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Endrup Naturpark 
Der havde længe været et ønske i Endrup om Lede-
lys rundt om søen i naturparken i Endrup. Kommu-
nens fundraiser, Ann Caroline, fandt frem til en pul-
je i kommunen, der støtter lokale projekter. Puljen 
ville betale materialerne cirka 90.000kr. Men hvem 
skulle gøre alt arbejde, bl.a. grave kablerne ned. 
Verner, Steen og Kasper/Anders meldte klar, selvom 
arbejdet blev vurderet til at koste også 90.000kr., 
hvis vi skulle have lejet et fi rma til opgaven. Vejrup 
El-service og Tjæreborg Industri var undervejs me-
get positive sparringspartnere.

For at vise vores taknemmelighed, valgte lokalrådet 
at fejre det med en indvielse fredag d. 2. oktober 
2020 i bålhytten. Birthe havde netop kogt suppe på 
ben fra to ungtyre, der 
havde græsset i blom-
strende enge, sammen 
med grøntsager fra 
Bents køkkenhave i 
Grisbæk. Birthe tilbød 
to slags suppe, her-
under klarsuppe og 
porre-pikant suppe. 
Derfor inviterede vi til 
lysfest og suppeaften. 

Det blæste meget fra 
øst, men heldigvis var 
det så lunt at det føltes 
behageligt. Vi havde 
inviteret viceborgme-
ster Susanne Dyreborg 
til at holde indvielses-
talen og klippe snoren, 
hvilket hun gjorde med 
stor entusiasme. 

Verner, Steen og An-
ders fi k en meget lille 
erkendtlighed for deres 
meget store indsats. 
Samtidigt valgte lokal-
rådet at benytte lejlig-
heden til at sige tak for 
den store indsats, som 
Hanne og Theodor 
yder i forbindelse med 
bålhytten og toiletbyg-
ningen. 

Derefter var det suppetid. Fætter Thomas havde 
suppegryden over bål og Birthe og hendes team hav-
de diverse tilbehør klar. Hanne havde dækket bord 
og de cirka 50 deltagere kunne nyde både suppen 
og samværet. Den aldrende formand gik bare rundt 
og var nervøs for både fødevare-kontrol og covid-19 
kontrol, men ubegrundet. 

Tak for indsatsen til alle frivillige i Endrup, både 
dem, der er nævnt her og alle de andre. 

Ps. Næste projekt bliver måske en storkerede i na-
turparken. Steen, Theodor og Peter Thellesen er alle-
rede i gang med planerne. 

Johannes Brændgård Schmidt
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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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag fra 07.00 til 19.00

Min købmand tænker lokalt

Min Købmand er klar til din Julesok…
Der skal da hænges julesokker op i butikken 

HUSK at sætte dit NAVN på Julesokken.
Der bliver lagt gave i den, hver søndage fra

den 29. november igen den 6. 13. og 20. december 
Først efter kl. 10.00 formiddag 

KOM OG VÆR MED

Glædelig jul og godt nytår 
Ønskes du af personalet, Min Købmand

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Bybillede som PLAKAT
Efter fl ere henvendelser fra folk fra Vejrup 
sogn som kunne tænke sig et billede af 
Vejrup Bybillede som vi fi k fremstillet i 
2008 i forbindelse med Årets Landsby, 
har vi fået fremstillet nogle plakater af 
Bybilledet.

Plakaten er med mål på 50 x 70 cm. Isat i 
en fi n sort ramme.

VI har igen fået lavet det eftertragtede 
Telegram/kort i foldet A4 str. A5. Også 
med Vejrup Bybillede. Flere kan købes 
med rabat.

Plakat og Telegram/kort kan købes ved 
henvendelse til Lis og Erik Stenager på 
Mobil: 26 36 07 90 eller 29 28 82 12

Vejrup - årets landsby 2008.
Forsidemotiv: Bybillede malet af kunstneren August Kruse Petersen - Vilslev,

i forbindelse med Kulturdagene september 2004, efter idé af Lis og Erik Stenager, Vejrup.

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 derfor foreninger til at søge midler til sådanne initiativer.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Poul Bjarne Holst på mail:
Holst4@mail.tele.dk Ansøgningsfrist er 1. februar 2021

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

Venlig hilsen Vejrup Antenneforening. Erik Stenager. Svend Erik Gejl Uhd. Poul Bjarne Holst 
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Hvordan holder man åbent, 
når man samtidig er lukket ned?
Onsdag den 11. marts var en skelsættende dag for alle danskere. Corona havde for 
alvor gjort sin indtog og Danmark lukkede ned. Hvad betød det for 
Vejrup Endrup Fritidscenter, cafeteriet, idrætten, byen, skolen osv. osv.?
Fra den ene dag til den anden, lukkede vi hallen og 
cafeteriet ned. Ingen idræt, ingen kunder i hallen og 
cafeteriet. - En underlig tid. - Tomt!
Spørgsmål var der mange af: Hvor lang tid varer 
Corona? Er det ikke bare et fænomen i de store byer? 
Kommer det overhovedet til Vejrup?

