsen
Børge Voss
Wendy Mikkelsen
Lisbeth Pedersen
Verner Fogh
Jan Søndergård Jensen
Jørgen Fogh

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

Vif
478
10
7
500
467
339
531
360
181
90
253
482
410
6
50
71
143
471
58
251
248
39
168
261
464
476

Præmiespil 06 - 2018
Bjarne Sørensen
Elsebeth Toldshøj
Kim Eskesen
Signe Ladefoged
Anna Højmark
Gitte Petersen
Peder Hjort
Jørgen Martin Pedersen
Susanne Rose
Rene Andersen
Klaus Wodarka
Niels Hjerrild
Kirsten Bladt Hansen
Flemming Jensen
Otto Pedersen
Louise Haulrih
Magna Sørensen
Susanne Gomaz
Søren Andersen
Thomas Regel
Bendt Jensen
Ejvind Christensen
Hans Johnsen
Knud Fogh
Susanne Søby
Klaus Hvass

www.endrupby.dk

præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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4038 0253

Butik Knoppen

Gørding

7517 8953

Caspers Køreskole

Bramming

2978 9025

Danrevi

Bramming

7510 1100

Dansk Vinduesservice

Vejrup

4296 0550

Den Grønne Butik

Gørding

7517 8999

Din Tøjmand

Bramming

7517 3037

Endrup Malerfirma

Endrup

2815 0517

Endrup Kro

Endrup

7519 1500

F. Løbner

Gørding

7517 8504

2061 2689

Jensen Biler

Vejrup

7519 0452

Jørgen M. Pedersen

Vejrup

7519 0529

Kent Jensen

Vejrup

7519 0333

Knudsens gardiner

Bramming

2096 9676

Lasse G. Hansen

Vejrup

8118 7278

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

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

TM Rengøring

Vejrup

5048 8115

V. F. Biler

Vejrup

7519 0200

Sædding Revision

Vejrup Andels Grovvare

7519 0054

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

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

gevins

tsum c

26.000
,-

a.

75 17 89 99

BANKO

Vi er specialister i varmepumper

Vejrup

Fujitsu varmepumpe

7510 1555

Ivan A. Jensen

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

Bramming

Tilbuds pris

7517 8211

Home Bramming

s
a
l
h g/
å
s
r
d
e er
hv vic
i
de e
v
a

7610 9110

Gørding

Prisen er ekskl. montering

Esbjerg

Gørding og Smede forretning

r
e
r kr. 8.999,-

Grafisk Trykcenter

Henrik: 26 33 89 99

7517 1300

Bent: 26 32 89 99

Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming

DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD

7519 1411

Vejrup

AEG LFL73724
VASKEMASKINE

Endrup

Kloakmester Bjarne S.

1400 OMDREJNINGER • 7 KG
ENERGIKLASSE A+++
DAMPFUNKTIONER

Andelsmejeri

Introduktions pris

7519 10 03

Lars: 26 80 77 22

Telefon

Endrup

3.
9
9
9
,
-

By

Allison

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Firmanavn

www.dengroennebutik.dk

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

