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

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

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

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

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

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min Købmand er klar til din Julesok…
Peter, Arne og Martin glæder sig til december måned, 

for så skal der hænges julesokker op i butikken 
HUSK at sætte dit NAVN på sokken.

Der bliver lagt gave i julesokken
første gang søndag den 1. december,
og igen den 8. 15. og 22. december, 

efter kl. 10.00 formiddag.
KOM OG VÆR MED 

Min Købmand er vært med 
Gløgg og æbleskiver til kunderne

Fredag d. 20. december 
fra kl 14.00 til 18.00

 Det vil blive en dag med
julestemning i butikken.

Glædelig jul og godt nytår
Ønskes du af Min Købmand 
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Går du med byggetanker? 
Med 8 nye byggegrunde, som står klar i 2020 på Stationsvej i Vejrup,  
kunne der være nogle som planlægger at bygge nyt. 

Ønsker I at bruge lokale og kvalitetsbevidste håndværkere, vil vi, tømrermester Kenneth K. Madsen og mu-
rermester Ronni Fyhn, gerne holde et uforpligtende møde med jer, hvor vi sammen kan vende ideer og teg-
ninger.  

Vi kan stå inde for kvalitetshåndværk og vi lægger stor vægt på en god dialog med kunden igennem hele 
byggeperioden, derudover et vi et fint alternativ til diverse typehusfirmaer, da vi godt kan matche prisen på 
opførelse af jeres drømmehus 

Vi glæder os til at høre fra jer!

Tlf. 2971 3899

PRIS PÅ BYGGEGRUNDE PÅ VEJ 
En Landsby med store muligheder og lige om lidt 
klar med endnu en etape med, Nye attraktive par-
celhusgrunde. Prisen på en grund skulle gerne ligge 
klar i december måned.
Grundene er beliggende i naturskønne omgivelser 
og meget centralt i Vejrup. Gående og cyklende kan 
hurtigt via stier og stille villaveje komme rundt i 
byen, og skolebørn kan gå til skole og fritidscenter 
uden at komme i nærheden af befærdede veje.
Og med ca. 750 indbyggere, med oplandet er der 
1.200 så bliver der rift om grundene.
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Bedsteforældredag på skolen
På Vejrup Skole er der en del 
traditioner og en af dem er den 
årlige bedsteforældredag for 
skolens yngste elever.

Det er en dag, som eleverne 
glæder sig meget til. Fra mor-

genstunden laves de sidste forberedelser, så alt er 
parat, når bedsteforældrene dukker op fra nær og 
fjern kl. 10. 

Også i år er bedsteforældrene inviteret, nemlig fre-
dag den 29. november.

Børnene står forventnings-
fulde ved indgangen i kæl-
deren og tager imod deres 
bedsteforældre og sammen 
går de til samlingssalen, 
hvor der bydes velkommen 
og synges et par julesange. 

Herefter fordeles børnene 
og deres bedsteforældre 
på 3 værksteder, hvor der 
laves juledekorationer, klip-
pes julepynt, laves konfekt 
og spises æbleskiver. Når 

alle har været igennem alle 3 
værksteder mødes man igen til 
afslutning og et par julesange. 
Mange børn følges med bed-
steforældrene hjem, og resten 
afslutter dagen med opryd-
ning og lidt hygge. 

Vi glæder os til igen i år at se 
glæden i såvel børnenes som 
bedst eforældrenes øjne, når 
de er sammen om nogle rigtig 
hyggelige timer. 

Personalet på Vejrup Skole.

Vejrup Borgerforening
Så har byen igen fået et stort fl ot juletræ på torvet, det er sponsoreret af Søndergaard Biler 
Viggo, Torben og Bjarne har ved fælles hjælp fået træet fældet og sat op, stor tak til
Viggo Sørensen for venligst at hjælpe med sin lastbil med kran. Der bliver sat vi julelys op i hele byen 
og lys på træet som først tændes den dag julemanden kommer forbi.

Det er blandt andet disse ting som dine kontingentpenge til borgerforeningen bliver brugt til, og 
uden din støtte, kunne vi ikke give byen den fl otte julebelysning og julestemning, så tak for din støt-
te og for at gøre det muligt for os at julepynte vores by.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup 
Husholdnings-

forening
Afholder ordinær Generalforsamling.

I Vejrup-Endrup Fritidscenter.

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00.

Dagsorden ifl g. Vedtægterne, 
- eventuelle forslag skal fremsendes 
skriftlig til formanden   Inge Pedersen 
- Senest en uge før generalforsamlingen.

Alle er velkomne

Kontakt os på:

Foreningen VAKS arbejder for at styrke et godt fællesskab i 
Vejrup, på tværs af skole, institutioner og foreningsliv.
Vi samler og koordinerer lokale ressourcer og hjælper med at 
sætte gang i nye initiativer.
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har nye idéer eller 
vil tilbyde din hjælp til fremtidige projekter og arrangementer.

Lad os hjælpe med at bringe 
gode idéer til virkelighed! vaks@vejrup.dk

Åben skole-morgensang arrangeres af den lokale forening VAKS i samarbejde med Vejrup Skole. 
Vi vil fremover invitere til morgensang med gæstefortæller ca. en gang i måneden.

VEJRUP SKOLE INVITERER TIL

Åben skole-morgensang arrangeres af den lokale forening VAKS i samarbejde med Vejrup Skole. 

ALLE ER VELKOMNE

ONSDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 7.50

Kom og vær med til at SYNGE JULEN IND
med dejlig fællessang ledsaget af Bramming Mandskor.

Herefter vil skoledagen fortsætte for skolens elever, 
mens alle gæster bydes på kaffe og rundstykker.

ÅBEN
 SKOLE-

MORGENSANG

Vejrup Antenneforening
påskønner initiativer
Vejrup Antenneforening har besluttet at
udlodde midler til de foreninger i Vejrup

sogn, som gennemfører/igangsætter
initiativer, som fremmer Vejrups udvikling.

Vejrup Antenneforening opfordrer foreninger
til at søge midler til sådanne initiativer.

Ansøgningsskema kan rekvireres
hos Poul Bjarne Holst på mail:

Holst4@mail.tele.dk –
Ansøgningsfrist 1. februar 2020

Efter ansøgningsfristen udløb afgør
Vejrup Antenneforening, hvilke initiativer

der er mulighed for at støtte.

Antenneforening: Erik Stenager.
Svend Erik Gejl Uhd. Poul Bjarne Holst

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Landsbypark
Mange mennesker nyder allerede nu naturen om-
kring søen, men nu sker der snart noget igen derne-
de. Alle tilladelser er i hus og materialerne til næste 
etape i Vejrup Landsbypark er leveret. 

I skrivende stund er der ved at blive samlet frivillige 
til at hjælpe Peter Bertelsen med at gøre 2 shelters 
klar til opsætning. Der skal desuden laves et såkaldt 
muldtoilet, graves kabler ned og opsættes lamper, 
ligesom der skal graves slange ned til vandforsyning. 