I løbet af et par dage, var alle fester og arrangemen-
ter i multisal og den lille sal afl yst. Nogle blev rykket 
til senere i foråret – andre til efteråret og nogle til 
2021. Heldigvis kunne vi hjælpe langt de fl este. 

Vi blev enige om, at når vi ikke måtte/kunne have 
åbent, så kunne vi i stedet bruge tiden på at få malet 
cafeteriet og gangarealet. Vi skulle have ryddet det 
store mødelokale på 1. sal, så E-sport kunne komme 
til at bruge det som deres lokale, når de skulle star-
te op. Og vi fi k ryddet op i depoterne i hallen. En 
måneds tid gik med det, men Danmark var stadig 
lukket ned. 

Et af de helt store spørgsmål var, hvad med banko? 
Hvornår kan vi igen åbne dørene for alle dem, der 
kommer uge efter uge – hele året rundt? Mange af 
dem, har en stor del af deres sociale liv, der hvor 
de går til banko. Hvornår kan vi igen gøre noget for 
dem? Sommerferien kom. Enkelte fester blev af-
holdt. Konfi rmationerne fra foråret blev afholdt. Vi 
havde enkelte åbningsdage i cafeteriet, hvor byens 
befolkning bakkede rigtig fl ot op – Tak for de t!

Uge 32 nærmede sig, men Byfesten var afl yst/æn-
dret. Det var en underlig følelse, at man ikke skulle 
”bo” i hallen hele ugen og møde en masse festglade 
mennesker. Heldigvis viste Vejrup igen, at når ”kri-
sen kradser”, så holder man sammen. Festudvalget 
arrangerede en alternativ Byfest – hvor der rundt 
om i byen, var stor opbakning. Grillens Byfest-tilbud 
var smørrebrød eller pålægs fi rkant, som kunne bru-
ges til ”den lette aftensmad/natmad”. Igen må vi sige 
tak for opbakningen.

Banko blev igen drøftet. -Må vi? - Tør vi? Møder 

med bankoudvalgene omkring os. Beslutningen blev 
– vi venter lige og ser! Nu må vi erkende, at 2020 
bliver et år uden ret meget banko.

Efter uge 32 begyndte Danmark så småt at komme i 
gang igen. Der var aktiviteter på stadion, i hallen og 
i mødelokalerne. Fester og møder begyndte så småt 
igen – lige indtil 18. september. Så var den gal igen! 
Ikke nedlukning, men dog restriktioner, der gjor-
de at Grillen valgte at lukke ned i en periode, fordi 
restriktioner for Klubhuse m.m. gjorde, at vi på det 
tidspunkt skulle være ”politimænd” – og det ønskede 
vi ikke. 

I restriktionerne pr. 18. september stod der bl.a.: 
I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal 
man overholde de branchespecifi kke retningslinjer. Det 
betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter 
skal bære mundbind, når man er stående, feks. står i kø 
ved kassen eller går på toilettet. Det kan virke ulogisk, 
hvis man lige har dyrket motion sammen uden mund-
bind, men det er vilkårene.

Nu skriver vi medio november, og vi har alle vænnet 
os til mundbind, håndsprit og de nye restriktioner. 
Det er ikke nemt, men vi kommer igennem det.

Der er lidt aktiviteter i hallen og multisalen, da børn 
og unge under 21 år – gerne må dyrke motion. Her 
er forsamlingsforbuddet stadig 50 aktive personer. 
Unge og ældre over 21 år må også dyrke motion – 
dog er det med et forsamlingsforbud på 10 personer, 
hvilket gør, at noget motion for seniorer er sat på 
stand-by, mens andre har fundet løsninger, så man 
kan holde sig på max. 10 personer.

Grillen holder fortsat lukket, men forsøger med lidt 
Take Away i november og december.

Fra 18. november til og med 18. december er der 
tilbud på en pålægsfi rkant 

inkl. 10 portioner risalamande. Normalpris 600kr. 
Tilbudspris 500kr.

Vejrup Endrup Nyt
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Der vil komme lidt tilbud/åbningsdage i december, 
men det vil kun være muligt at bestille 

Take Away. 2020 vil blive husket som året, hvor vi 
hele tiden skulle være omstillingsparate, nytænkende, 
tålmodige, mindre sociale og udvise samfundssind.

Vejrup-Endrup Fritidscenter og Grillen takker 
for opbakningen, forståelsen og ikke mindst 

tålmodigheden omkring de mange og til tider 
skiftende restriktioner.

Niels Ole og Sussanne

Endrup/V. Nykirke 
lokalhistoriske arkiv 
MEDDELELSE til medlemmer og andre interesserede. 

Bestyrelsen for arkivet har overvejet den særlige situation vi er i grundet 
Covid – 19 og har besluttet, at kontingent for sidste års medlemskab 
også er gældende dette år. Medlemmer får således to års medlemskab for 
det kontingent, der blev indbetalt i efteråret 2019.

Vi begrunder beslutningen med det lave aktivitetsniveau vi kan tilbyde i 
år. Bl.a. er vores temaaften om Endrup Andelsmejeri udsat på ubestemt 
tid og der var heller ikke ”åbent arkiv” i forbindelse med familiedagen 
i sommer, da det blev afholdt ved bålhytten. Samtidigt med synes vi 
ikke, at situationen er til kontingentopkrævning, hvor mange husstande 
betaler med kontanter.

Til gengæld fortsætter arkivet arbejdet med registrering og digitalisering 
af vores samling, ligesom man stadigvæk kan møde op i arkivet den 
første onsdag i måneden mellem kl. 16 og 17. Her kan man få sig en snak 
med den vagthavende fra bestyrelsen og naturligvis afl evere materiale til 
arkivet -  hvilket vi meget gerne modtager! 

Vi håber der ”blæser mildere Covid-19 vinde” igen til foråret.

God vinter, og pas godt på hinanden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen Endrup/V. Nykirke lokalhistorisk arkiv

Vejrup Endrup Nyt
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Hvad sker der mon derinde på skolen…?
Selvom Vejrup Skole er meget vigtig og naturligvis 
helt særlig, kan vi dog ikke undslå os at være en del 
af det pandemiramte Danmark. Det gælder derfor 
også for Vejrup Skole, at vi skal efterleve nationale 
og kommunale coronaforbehold. Den åbne skole, vi 
værdsætter så højt, er pludselig blevet en meget luk-
ket skole, hvor ingen uvedkommende, ikke engang 
forældre, må komme ind. Så hvad sker der egentlig 
derinde bag de røde mure på vores alle sammens 
skole?

Svaret på dette spørgsmål er udramatisk, tenderen-
de til kedeligt og heldigvis for det. For faktisk er det 
hverdag igen på Vejrup Skole, næsten som det var 
før corona, hvor ændringerne i rutiner nu er blevet 
så naturlige, at hverken elever eller personale næsten 
ænser dem. 

Der bliver vasket fingre - rigtigt meget - med af-
stand, og klasserne har deres egne håndvaske og et 

udpeget klasse-
toilet. Med und-
tagelse af idræt, 
hvor der er meget 
plads, arbejder 
klasserne ikke på 
tværs med andre 
klasser, og vi for-
søger at være me-
get ude, hvor de 
også er opdelt på 
legeområderne. 
For personalet 
betyder corona-
retningslinjerne, 
at møder, både 
interne og ekster-
ne, skal afholdes 
virtuelt over fx 

Skype, og 
at stolene 
i perso-
nalerummet står med større afstand. Al per-
sonale, inkl. ledelsen, opfordres til at færdes 
mindre sammen, ikke besøge andre skoler 
og alle skal primært forberede sig og afholde 
virtuelle møder hjemmefra. 

Der lyder måske alligevel af mange tiltag, 
men alt ser nu ret normalt ud på skolen, og 
både elever og personale er rigtigt gode til at 
efterleve de fælles coronaforbehold.  

Undervisningen foregår akkurat så va-
rieret, ansvarsfuldt og kompetent som 
altid, og det er en fornøjelse at over-
være, hvordan skolen respektfuldt har 
tilpasset sig den nye virkelighed. Det 
har været en fast del af undervisningen 
og værdierne på skolen at producere og 
udstille værker og produkter, som kan 
bestå af både malerier, skulpturer, teg-
ninger, billeder, digte og meget andet. 
Dette foregår ufortrødent, selvom pub-
likummet er snævret lidt ind. Vil man 
følge med i, hvad der sker på skolen, 
kan man altid kigge på vores facebook-
side ’www.facebook.com/vejrupskole’.