Herudover går man i gang med at renovere det røde 
murstenshus, så det kan bruges som redskabshus, 
der kommer ny port, ny dør samt nyt vindue. Des-
uden slettes kælderen, så rummet også kan bruges 
til et lille mødelokale. Redskabshuset skal stå færdig 
i 2019 i henhold til den bevilling, vi har fået. 

Redskabshus samt dyreshelter  beklædes med kalm-
arbræder på lige fod med shelters samt muldtoilet. 
Endelig skal der sættes nyt dyrehegn op, så der for-
håbentlig kan komme får eller geder i parken til forår. 

Først drejer det sig om at få ryddet området for uøn-
sket beplantning, gammelt dyrehegn samt få udgra-
vet til muldtoilet. Der skal også foretages udgravning 
samt fl isebelægning til shelters samt bålhytte. I det 

nye år bliver opsætningen af bålhytten, først foreta-
get i det nye år, da der er travlhed hos producenten.
  

Da det jo er hele byens projekt at få anlagt det 
fantastiske naturområde, håber vi, der er rigtig 

mange, der vil give en hånd med på den ene eller 
den anden måde.

Følgende fonde støtter projektet: Erhvervsministeri-
ets Landdistriktspulje, Esbjerg Kommune, Friluftsrå-
det, Lokale og Anlægsfonden, SE Vækstpulje.

På arbejdsgruppens vegne Mikkel Hermansen.

Vejrup Idrætsforening &
Støtteforeningen MK. 79

Afholder Generalforsamling
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00

Dagsorden ifl g. Vedtægterne
- Eventuelle forslag skal fremsendes

skriftlig til formanden –
Senest en uge før - den 25. februar

Har du interesse eller bar lyst til at give
foreningsarbejdet en chance,

kontakt da formanden

Otto Pedersen
mobil:  23 71 48 25

Alle er velkommen

Vejrup Endrup Nyt
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Vøgas-Lund 
informerer!

Vøgas-Lund har 2 stk. anparter til salg.

Tilbud sendes skriftlig eller afleveres i lukket 
kuvert mærket ”tilbud på Vøgas-Lund anpart” 

til formand Jørgen Fogh, Bjøvlundvej 1.

Tilbud skal være modtaget  
senest d. 9. december 2019.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at  
forkaste enkelte eller samtlige tilbud.

Køber får besked dagen efter så  
evt. julegave er i hus.

Jul i Vøgas-Lund
Find dit juletræ og pyntegrønt i Vøgas-Lund!.

Igen i år har mange frivillige arbejdet og 
passet skov og stier i byens lystskov. Køb 

juletræet og pyntegrønt fra skoven. Dermed 
støtter du at skov, stier og sø fortsat er en perle 
for alle i byen. Flotte Nordmannsgran til 100,-. 

Rødgran og terrassetræer fra 50,-

Træer og Pyntegrønt sælges fra Lykkesgårdsvej 
1. (Klara og Orla Jørgensen)

Vi vil sælge fra skoven  
lørdag d. 14. december fra 10-15.

Kontakt: Søren Callesen 21124711 /  
Mail: voegas.lund@gmail.com eller følg med i

opdateret info på www.vøgas-lund.dk

Stærk mand aften i Vejrup Kirken
Chris Gjerlevsen kunne fylde Kirken, han 
kunne sågar også løfte træstammen som veje-
de 112 kg, han kunne her lige løfte op mellem 
lysekronerne, her kunne man nemlig vinde 
pæne præmier, hver gæt, på hvad stammen 
vejede kostede 50,00 kr.  
For projektet skulle jo gerne indbringe et lille 
beløb til Chris og hans kamp for at komme 
til verdensmesterskaber i Indien her den 26. 
november 
Beløbet som blev indsamlet i Kirken denne 
aften 2750,00 kr. efterfølgende kunne Chris 

da også her fortælle at træningen og kalorietælling 
var gået i gang.
Det hele blev skyllet ned med Fogh`s øl, sønnen 
Anders kunne her vise det sidst nye bryg, noget 
med styrke Øl med rom, en Classics og et par andre 
smagfulde øl.
Vi ønsker alle Chris lykke på rejsen og kom sikkert 
hjem.

Vejrup Endrup Nyt
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Julehygge på torvet

Så står den igen på masser af julestemning på torvet, 
salgsboden bliver stillet op, 
Julemusikken spiller 

og der sælges gløgg, varm kakao med enten rom 
eller fl ødeskum og æbleskiver til torvepriser.

I år vil der igen være telt så vi kan stå lidt i læ.  
Al overskud støtter kommende events på torvet/i byen

Åbningstider: Lørdage og Søndage fra kl 1400-1700 
den 23. 24. 30. november og 1. 7. 8. 14. 15. december 

Glædelig jul ”vi ses”
Vi slutter julehyggen af i K øbmandsbutikken 

fredag d 20. december fra kl 1400-1800 
hvor Købmanden er vært

 ved gløgg, kakao og æbleskiver
Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul 

Min Købmand er her for fællesskabet !

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Gymnastik
Motion for voksne i Vejrup 

Vi har stadig få ledige pladser 
dig/ jer på vores hold all-round 
hold og sjov træning.
For unge eller modne kvinder og mænd. 
Her er der fokus på funktionel styrke- og konditionstræning. 

Ja, ja og hvad betyder det så? 

Det betyder, at der planlægges træningsseancer med fokus på de naturlige bevægemønstre og bygger på klas-
siske øvelser som squat, løfte, hoppe, løbe og meget mere – altså bevægelser, man ofte anvender i det daglige 
liv. Træningen foregår med og uden remedier/ vægte, hvilket også gør det muligt for dig med skavanker at 
tilpasse øvelserne efter dine individuelle behov. Træningsmaskiner i forskellige fitnesscentre er tit målrettet 
en bestemt muskelgruppe, hvorimod man via funktionel træning ofte vil opleve, at øvelserne rammer flere 
muskelgrupper, herunder også elementer som balance, smidighed og reaktionsevne. Dermed trænes kroppen 
mere ”all-round”.  Træningen er for nybegyndere eller øvede, der ønsker sved på panden med plads til humor 
undervejs. 

De 3 første gange er gratis – så kom og prøv! Tirsdage & Torsdage kl. 18.30 – 19.25 i multisalen. 

Sjov træning, hvad mon det er?
For unge piger og modne damer.  

Sjov træning har fokus på at dyrke motion men også i høj grad, at det skal være på en sjov måde, samt der 
skal være plads til grin og spas undervejs. Træningen ledes af vores dygtige instruktør Janni, som altid har 
fokus på at få bevæget kroppen godt i gennem – måske endda så man kan mærke det lidt dagen efter      . Her 
er der plads til nybegyndere og mere øvede, og træningen kan tilpasses til den enkeltes behov. Denne træ-
ningsform er alsidig og veksler mellem kondition og styrke - ofte via kreative måder at få bevæget kroppen, 
så det altid er sjovt. Det indeholder også mere traditionelle elementer fra den funktionelle træning som løb, 
squat, hop og løft. Træningen vil man kunne opleve foregå med og uden remedier/ vægte. Desuden hvis vej-
ret tillader det, kan det også betyde at vi smutter ud og inddrager byens forskellige faciliteter i vores træning.
De 3 første gange er gratis – så kom og prøv! - Torsdage kl. 19.30 – 20.25 i multisalen. 