Ole Zoltan Göller. Leder for skoledelen
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Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

Vejrup præmiespil
  September 2020 Præmie

 321 Benny Frøsig 200

 266 Carl Verner Madsen 150

 499 Karsten Grønning 150

 404 Orla Jørgensen 100

 385 Bent A. Christensen 100

 195 Lone Thuesen 100

 491 Vagn Fogh 50

 142 Lykke Sørensen 50

 553 Johnny Mikkelsen 50

 103 Anders Regel 50

 478 Bjarne Sørensen 50

 419 Laura Frederiksen 50

 163 Jens Jørgensen 50

 93 Birgit Nielsen 50

 71 Louise Haulrih 50

 455 Mik Bergenhagen 50

 525 Kent Olsen 50

 125 Mads Andersen 50

 214 Ursula Johansen 50

 335 Ulla Bagger Mortensen 50

 205 Holger Enevoldsen 50

 143 Magna Sørensen 50

 393 Jesper Laumann 50

 537 Steffan Bertelsen 50

 330 Inger Andersen 50

 505 Karen Olsen 50

  Oktober 2020 Præmie

 169 Jens Søndergåed 200

 467 Anna Højmark 150

 25 Carsten Mølgård 150

 239 Svend Madsen 100

 279 Kurt Brandsborg 100

 313 Danny Jørgensen 100

 273 Henry Sørensen 50

 293 Inge Lise Hansen 50

 64 Emil Sørensen 50

 387 Uffe Vedsted 50

 54 Tommy Barkholt 50

 188 Kristian Fogh 50

 120 Thomas Jensen 50

 383 William Pedersen 50

 547 Lena Hansen 50

 295 Melisa Mikkelsen 50

 539 Jari L. Jensen 50

 494 Oda Grønning 50

 503 Gitte Hansen 50

 114 Kurt Ladefoged 50

 84 Else Marie Hansen 50

 197 Bjarne Jørgensen 50

 337 Thor Lillebæk Truelsen 50

 525 Kent Olsen 50

 482 Niels Hjerrild 50

 416 Kassan Frederiksen 50
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MIN BEDSTE HOBBY 
– ER MÅSKE OGSÅ NOGET FOR DIG ?
Vejrup Modelfl yveklub - Hvorfor fl yver vi med mo-
delfl yvere ?   

Vores medlemmer siger:
”Modelfl yvning for mig er og har altid været 

fascinerende. Gode og hjælpsomme venner i klubben 
tæller også meget. At medbringe en ny model på 

fl yvepladsen, som man har arbejdet længe med, og så 
få den første fl yvetur er helt specielt”

”Jeg kan godt lide at udfordre mine evner og se hvor 
langt jeg kan gå”

”jeps teknikken, bygge/male og den friske luft”

Hvem kan fl yve med modelfl yvere ?  Det kan VI. 
En læge, en landmand, en elektriker, mekaniker, ja vi 
har endda lært en pilot at fl yve modelfl y…. DU KAN 
OGSÅ LÆRE DET. Klubben råder også over et lærer 
/ elev fjernstyringsanlæg som er til stor hjælp for 
nye piloter.

Er det ikke dyrt at fl yve modelfl yvere ?  Nej det er 
det ikke, en fl yver koster ikke mere end et par fod-
boldstøvler, og der fi ndes meget godt brug til salg.

Skal man være ingeniør for at bygge modelfl yvere ?  
Nej det skal man ikke, kan du samle et ”Ikea” skab, 
kan du også samle en modelfl yver. Der er rigtig 
mange næsten fl yve klare modeller på markedet, 
hvis du ikke har mod på at bygge en model fra en 
bunke pinde.

Hvad fl yver vi med for nogle modeller ?  Vi fl yver 
med modelfl y med el eller brændstof motorer. Mo-
dellerne har en max vægt på 7 kg. vi fl yver også lidt 
med droner….  I Vejrup modelfl yveklub vil vi meget 
gerne svare på spørgsmål, vejlede inden indkøb af 
udstyr, måske har vi også noget brugt udstyr til salg.

I sommersæsonen har vi en perfekt fl yveplads i 
Vejrup, hvor vi fl yver når vejret tillader. I vintersæ-
sonen fl yver vi indenfor i Vejrup-Endrup hallen, vi 
mødes også indenfor i Holsted Aktivitetshus hvor vi 
bygger og hygger med vores fælles hobby.

Indendørs fl yvning i Vejrup Endrup hallen, 
søndage fra 9.00 – 12.00

Vejrup Endrup Nyt
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Model byg – Holsted Aktivitetshus, 
torsdage 19.00 – 22.00

Du/I er velkommen til at komme på fl yvepladsen, i 
hallen eller Holsted Aktivitetshus …

For at være sikker på at møde os, må I gerne tage 
kontakt til undertegnede inden på tlf.:  20923130.

Med venlig hilsen, Vejrup Modelfl yveklub, 
Claus Nielsen

Vejrup Lokalråd

Vejrup får et madpakkehus, Nordea-
Fonden har bevilliget penge til et nyt 
madpakkehus på legepladsen Sneppevej
Nordea – Fondens ”Her Bor Vi-pulje” støtter Vejrups projekt med 135.000 kr. til opførelse af et nyt 
madpakkehus. Det er hensigten, at Madpakkehuset skal kunne bruges af dagplejemødre der er på tur 
rundt i byen, børnehave, skole. 

Projektet er at skabe de bedste 
forudsætninger for ophold og 
aktiviteter på området uanset 
vejrlig ved at bygge madpak-
kehuset til brug for både børn 
og voksne samt unge i de lo-
kalekommunale institutioner.

Vi er i dialog med Esbjerg 
kommune, og afventer nu det 
endelige forløb med hensyn 
til tilladelser samt opførelse.

På udvalgets vegne, 
Leif Hermansen

rundt i byen, børnehave, skole. 

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 9622
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 • 2020

Så blev det jul – så bliver det jul
- Men ikke uden kom-
plikationer, eftersom vi 
fortsat nok må regne med 
at skulle leve med myn-
dighedernes corona-krav 
og -love mv. – også i ju-
letiden, med mindre at 
man forinden beslutter 
sig for at åbne for livet 
og samfundet igen – be-
stemt et håb og en bøn fra 
min side. 

Men ellers så går det 
nok også, sådan i kirke-
lig henseende, de fl este af 
juledagene. Men juleaf-
tensdag er jo traditionelt 
en af de helt store kirke-
dage, hvor der plejer at komme man-
ge mennesker i kirke. Og sådan skal 
det også helst blive ved med at være, 
uanset magter og myndighederne 
(Paulus’ brev til Romerne, 8,38).

Vi har overvejet forskellige mulig-
heder, herunder at placere juleguds-
tjeneste i sportshallen. Men på den 
ene side, så har vi ingen hal i Vester 
Nykirke sogn, og på den anden side, 
så ville en julegudstjeneste under 
800 neonrør bare ikke være det sam-
me som i det kirkerum, som gennem 
hundrede vis af år, har udgjort ram-
men for fejringen af Jesu fødsel. En 
anden mulighed har været noget med 

at folk kunne ringe og på forhånd be-
stille en plads i kirken. Men så ville 
der lige pludselig på tandlægeklinik 
og frisør i det hele. Og ikke et ondt 
ord om hverken tandlæger og fri-
sører. Men kirke og pladsbestilling 
hænger bare heller ikke sammen, for-
uden at der med stor sandsynlighed 
vil være nogen, der bestiller plads, og 
så alligevel ikke dukker op, og så står 
vi pludselig med tomme pladser, som 
andre kunne have benyttet sig af.

Så derfor bliver løsningen i Vejrup 
og Vester Nykirke sogne, at vi holder 
to gudstjenester i hver af kirkerne, og 
så håber vi på en nogen lunde jævn-

byrdig fordeling mellem de to guds-
tjenester i hver af sognenes kirker. 

Vi har en maksimumgrænse for 
antallet af personer, der må være i 
kirkerne, og når den er nået, så kan 
der ikke være fl ere. Så hvis der skulle 
være fyldt op til den første af gudstje-
nesterne, så er der selvfølgelig mulig-
hed ved den næste. Og en god idé er 
nok at komme i god tid. Men risikoen 
er der, at der pludselig ikke er fl ere 
pladser. Det håber jeg at I vil bære 
over med. - Endelig skal det nævnes, 
at så er der jo altså også gudstjeneste 
1. juledag!

Desuden er der fortsat i skrivende 

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.

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: gravervejrup@gmail.com

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
Mail: 
rakumettedemuth@gmail.com
Mobil 2336 7708

Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550

stund fortsat krav om at bruge mund-
bind. Det kan forhåbentlig også æn-
dre sig. Men hvis ikke, så skal bindet 
bruges fra man træder ind i kirken og 
får sat sig ned, så kan man afføre sig 
det igen. Og så på med bindet igen, 
mens man lige går ud. Så skulle reg-
lerne på den måde være overholdt. 

De planlagte tider for gudstjenester-
ne juleaften er følgende: - Vejrup,

kl. 9.30 - Vester Nykirke, kl. 11.00 
- Vejrup, kl. 14.30 - Vester Nykirke, 
kl. 16.00. - Der bliver anderledes tryk 
på for kirkens personale og betje-
ning, kirketjenere, sanger, organist. 
Jeg håber at I har mod på tingene. 
Præsten skal nok klare det. Han har 
prøvet det før - havde førhen altid 5 
- og nogle gang 6 tjenester juleaften. 
– 1. juledag er der gudstjeneste, kl. 
9.15 i Vester Nykirke og kl. 10.30 i 
Vejrup Kirke. Også er vi tilbage ved 
de gængse tider igen.