Hvorfor overhovedet dyrke motion i en travl hverdag?
➢ Giver øget energi, overskud og bedre humør

➢ Forebygger stress 

➢ Kan forebygge livstilssygdomme fx diabetes, forhøjet blodtryk og 
mange andre sygdomme

➢ Kan mindske symptomer fra fx muskler, led, luftveje, kredsløb og 
meget mere

➢ Kan bane vejen for nye sociale relationer til andre i Vejrup og omegn

På vegne af VIF gymnastik, Tina Grønning Sørensen

Vejrup Endrup Nyt
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokaler til mange formål.
Tlf. 51 71 94 03

mail@ve-fritidscenter.dk

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

Sabrina’s fodpleje
Klinik:

Skolegade nr. 14  Pavillonen
6690 Gørding 

Udekørende
Mobil 26180020

sabrinasfodpleje@gmail.com

facebook : Sabrina ś fodpleje

Vejrup præmiespil
  Juli 2019 Præmie
 466 Mads Møller 200
 76 Susanne Jeppesen 150
 505 Karen Olsen 150
 288 Maren Andersen 100
 217 Sabrina Jensen 100
 454 Møller Sørensen 100
 380 Linda Jepsen 50
 260 Asta Fogh 50
 349 Jens Kr. Nielsen 50
 301 Thomas Henriksen 50
 189 Viggo Sørensen 50
 208 Pelle 50
 244 Åse Sillasen 50
 520 Henry Madsen 50
 471 Susanne Gomaz 50
 351 Preben Lind 50
 385 Bent A. Christensen 50
 377 Helge Hansen 50

 305 Gitte Pedersen 50
 284 Inger Henriksen 50
 328 Berit Nielsen 50
 218 Simone Jensen 50
 23 Conny Jensen 50
 181 Susanne Rose 50
 255 Laurids Kristoffersen 50
 37 Mike Pedersen 50

  August 2019 Præmie
 222 Torben Staal 200
 199 Susanne Enevoldsen 150
 180 Bjarne Sørensen 150
 427 Tobias Tobiasen 100
 133 Line Jensen 100
 550 Aase Madsen 100
 339 Gitte Petersen 50

 296 Marianne Nissen 50
 188 Kristian Fogh 50
 208 Pelle 50
 186 Ivan Jensen 50
 518 Janne Tang 50
 371 Lars Laumann Petersen 50
 165 Doris Jensen 50
 498 Laurids Kristensen 50
 268 Connie Hermansen 50
 60 Ella Sørensen 50
 71 Louise Haulrih 50
 544 Bjarne Jensen 50
 33 Henning Pedersen 50
 194 Susan Jensen 50
 190 Ketty Kristoffersen 50
 551 Carsten Brandsborg 50
 255 Laurids Kristoffersen 50
 234 Mette Bergenhagen 50
 120 Thomas Jensen 50

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

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 35 ton

2060 9620
vsv@mail.dk

Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL
Såsæd, majsfrø, gødning, 
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Find mig på Facebook 
eller

på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres 

nybyg, tilbyg - støbe arb. 
facade - badeværelse 

Mobil: 9380 0703

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 6 • 2019

Julen står for døren
Og julen står vel altid for døren! Men 
når vi kommer hen i december må-
ned, så går det helt ’galt’. I hvert fald 
skal der jules på alle planer – og til-
svarende her hos os – i Vejrup og Ve-
ster Nykirke, hvor vi har følgende på 
programmet – frem til jul:

Lucia i Vejrup Kirke
Vi snyder lidt med datoen og tager 
forskud på Lucia – allerede den 1. de-
cember – i forbindelse med gudstje-
nesten i Vejrup Kirke, kl. 10.30, hvor 
3.-klasserne som minikonfi rmander 

medvirker ved gudstjenesten. – En-
hver skal være hjertelig velkommen. 

Uffe Vestergaard

Julekoncert – 
Vejrup Kirke
Årets julekoncert – med Esbjerg Un-
derholdningskor – fi nder i år sted i 
Vejrup Kirke, d. 5. december, kl. 19.00 
– med efterfølgende forfriskning.

Esbjerg Underholdningskor er et 
blandet kor, som synger et varieret 
program – fra viser og pop til musi-
cals og klassiske salmer. Vi samar-

bejder med andre lokale kor og or-
kestre og synger i øvrigt i kirker, på 
Hospice, i Esbjerg Musikhus og på 
Tobakken. Koret har eksisteret i ca. 
45 år. Korleder gennem mange år er 
Anne Præstegaard Thomsen.

Vi glæder os til en hyggelig aften. 
Alle er hjertelig velkomne.

Anne Præstegaard Thomsen / 
Aktivitetsudvalget

Vejrup Kirke Børnekor
Det er ikke sikkert, I har hørt om det 
før. Men i år bliver der premiere på 
vort lejligheds-børne-kor i Vejrup. 
Det er organist Anne Præstegaard 
Thomsen – nogle kender hende 
fra Baby-salmesang. Det er Anne, 
der har samlet koret - her op til jul, 
hvor koret giver koncert og deltager 
i gudstjenesten i Vejrup Kirke, d. 8. 
december, kl. 9.15. 

Koret består af: - Nicoline, Ronnie, 
Silke, lærke og Mia fra 5. klasse, og 
Marcus fra 6. klasse.

Det er skønt og dejligt, at dette kan 
lade sig gøre. Vi håber på, at det må-
ske tilsvarende er muligt at samlet 
koret til andre højtider, måske påske, 
pinse, Grundlovsdag mv., måske blot 
krydre en gudstjeneste i ny og næ. 
Men det ser vi på hen ad vejen.

www.endrupby.dk 13



Adresseliste:

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 offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14 
Tlf. 29 43 73 92

Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28 
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:

Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13

Graver Mette Demuth
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

Men vi glæder os til at præsentere 
Vejrup Kirkes Børnekor under ledel-
se af Anne – d. 8/12, kl. 9.15, Vejrup 
Kirke.

Alle skal være hjertelig velkomne.
Anne Præstegaard Thomsen / 

Aktivitetsudvalget / Uffe Vestergaard

Sang-eftermiddag 
– med julehygge – 
Vester Nykirke
Julen er sang! – I høj grad sang. Både 
salmer og sange. – Det markerer vi 
med en jule-hygge-eftermiddag i 
Vester Nykirke, d. 17. december, kl. 
14.00 i Vester Nykirke – sang, fortæl-
ling, snak, kaffe og brunkager – (må-
ske julegløgg). Alle skal være hjerte-
lig velkomne.