Men jul bliver det under alle om-
stændigheder. Det kommer reglerne 
heldigvis ikke i vejen for. Vi skal 
som sædvanligt fejre at Guds søn 
kom til verden, født under fattigdom, 
det jødiske regeltyranni, Loven - og 
den romerske besættelse. Et lys blev 
tændt i mørket. Det var liv contra lov, 
ganske som kristendommen er evan-
gelium contra lov - evangelium bety-
der ’det glædelige budskab’ – frihed 
frem for bundenhed. 

En af de tekster, som altid læses i 
kirken juleaften er, foruden juleevan-
geliet, profetien fra Esajas (fra Det 
gamle Testamente), som lyder: Det 

folk, der vandrer i mørket, skal se et 
stort lys, lyset skinner for dem, der 
bor i mørkets land. Du gør jubelen 
stærk, du gør glæden stor; de glæder 
sig for dit ansigt, som man glæder sig 
over høsten, som man jubler, når man 
deler byttet. For det tyngende åg, 
stangen over deres skulder, og sla-
vefogedens kæp brækker du som på 
Midjans dag. Hver støvle, der tram-
per i larmen, og kappen, der er sølet 
i blod, skal brændes og fortæres af 
ild. For et barn er født os, en søn er 
givet os, og herredømmet skal ligge 
på hans skuldre. Man skal kalde ham 
Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, 
Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort 
er herredømmet, freden uden ophør 
over Davids trone og over hans rige, 
så han kan grundfæste det og under-
støtte det med ret og retfærdighed fra 
nu af og til evig tid (Esajas 9, 1ff.). 

- Nej, det er ikke småting, der pro-
feteres om det lille barn, der kom til 
verden den første julenat i Betlehem. 
En frelser og befrier - og en frelser og 
forsoner, som et guddommeligt ånde-
hul for livet. – Så bestemt ikke små-
ting. Men ellers ville man nok heller 
ikke i dag, fortsat over hele verden, 
markere en fødsel, som fandt sted for 
snart 2021 år siden.

Med ønsket om en 
glædelig jul til Alle

De bedste hilsener
Sognepræst Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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Arrangementer og aktiviteter
Alting har gennem det meste af 2020 stået mere eller mindre på standby, afl ysning af både det ene og det andet. 
Men det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med på den måde, om end at vi selvfølgelig skal overholde de regler, 
som gør sig gældende, men så heller ikke mere end som så!

Så derfor vil jeg i 2021, fra tidligste færd, arbejde på at vi får tingene op i omdrejninger igen – omkring sognear-
rangementer, foredrag, fællessang, minikonfi rmander, babysalmesang. – Vi kan ikke ret meget i konfi rmandstu-
en, for her er der så skrappe regler omkring deltagerantal mv., at den i praksis kun kan bruges til menighedsråds-
møder og konfi rmandundervisning. Men heldigvis, så har vi to store, gode, gamle kirkebygninger - som jo kan 
bruges til det hele, når blot vi overholder antalskrav og regler om bind, når man går ind og ud. Så vi skal nok få 
gang i det hele igen, inkl. Den tidligere planlagte foredragsrække om fi losofi ens historie. 

Platon – Aristoteles – Descartes – Kant – Hegel – Nietzsche – Kierkegaard  

Så på den måde skal vi nok få tingene til at køre igen, så vidt muligt. Jeg arbejder for tiden på et forårsprojekt 
sammen med provst og biskop (Folkemøde i Ribe), hvor vi havde de to muligheder at sætte som forudsætning for 
tingene: - at nærmest intet vil være muligt pga. restriktioner – eller at alt vil være muligt. Men hvor vi blev enige 
om at arbejde ud fra den forudsætning, at tingene selvfølgelig vil være mulige at gennemføre. Optimisme frem 
for pessimisme. Hvis så tingene viser sig anderledes, så skal der naturligvis være en nødbremse, mulighed for 
afl ysning osv. – Men ingen grund til at tage sorgerne på forskud. Det skal vi heller ikke Vejrup og Vester Nykirke. 

Jeg vender tilbage med, hvad vi fi nder på – her i kirkebladet, på Facebook og i opslag i Ugeavisen. 

Uffe Vestergaard   

Og fra julen til nytåret
- Eller omvendt kunne man også sige, 
idet kirkens nytår jo allerede tager 
sin begyndelse d. 1. søndag i advent, 
og hvor også de nye menighedsråd 
tiltræder deres virke for de kommen-
de fi re år. Endnu engang tillykke til 
jer Alle – de fl este kendte mennesker 
og gengangere (dog ikke i spøgelses-
mæssig henseende) – og en enkelt 
ny i Vester Nykirke, tillykke til dig, 
Martin. – Jeg glæder mig som sog-
nepræst til samarbejdet med jer alle 
sammen.