Ingrid Sand Simonsen / 
Uffe Vestergaard 

Julen og nytåret – 
med nytårskur
Juleaftensgudstjenester i Vester Ny-
kirke og Vejrup, d. 24. december, kl. 
14.30 i Vejrup Kirke – og kl. 16.00 i 
Vester Nykirke.

1. juledag, d. 25. december er der 
gudstjeneste i Vejrup Kirke, kl. 9.15 
– og Vester Nykirke, kl. 10.30. – 2. 
juledag henvises til Bramming.

Nytåret fejrer vi selve nytårsaftens-
dag – d. 31. december - med gudstje-
neste og efterfølgende nytårskur – i 
Vester Nykirke, kl. 14.00 og Vejrup 
Kirke, kl. 15.30. – Efter gudstjene-
sten i kirkener er der nytårskur, hvor 
der bydes på kransekage et glas! Og 
hvor vi da har mulighed for at ønske 
hinanden et godt nytår. - Gudstjeneste 
1/1 2020, henvises til Gørding Kirke.

Uffe Vestergaard

Det nye år - 2020
Børne- og Familie-gudstjeneste i Vejrup Kirke. – Efter den bragende 
succes med børne- og familie- gudstjenesten i Vejrup, d. 27/10 2018, føl-
ger vi op med en tilsvarende gudstjeneste, d. 26. januar 2020, kl. 10.30 
– Vejrup Kirke. – Jeg har nogle tanker om et tema for dagen. Men det 
vender jeg tilbage med senere hen. I skal nok komme til at høre mere.’

Fastelavn i Vester Nykirke. – Den 23. februar 2020 fejres fastelavns-
gudstjeneste i Vester Nykirke, kl. 10.00 – med efterfølgende tøndeslag-
ning i graverhuset. – Der bliver også tale om en børne- og familieguds-
tjeneste – hvor alle er velkomne, også fra Vejrup. Denne dag skal I også 
nok komme til at høre mere om senere hen-

Uffe Vestergaard

Julehilsen fra præsten
Så vil jeg gerne - også med hilsen fra Lotte - ønsker Alle 
en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.’

– Tak for det gamle år, tak for fantastiske opbakning – 
både til mig, som den stadigvæk ’nye’ sognepræst. Sådan er 
det ofte i denne kirkelige verden, at ’ny’ præst, det er man, 
næsten helt frem til, man går på pension. Men tak for opbak-
ning – både til mig som person – og til de arrangementer, som 
vi i kirkelig sammenhæng har afholdt i årets løb. – Vi skal nok 
fi nde på meget mere i det nye år. Det er vigtigt med en levende og 
folkelig kirke. – Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at bakke op 
om tingene på de helt almindelige søndage, når der fejres gudstjeneste. 
Det er den del, der er selve den akse, som det hele drejer om. – Så kom 
gerne og deltag og støt op om foretagendet, også på de ganske almin-
delige søndage – og det er desuden både hyggeligt og nærende for livet.

Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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Om rejsen til 
Berlin skriver Aage 
Henriksen fra Vejrup
Efter hjemkomsten fra sognerejsen 
til Berlin, bad vi to deltagere – en fra 
Gørding og en fra Vejrup-Vester Ny-
kirke - sætter deres ord på rejsen. I 
forrige udgave af kirkebladet, var det 
Kristian Holst fra Gørding, der havde 
ordet. Denne gang er det Aage Hen-
riksen fra Vejrup, som skriver:

Onsdag d 18 september kl.7.45 star-
tede turen mod Berlin i Vejrup. Der 
var 19 fra Vejrup og 23 fra Gørding 
der skulle med på turen. Efter alle 
var kommet om bord ,rullede vi mod 
Berlin med den meget underholdende 
chauffør og Uffe i spidsen, og Pernille 
i bagsædet, til at holde ro i bagenden.

Vel ankommet til vores hotel og ind-
kvarteret, gik vi en tur i samlet trop  
i denne dejlige by, der som en anden 
fugl Fønix er genopstået af ruinerne 
efter anden verdenskrig. Vi skulle se 
den berømte Gedächtnis Kirche, der 
står med et sønderskudt tårn og et ny-
opført kirkerum efter krigen. Kirken 
skal ses, den kan ikke forklares.

Dagen efter skulle vi rigtig i dyb-
den af Tysklands historie. Vi kørte i 
til midten af Berlin, i det der kaldes 
Lustgarten.

Her har magtens centrum ligget i 
århundrede. Man kan godt kalde det 
for ”Ondskabens akse”. Herfra har 
man startet utallige krige i historien, 

med millioner af døde og lemlæste-
de, og ændret Europakortet utalli-
ge gange. Vi så Brandenburger Tor, 
Rigsdagsbygningen og det Sovjetiske 
krigsmonument.

Om eftermiddagen så vi nogle af re-
sultaterne af anden verdenskrig, vi så 
Mindesmærket for de myrdede jøder, 
stedet hvor Førerbunkeren har ligget, 
Luftwaffe-hovedkvarteret, Gestapos 
Hovedkvarter og de udgravede celler, 
det var noget der fyldte en med gru.

På tredjedagen var temaet Den kol-
de krig. Vi kørte ned til Checkpoint 
Charlie, der er blevet symbol på den 
kolde krig. Det ligger lige op til, hvor 
muren blev bygget, og var knude-
punkt for udveksling fanger fra beg-
ge sider. Spændingen mellem USA og 
Rusland var så stor, at en krig kunne 
udløses af en kanonslag.

Da man dannede Østtyskland, og de 
selv overtog administrationen, så ud-
viklede de Stasi, for at undertrykke 
befolkningen. Det udviklede sig til 
100.000 ansatte i Stasi, og 200.000 
stikkere. Det var så umenneskeligt, 
at man ikke kan fatte det.

Enten man har levet under kommu-
nistisk eller fascistisk styre, så har 
forholdene været de samme. Man har 
brugt de samme metoder til at under-
trykke den frie tanke. Og man har 
brugt de samme midler.

I Rusland da man indførte kommu-
nismen, tvangsfl yttede og myrdede 
man mennesker i milliontal, og i 

Tyskland gjorde man alt for at udryd-
de jøder og zigøjnere, de blev gasset 
i stor stil

Vi var inde og se Stasi-fængslet, 
hvor der var 168 celler og 125 for-
hørslokaler. Her blev man ved med at 
forhøre og udsætte fangerne for psy-
kisk tortur, så de til sidst skrev under 
på hvad som helst.

Vi var også inde og se Stasis Ho-
vedkvarter. Her så man alle de måder 
man kunne bruge til at undertrykke 
og udspionere alle, der afveg på en 
eller anden måde.

Det har været et helvede at leve i. 
Man kunne ikke stole på nogen. Selv 
den nærmeste familie kunne stikke 
en, alt blev noteret ned. Da muren 
faldt  og DDR gik i opløsning , var  
der 125 km. hyldemeter med rappor-
ter over en befolkning på 17 millio-
ner mennesker.