Men en ting er kirkeårets nytår, 
noget andet er kalenderåret. Og det 
kan lyde som noget værre rod, sådan 
at operere med to kalendersystemer. 
Og det er det sådan set også. Men så-
dan er det bare, og sådan er det med 
traditioner. Selvfølgelig kunne man 
rationalisere tingene til langt mere 
ensartethed, men det vil så koste på 
indhold, mening og betydning, som 
det altid koster, når man rationalise-
rer noget væk. Det er med rationali-
sering som med revolution. Revoluti-

onen æder sine børn. Hvis man ikke 
er varsom, når der rationaliseres, så 
kan man ende med at rationalisere 
selve livet og tilværelsen væk. 

Så vi fejrer som vanligt to gange nyt-
år, hhv. 1. søndag i advent og kalende-
rårets nytår, som i kirkelig sammen-
hæng er fejringen af Jesu omskærelse. 
Jesus blev født som jøde og skulle 
derfor, efter jødisk skik, omskæres på 
ottende dagen efter sin fødsel, og så-
ledes kalenderårets nytår på ottende-
dagen efter julen. Så en sammenhæng 
er der alligevel. - Markeringen af Jesu 
omskærelse, hvor han efter jødisk 
skik tildeles sin identitet og tilhørsfor-
hold som jøde - på samme måde som 
vi ved dåben får markeret vort - både 
kulturelle tilhørsforhold - og vort til-
hørsforhold til Gud.

Vi fejrer nytårsgudstjeneste i kir-
kerne, d. 31/12, kl. 14.00 i Vester Ny-
kirke og kl. 15.30 i Vejrup Kirke. I 
forlængelse af gudstjenesterne holder 
vi nytårskur - med en godbid og et 
glas - champagne eller portvin, og 

med muligheden for at vi kan ønske 
hinanden et godt nytår. 1/1 Henviser 
der til gudstjeneste i Gørding eller 
Bramming. 

Med ønsket om et godt 
og velsignet nytår til Alle
De bedste hilsener
Sognepræst Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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PT - sognepræst Pernille Troldborg,

Gudstjenester Vejrup - Vester Nykirke

Vejrup V. Nykirke

22/11 Sidste s. 9.15 ingen

29/11 1. s. i advent ingen 9.15 (PT)

6/12 2. s. i advent 9.15 10.30

13/12 3. s. i advent 10.30 9.15

20/12 4. s. i advent 9.15 10.30

24/12 Juleaften 9.30 11.00

do. 14.30 16.00

25/12 1. juledag 10.30 9.15

26/12 2. juledag henvises til Bramming

27/12 Julesøndag 10.30 (PT)

31/12 Nytårsaften 15.30 14.00

2021

3/1 Hellig tre konger ingen 19.00

10/1 1. s. e. Hel. 3 kg. 10.30 9.15

17/1 2. s. e. Hell. 3 kg. 10.30 ingen

24/1 Si. s. e. Hell. 3 kg. ingen 9.15 (PT)

31/1 Septuagesima 9.15 10.30

7/2 Seksagesima 10.30 ingen

14/2 Fastelavn 9.15 10.30

Personalia

Døbt i Vejrup Kirke:

Maze Simacon Svendlund

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

 Fælles Om.
Ambitionerne
  I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at om-
sæ  e erhvervslivets gode ideer til handlinger, til glæde og 
gavn for din virksomhed og for fællesskabet.

Vil du vide mere om, hvad vi kan 
gøre for dig og din virksomhed, 
så ring til  Michael, eller læs mere 
på midspar.dk/esbjerg

 Michael Kruse
Erhvervsrådgiver
88 20 85 68
mik@midspar.dk

Vejrup Endrup Nyt
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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

TLF 75 36 33 22
KIRKEVEJ 13 A, VEERST
6600 VEJEN
WWW.REOLMONTOREN.DK

Vejrup Endrup Nyt
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AFLYST
Julehygge på torvet

Pga. corona situationen åbner 
salgsboden ikke i år

Så hyggen og duften af gløgg 
og æbleskiver 

må udsættes til næste år.

Men vi håber på at kunne afholde et, 
musikarrangement inden sommer. 