På fjerde dagen  kørte ud mod Pots-
dam, ud over Spionernes Bro, hvor 
man udvekslede spioner og andre der 
var kommet i klemme i systemerne 
på begge sider.

I Potsdam området så vi de man-
ge slotte, der var blevet opført i 
17-1800-tallet. De udstrålede en 
enorm rigdom på det tidspunkt i hi-
storien

Vi var inde og se slottet Sanssouci, 
bygget som lystslot til Frederik den 
Store. Her ligger han også begravet 
sammen med sine tolv hunde.

Søndag var der hjemrejsedag.
Vi var til gudstjeneste i Den Danske 

kirke i Berlin. Her holdt Uffe prædi-
ken med en blanding af Guds ord og 
Niels Hausgaard var. Det en fi n af-
slutning af en fantastisk tur til Berlin.

Stor tak til Pernille og Uffe for en 
uforglemmelig tur.

Nok en bemærkning 
om Berlin
Så fi k vi rundet turen helt af med en 
re-union aften, d. 6/11, hvor de fl este 
af deltagerne fra rejsen mødte op til 
fremvisning af billeder og udveks-
ling af rejseminder, og stemningen 
var lige så god og høj som mens vi 
var afsted. 

Jeg kunne i den forbindelse over-
bringe en hilsen fra den danske præst 

Babysalmesang
Vi præsenterer i det nye år – endnu en omgang Babysalmesang i Vejrup 
Kirke.

Forventet start 22/1 og frem til 26/2.
Deltagere er fortsat: Babyer i alderen 0-12 måneder +/- og deres mor 

eller/og far. Selvom man har været med før, må man meget gerne være 
med iegn.

Undervisere: Musikpædagog og organist Anne Præstegaard Thomsen, 
organist Ingrid Simonsen i samarbejde med sognepræst Uffe Vester-
gaard.

Babysalmesang er en hyggelig time med musikalsk samvær og leg - i 
rolige og kirkelige rammer.

Vi synger og bevæger os til salmer, beder fadervor, og mor/far og det 
lille barn aktiveres med børnesange, lege og remser. - Hver gang afslut-
tes med forfriskninger og tid til hyggesnak.

Yderligere oplysninger/tilmelding til Anne, tlf. 2539 3731.

Vejrup Endrup Nyt
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* - Luciaoptog ved minikonfi rmanderne
** - børnekoret i Vejrup Kirke
*** - børnegudstjeneste
**** - fastelavns-gudstjeneste med efterfølge katten af tønden
PT - sognepræst Pernille Troldborg, Gørding

Gudstjenester Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup V. Nykirke

1/12 1. s. i advent 10.30* 9.15

5/12 Julekoncert 19.00 ingen

8/12 2. s. i advent 9.15** ingen

15/12 3. s. i advent ingen 10.30 (PT)

17/12 Sangeftermiddag ingen 14.00

22/12 4. s. i advent 10.30 ingen

24/12 Juleaften 14.30 16.00

25/12 1. juledag 9.15 10.30

26/12 2. juledag Henvises til Bramming Henvises til Bramming

29/12 Julesøndag ingen 10.30

31/12 Nytårsgudstjeneste 15.30 14.00

2020

1/1 Nytårsdag Henvises til Gørding Henvises til Gørding

5/1 Hellig trekonger 10.30 9.15

12/1 1. s. e. Helligtrekonger 9.15 (PT) 10.30

19/1 2. s. s. Helligtrekonger 10.30 9.15

26/1 3. s. e. Helligtrekonger 10.30*** ingen

2/2 Sidste s. e. Helligtrekonger 9.15 10.30

9/2 Septuagesima 9.15 ingen

16/2 Seksagesima ingen 9.15 (PT)

23/2 Fastelavn ingen 10.00****

29/2 1. s. i fasten 9.15 10.30

Præsten holder ferie og fri
Præsten har ikke umiddelbart ferieplaner. Friweekends og prædikenfri 
søndage fremgår af gudstjenestelisten. Hvis jeg alligevel senere hen 
beslutter mig for ferie, så meddeles dette fra prædikestolen. 

Personalia
Døbt, Vejrup Kirke:
Sia Lillebæk Truelsen, Vejrup
Laura Bruun, Vejrup

Døbt, Vester Nykirke:
Storm Rask Kristensen, 
Endrup

Døde, bisatte og 
begravede, Vejrup:
Hans Christian Albert 
Madsen
Verner Mathiasen

i Berlin, Jens Frederik Olsen, som vi 
ganske vist ikke mødte dernede, da 
han havde fri.

Han takkede for kollekten, som vi 
samlede ind efter gudstjenesten - 
med ordene, at de sjældent modtog så 
store bidrag, næsten 600 Euro, ca. kr. 
4.500! – Penge, som faldt på et tørt 

sted, eftersom den danske kirke og 
menighed i Berlin selv skal skaffe 
midlerne til den daglige drift. 

Men stor begejstring for rejsen – til 
glæde for Pernille Troldborg og un-
dertegnede. Vi skal nok fi nde på en 
rejse igen!

Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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Dokken 10 · 6700 Esbjerg · 88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

Gert har overskud til 
dig og din virksomhed
 I Middelfart Sparekasse i Esbjerg får du en personlig erhvervs-
rådgiver, som altid er tilgængelig og har omfa� ende lokalkendskab.

Vi har korte beslutningsveje, og vi tror på, 
at et indgående kendskab og involvering i 
din virksomhed giver de bedste resultater 
for både dig og os.

Læs mere om hvad Gert og kollegerne 
kan tilbyde dig på midspar.dk/esbjerg

Gert Andersen
Erhvervsrådgiver
88 20 85 52
ga@midspar.dk
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Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

Følg Grillen på facebook, hvor 
bl.a. åbningstider fremgår.

  

Glarmester

FICH RASMUSSEN
Nørregade 7 · Bramming

Tlf. 75 17 30 49 · Biltlf. 23 41 20 49
glarmester@fi ch-rasmussen.dk

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

På Storegade er det Tina og Martin der bygger NY hus på en delt grund, så er Storegade ved at være fyld.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup præmiespil
  September 2019 Præmie
 261 Knud Fogh 200
 412 Børge Nielsen 150
 21 Tommy Hunderup 150
 126 Rene Andersen 100
 36 Kent Christensen 100
 162 Jan Jensen 100
 153 Martin G. Pedersen 50
 174 Rita Gammelgård 50
 286 Mikkel Hermansen 50
 407 Jytte Nielsen 50
 50 Otto Pedersen 50
 483 Ruth Poulsen 50
 26 Heine Smith 50
 434 Erik Gammelgård 50
 323 David Pedersen 50
 333 Jacob Brun 50
 466 Mads Møller 50
 339 Gitte Pedersen 50

 114 Kurt Ladefoged 50
 337 Thor Lillebæk Truelsen 50
 410 Kirsten Bladt Hansen 50
 11 Anne Dupont 50
 453 Jan Sillasen 50
 193 Britta Jensen 50
 210 Christiansen 50
 381 Gry Hejn 50

  Oktober 2019 Præmie
 183 Anita Toft 200
 379 Anders Ebener 150
 541 Kent Henriksen 150
 152 Jørn Bak 100
 40 Pia Sørensen 100
 128 Verner Holm 100
 37 Mike Pedersen 50

 35 Anna Marie Olsen 50
 216 Pia Gjerlevsen 50
 227 Anne Madsen 50
 365 Lærke Dalby 50
 485 Jesper Christensen 50
 16 Anette Hunderup 50
 532 Poul Ottosen 50
 550 Aase Madsen 50
 192 Peter Sørensen 50
 402 Jannick Jensen 50
 473 Glen Nielsen 50
 552 Gunner Jessen 50
 355 Ulla Bagger Mortensen 50
 496 H + P Sundrup 50
 78 Knud Erik Mortensen 50
 288 Maren Andersen 50
 343 Inge Andersen 50
 367 Tine Simonsen 50
 207 Claus Nielsen 50

GENERALFORSAMLING 14.11.2019 
- VEJRUP BORGERFORENING
Formandens beretning 
Formanden ”plejer” at slutte med at takke efter beretnin-
gen, så denne gang vil jeg faktisk gerne starte med at sige en 
kæmpe stor TAK til bestyrelsen. Tak for den store indsats i alle 
har ydet igennem året ved de forskellige arrangementer og 
møder vi har haft og hvor er det dejligt at vi supplere hinan-
den så godt, og til vores suppleant Nadia skal der lyde en stor 
tak, fordi hun trådte ind og hjalp da Sabrina skulle til New 
Zealand i et års tid. Det har vi alle været super glade for. Og 
selvfølgelig en kæmpe stor tak til alle de frivillige, som hjælper 
os ved vores arrangementer, med de ting vi har brug for, det 
er simpelthen GULD værd at møde så stor velvillighed til at 
hjælpe, og det gør vores arbejde sjovere og knap så tungt.

I Vejrup Borgerforening har vi i det forgangne år gennemført 
følgende arrangementer:
Julemand på torvet: 
Lørdag den 1. december 2018. 80 børn med deres forældre 
mødte talstærk op og sang og dansede med julemanden 
rundt om juletræet efter at han havde tændt lyset i træet.

Foredrag Bent Isager-Nielsen ”I forbrydelsens verden”
I marts afholdte vi et foredrag med tidligere efterforsknings-
chef og drabschef Bent Isager-Nielsen. Vi havde forventet 
mindst 100 deltager. Vi fi k solgt 80 billetter. Det var et rigtig 
spændende foredrag.

Sankt Hans festen 
I år var første år hvor Sankt Hans skulle holdes ved den nye sø 
i Vejrup Landsbypark. Vi havde super godt vejr og blev over-
rasket over det kæmpe store fremmøde. Der har været om-
kring 300 børn og voksen. Vi har allerede lavet en to do liste 
så vi er klar til næste år, for et nyt sted og en ny bestyrelse, så 
er der meget der skal læres.

Julebelysningen - Vi opsætter et juletræ med belysning ved 
Bytorvet og  julebelysningen kommer op i weekenden i uge 
46. Til info så arbejder vi stadigvæk med udvidelse af byens 

julebelysning og forventer at have det klar til 2020. I den for-
bindelse har vi været heldige at få støtte fra Vejrup Antenne-
forening.

Borgerforeningen udlejer stadigvæk fl agstænger , fl ag samt 
jordspyd, som blandt andet kan opsættes ved alleer. 

Det er muligt at købe banner på www.vejrup.dk, hvilket en 
del fi rmaer allerede benytter sig af.

Hjemmesiden www.vejrup.dk - den nye hjemmeside er 
kommet op og køre og bliver løbende opdateret af borger 
journalist Chris Kjærsig, og vi er også i gang med at få den 
opdateret.

Borgerforeningen afholder 2 årlige møder med Vejrup Lokal-
råd. 

Konfi rmandindsamling. 
Borgerforeningen opstiller sparebøsser – sponsoreret af Skjern 
bank – hos Din Købmand, Vejrup.  Denne indsamling om-
handler kun konfi rmander der konfi rmeres i Vejrup Kirke, 
idet vi ikke har mulighed for at have overblik over konfi rma-
tioner udenfor byen. Vi fortsætter med denne indsamling i 
2019. Borgerforeningen opsætter naturligvis fl ag i byen på 
konfi rmationsdagen.

Kontingentindbetalingerne
Medlemstallet er stigende, vi har i 2019 været 156, mod 139 
i 2018 og 116 i 2017. Der er uddelt kontingent sedler til 500 
husstande, vi har igen valgt ikke at stemme dørklokker men 
udelukkende  være mere synlige ved vores arrangementer 
og på de sociale medier :O). Den årlige kontingentopkræv-
ning udgør uændret henholdsvis Kr. 150,- pr. hustand og Kr. 
75,- for enlige. Der udloddes i lighed med tidligere 2 køb-
mandskurve. Udtrækningen sker på Generalforsamlingen, 
blandt de indbetalte girokort.

Harriet Johannessen
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Julemanden kommer 
til torvet i Vejrup

lørdag d. 30. november kl. 15.30
for at tænde lyset på juletræet og 
for at synge og danse om juletræet

med alle byens børn
Kom forbi torvet og hils på julemanden

HUSK nissehuen
Vi glæder os til at se jer

Hilsen Vejrup Borgerforening

Julemanden kommer
til torvet i Vejrup

lørdag d. 30. november kl. 15.30

for at tænde lyset på juletræet og

for at synge og danse om juletræet

med alle byens børn

Kom forbi torvet og hils på julemanden

HUSK nissehuen

Vi glæder os til at se jer

Hilsen Vejrup Borgerforening

Julemanden kommer 
til torvet i Vejrup

lørdag d. 30. november kl. 15.30
for at tænde lyset på juletræet og 
for at synge og danse om juletræet

med alle byens børn
Kom forbi torvet og hils på julemanden

HUSK nissehuen
Vi glæder os til at se jer

Hilsen Vejrup Borgerforening

Aktiv Fredag
i Vejrup IF I Vejrup Endrup Fritidscenter

Pris: 100 kr. for hele sæsonen 2019/2020 
Eller 20 kr. pr. gang

Der kan betales med Mobile Pay på 37092

Er for alle dem, der er friske på at give den gas !
Fra kl. 19.00 - 21.00

Uge 48 – den 29. nov. – Uge 50 – den 13. dec.

2020
Uge 2 – den 10. jan. – Uge 5 – den 31. jan. – Uge 8 – den 21. feb.
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Vejrup Seniorklub
Torsdag den 10. oktober havde Seniorklubben en kør 
selv tur ud til Vilslev Familiemuseum.
Det er familien Paulsen, der har samlet familiens 
private ting igennem 100 år og bevaret og værnet 
om dem. Det var godt nok en ophobning af alskens 
ting, der var bevaret for eftertiden.

Der var legetøj af enhver art, dukker, dukkevogne, 
traktoren med maskiner og spil af enhver art.
Der var håndmalet service som var lavet til Kirstens 
mor, og man havde service til at bespise 60 personer. 
Der var gamle radioer, harmonikaer, skrivemaskiner 
og meget andet.
Ligeledes havde man gemt tøj i stor stil. Her kun-
ne man få ægte mamelukker, hvis det var det, man 
manglede.

Vi blev delt op i to hold. Det ene hold blev i stuen, 
hvor Helge serverede kaffe og hjemmebagt kage, 
medens det andet hold gik med Kirsten ovenpå, hvor 
hun fortalte om museet og dens indhold af gen-
stande. Kirsten er fantastisk fortæller. Hun kendte 
enhver ting, så dem, der var blevet i stuen til kaffe, 
kunne ikke forstå, hvor vi var blevet af, da tiden trak 
ud, inden de kunne komme til.
Vi tænkte på, hvem der orkede at føre samlingen 
videre, når Kirsten og Helge en dag må give op.

Det var en fi n eftermiddag, for de 23 der deltog.

Generalforsamling
Torsdag den 9 januar 2020 kl.14 i Fritidscentret

Dagsorden ifølge vedtægterne.
På valg er: Tove Hermansen, Doris Christensen 

og Aage Henriksen.

Vejrup Antenneforening er af YouSee blevet informeret 
om, at - forhandlingerne mellem YouSee og Discovery p.t. er brudt sammen - YouSee fra 01.01.2020 
ikke længere kan vise følgende kanaler: Kanal 4, kanal 5, 6’eren, kanal 9, TLC, Animal Planet, Discovery 
Channel, Discovery Science og ID-Investigation - der på de ledige kanalpladser vil komme nye pro-
grammer - fortrinsvis fra VIASAT
- YouSee forventer, at forhandlingerne med Discovery genoptages
- YouSee tidligst ændrer på priserne i løbet af foråret 2020
- YouSee satser på stadig at have markedets bedste priser til de tidligere medlemmer af Vejrup Anten-
neforening - YouSee vil informere jer hver især med en personlig mail/brev inden udgangen af novem-
ber måned 
- I kan følge med i forhandlingerne og programændringerne på: yousee.dk/tv2020

I Vejrup Antenneforening formoder vi, at de stridende parter fi nder en fornuftig løsning, så vi anbefa-
ler, at I lige se r tiden an. Dette skal kun ses som et godt råd, for i Vejrup Antenneforening holder vi os 
fuldstændig neutrale i striden, og er/bliver man utilfreds, tager det ikke lang tid at skifte til en anden 
TV-udbyder (der er nok af dem). 
Er der spørgsmål kan Erik Stenager træffes på mobil: 29288212.
Hilsen Vejrup Antenneforening.
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VIF Fodbold

Tak for en super god sæson! 
Det har igen været en fornøjelse at spille fodbold med jeres børn A.

Gennemgående for holdene på tværs af alle årgange-
ne er, at der har været super god tilslutning ved alle 
træninger – ligesom der har været 40 aktive spillere 
i årgangene fra børnehaven til 6 kl. Det anser vi som 
værende en succes trods enkelte udfordringer.

Indendørs.
Vi har for første gang i mange år fået stablet et in-
dendørs hold på benene for vores børn i årgangene 
06/07 og 10/11, det er lykkes med god hjælp fra 2 
forældre, Torben Søby og Jesper Kristensen. Der er 
aktuelt 20 børn fordelt på de 2 hold – endnu en suc-
ces, og der er plads til fl ere i de 2 årgange, hvis andre 
skulle have 
lyst A .

VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP!
På grund af den store tilslutning har vi be-
hov for fl ere hænder for at kunne tilbyde alle 
børn fodbold i 2020.
Hvis I derhjemme har lyst/ kan give en hjæl-
pende hånd 
vil vi, i fodboldudvalget, gerne høre fra jer. 
Det kan både være som holdleder, hjælpe-
træner, træner mm. 
Vi har bare brug for hænder – alternativt vil 
konsekvensen være, at der ikke kan tilbydes 
fodbold til alle årgangene, som vi jo gerne vil.
Tag endelig fat i en af os fra fodboldudvalget!

Senior Fodbold
Samarbejdet mellem Gørding og 
Vejrup kører for fuldt blus med 
2x ugentlige træninger i hhv. 
Gørding og Vejrup. 

Det har været en udfordrende 
sæson med arbejdet i at sam-
menlægge 2 klubber – vi arbejder 
forsat på at gøre det gode sam-
arbejde endnu bedre , så begge 
klubber får endnu større lyst til 
at komme afsted med drengene 
til træning.

Vi ser frem til den kommende sæson 
med et hold i serie 5 og forhåbentlig 
serie 3. 

Mange julehilsner Fodboldudvalget.
Ronni Fyhn (Tlf. 9380 0703), 

Kristian Frederiksen (Tlf. 6171 8138) 
& Danny Holm (Tlf. 2173 5102)
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VIF Håndboldnatten
Fredag den 1. november 2019 blev ”Håndbold-
natten” atter afholdt i Vejrup. 27 skønne hånd-
bold-børn mødte op med deres soveposer, ligge-
underlag og højt humør. Aftenen startede med 
uddeling af T-shirts, gruppefoto, opvarmning og leg 
i hallen. Herefter stod den på pizza og saftevand 
inden alle skulle sminkes med UV-maling og UV-tur-
neringen kunne starte. Traditionen tro var børnene 
på forskellige aldre blandet på holdene og det var 
en ligeværdig turnering. Det var en fornøjelse at se 
sammenspillet på tværs af aldersgrupperne. I halv-
legen var der lækker kage, som var bagt af frivillige 
forældre. Derefter blev der danset, hygget, sunget 
godnat-sang og snakket til langt ud på natten. Lør-

dag morgen startede med rundstykker og herefter 
var der atter aktivitet og UV-kampe i hallen. En 
kæmpe tak skal lyde til vores trænere, hjælpetrænere 
og frivillige for at stable dette arrangement på bene-
ne igen i år. Tak til forældre for lån af jeres dejlige og 
velopdragne børn. 

Vejrup har fl ere hjertestartere og Hjerteløber
Hjertestarterne hænger ved Min Købmand og et ved Fritidscenteret, og som kan være med til at 
redde liv. Derudover har Vejrup fl ere hjerteløber Jan Jensen fra Jensen biler, Ivan Sommerlund Høyer 
har været hjerteløber i et års tid. Så der er fl ere der står klar, hvis uheldet skulle være ude i Vejrup. 

Kunne det måske være noget for dig at være hjerteløber og være med til at redde liv. Læs mere om 
Tryg Fonden Hjerteløber her po.st/98M53f

Der kommer ofte fl ere hjerteløber frem til samme hjertestop. 
Og der er godt, for der er meget at hjælpe med.
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4H Vejrup/Gørding
Hytten var som vanlig, fuld af stemning og (u)
hygge, til årets Halloween fest, som blev holdt, på 
Gl. Hovedvej 6b Vejrup.

Både børn og voksne, havde gjort rigtig meget ud 
af, egen udklædning og udsmykning af hytten. Afte-
nen bød på, lækker pizza fra Gørding, samt (u)læk-
ker “hjerne-kage” lavet af, en af de nye voksne, Sonja 
Mortensen. Desuden bød aftenen på højt humør og 
brede smil.

Der blev selvfølgelig og traditionen tro, danset Lim-
bo, med flere nye og mange, til tider radbrækkende 
metoder, at komme under kosten på. Men alle må-
der, med smil på læben, samt sjove kommentarer til 
følge. Derudover, blev der spist snører på tid, med 
juniorleder Lilje Pedersen som vinder. Lilje delte sin 

præmie, en stor pose 
Haribo, med alle i hyt-
ten. 

Halloween festen sluttede af, med en masse glade, 
trætte børn, som med en oplevelse rigere, kunne 
gå hjem og fortælle, om aftenens mange sjove ind-
slag. Alle børn og voksne, var meget enige om, at 
Halloween festen bare er, det sjoveste ved efteråret 
og en tradition, som bare skal fortsætte! 

Louise Betina Pedersen.

Endrup/V.Nykirke lokalhistoriske arkiv 
Der blev holdt Temaaften d.14. nov. i klubhuset om 
hvordan Endrup by så ud i 50èrne og hvordan livet 
var dengang. Der var et flot fremmøde på 42 personer. 
Det var både nye og ældre Endrup borgere og folk 
der tidligere havde boet i Endrup der dukkede op, så 
klubhuset var fyldt op. 
Vi tog de fremmødte med på en rejse tilbage i tiden.  
Derfor opfordrede vi de fremmødte til at komme med 
deres bidrag til historien. Dette bevirkede at der var 
flere der kom med supplerende bemærkninger, som 
var med til at gøre historien mere levende. 

Livet og bybilledet i Endrup var væsentligt anderledes 
i 50èrne end det er i dag. I dag tager folk afsted om 
morgenen på arbejde og kommer hjem igen sidst på 
dagen. Når man kommer hjem har man travlt med 
alt det der skal ordnes. Mange gange får man slet ikke 
talt med nogen af naboerne. 

I 50èrne arbejdede man i Endrup enten for sig selv 
eller for andre i byen. Man talte med hinanden og tog 
del i hinandens liv. Dengang var der 38 husstande i 
Endrup by. Befolkningstallet var dengang forholdsvis 
større end i dag. Dette skyldes at der var mange af 
husene hvor der boede 2 familier. 

Bygaden var asfalteret men Vibækvej var stadigvæk 
grusvej. Der var flere landmænd, der når de blev pen-
sioneret flyttede ind til byen, hvor det var Endrup der 

var byen. I modsætning 
til i dag hvor flere af 
pensionisterne flytter 
til f.eks. Bramming eller 
Esbjerg. 

I dag er Endrup en lille 
landsby, som nærmest ikke engang kan få en plads 
på landkortet. I modsætning til 50èrne hvor Endrup 
var stedet hvor tingene skete. Hvordan Endrup kunne 
være det blev belyst gennem foredrag og fremvisning 
af billeder af de enkelte huse der var i byen dengang. 
Der blev fortalt om hvem der boede i husene, hvad de 
lavede og hvordan livet var. Udover kroen og mejeriet 
var der mange virksomheder og forretninger.  Der var 
et aktivt foreningsliv. Udover kroen var der også re-
stauration på Endrupholm.

Efter foredraget og billedfremvisningen fik man en 
større forståelse for hvorfor Endrup var ”Stedet” den-
gang. Herefter blev der serveret kaffe og hjemmebag. 
Snakken gik livligt under kaffen. Der blev snakket en 
del om gamle minder. Alt i alt var det en rigtig god 
aften.
Bestyrelsen vil hermed gerne sige tak til alle dem der 
mødte op og gjorde deres til at det blev en rigtig god 
aften. 

Bestyrelsen Endrup/V.Nykirke lokalhistoriske arkiv.
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Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

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

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

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på

w
w

w
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o
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m

a
d
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n

.d
k

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

Strandby Kirkevej 270 • 6700 Esbjerg • Tlf. 76 109 110 • www.gte.dk

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED ]
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

 

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

KØB • SALG • REPARATION

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

 

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 
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Arrangementer 2019 og 2020
November
Søndag  D. 23.11 Julebod på Torvet m. Gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00 til 17.00
Lørdag D. 24.11 Julebod på Torvet m. Gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00 til 17.00
Onsdag  D. 27.11 Vejrup Skole Morgensang kl. 07.50
Fredag  D. 29.11 Vejrup Skole Bedsteforældredag kl. 10.00 
Fredag  D. 29.11 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret
Lørdag  D. 30.11 Julebod på Torvet m. Gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00 til 17.00
Lørdag  D. 30.11 Vejrup Borgerforening Julemanden kommer på torvet kl.15.30

December
Søndag  D. 01.12 Julebod på Torvet m. Gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00 til 17.00
Lørdag  D. 07.12 Julebod på Torvet m. Gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00 til 17.00
Søndag  D. 08.12 Julebod på Torvet m. Gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00 til 17.00
Torsdag  D. 05.12 Senior Club Julemødet sognepræst Uffe Vestergård, Banko kl 14.00 
Fredag  D. 13.12 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret
Lørdag  D. 14.12 Julebod på Torvet m. Gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00 til 17.00
Søndag  D. 15.12 Julebod på Torvet m. Gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00 til 17.00
Fredag  D. 20.12 Min købmand Gløgg og æbleskiver i butikken ”glædelig jul” kl. 14.00 til 17.00

Januar
Torsdag  D. 09.01 Vejrup Senior Club, Generalforsamling i Fritidscentret kl. 14,00 
Fredag  D. 10.01 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret
Fredag  D. 31.01 VIF Aktiv fredag fra kl.19.00/21.00 i Fritidscenteret

Februar
Tirsdag  D. 04.02 Vejrup Husholdningsf. Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscentret.
Fredag  D. 21.02 VIF Aktiv fredag fra kl. 19.00/21.00 i Fritidscenteret

Marts
Tirsdag D. 03.03  VIF Generalforsamling kl.19.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 26.03 Vejrup Lokalråd Årsmøde og foredrag v. Hanne Tanvig, university 
  for landdistrikt kl. 19.00

En glædelig jul & godt Nytår
Ønsker vi alle bladets læser

og bladet annoncører

�
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Glarmester Flich Bramming 7517 3049
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter  Vejrup/Endrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kenneth Madsen Gørding 2971 3899
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
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 Fyhn Vejrup 9380 0703
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sabrina’s fodpleje Gørding 2618 0020
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup  Vejrup 7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23  6690 G

ørding
75 17 89 99

www.kj-el.dk
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Sony 50” LED Sm
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art Plug &
 Play
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Sharp 32” HD Ready LED TV
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