Per Burkal

Alle ønskes en glædelig Jul og Godt nytår
Boganmeldelse fra min køkkenkrog

Iréne Némirovsky: Storm i juni
Manuskriptet til denne bog har en meget speciel hi-
storie, som nøje er knyttet til forfatterindens skæbne. 
Iréne Némirovsky var jøde, fl ygtet fra Rusland i 1919 
til Paris, hvor hun tidligt får stor succes som forfatter. 
Hun er fuldt bevidst om den voksende antisemitisme, 
og da tyskerne i begyndelsen af 2. verdenskrig har be-
sat Frankrig og udsteder dekreter om bosiddende jø-
der, aner hun tragedien. Hun og hendes mand sørger 
for, at deres to små døtre fl ytter med deres barnepige 
på landet. I 1942 overlader hun pigernes værge en 
kuffert indeholdende en kladde, der viser sig at være 
de to første bind af et planlagt fem binds værk, der 
skulle hedde Fransk symfoni. Kort efter bliver hun og 
senere hendes mand arresteret og ført til Auschwitz, 
hvor døden venter dem. Ved forskelliges hjælp lykke-
des det døtrene at holde sig skjult, de overlever krigen 
og har nu et dyrebart manuskript i eje. Først mange 
år efter læser de det, men må bruge lup for at tyde 
de tætskrevne sider, og mere end 50 år efter udgives 
så Storm i juni og Dolce, her samlet i ét bind. Alt dette 
redegøres der for i et fyldigt forord.

Storm i juni beskriver parisernes fl ugt, da tyskerne 
nærmer sig byen. Det er overklassen, der beskrives. Vi 
følger den store familie Péricand, samt en egocentrisk 
forfatter, en rig ungkarl, en demoraliseret bankmand 
og deres elskerinder. Bogen giver et nærgående og 
ikke videre fl atterende portræt af disse, af forholdet 
herskab og tjenestefolk imellem, af deres eksklusive 

levevis og viser deres manglen-
de empati. Kun et enkelt, mere 
sympatisk par fra den lavere 
middelklasse fi gurerer i denne 
turbulente periode, hvor alle vil 
hytte deres eget skind. På for-
underlig vis formår forfatterin-
den at kombinere situationsbeskrivelse og personpor-
trætter med en levende sansning af naturen og årsti-
den. Af og til lettes den dystre stemning af et lettere 
komisk anstrøg, og fortællestilen holder spændingen 
vedlige bogen igennem, ligesom det er en nydelse at 
læse dette levende, fl ydende og billedskabende sprog.

Dolce. I denne bog er vi på landet og møder bønder-
ne og den tyske besættelsesmagt. Deres indbyrdes 
forhold beskrives nøje og forskelligt, som det er fra 
person til person til person. Også her møder vi men-
nesker, der i kraft af titel og arv føler sig højt hævet 
over andre. Personer fra 1. del optræder sporadisk 
igen, og i efterfølgende bilag, der viser forfatterens 
tanker og planer med værket, kan vi se, at nogle per-
soner vil videreføre historien. Iréne Nimérovsky siger 
her...”det, jeg vil gå i dybden med, er det hverdagsagtige, 
følelsesbetonede liv, og frem for alt det komiske, det by-
der på”. -
Den tålmodige læser bliver rigt belønnet ved læs-
ningen af denne bemærkelsesværdige bog.

Ingrid Jensen

den at kombinere situationsbeskrivelse og personpor-

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup 
Husholdnings-

forening
Afholder Generalforsamling 

Tirsdag den 9.februar 2021 

kl. 19.00.

I Vejrup-Endrup fritidscenter

Dagsorden ifl g. Vedtægterne.

Eventuelle forslag skal fremsendes 

skriftlig til formanden Inge Pedersen

Senest en uge før 

generalforsamlingen

Alle er velkomne 

Covid-19 orientering
fra 

gymnastikudvalget:
Vi befi nder os i en tid med konstante 

forandringer og nye restriktioner.
Fra gymnastikudvalget side, følger 
vi nøje udviklingen og de gældende 

retningslinjer der udstedes af 
regeringen og DGI. Det betyder at 
der kan komme nye udmeldinger, 
der vedrører de enkelte hold med 

kort varsel. Derfor beder vi venligst 
alle gymnaster og motionister i 

den kommende tid, at være særligt 
opmærksomme på opslag på 

facebook og i hallen.

Gymnastikudvalget Tina H. Grønning 

Nyt fra Seniorklubben:
Efter de vellykkede eftermiddage med ølsmagning og hygge i september havde vi glædet os til at 
byde velkommen til et spændende foredrag i november. Desværre sætter Corona jo stadig sit præg 
på landet, og vi har derfor været nødt til at afl yse såvel foredraget som julemødet i december. 

Bestyrelsen er i fuld gang med at sammensætte et godt program til næste år, 
som vi håber at kunne præsentere ved generalforsamlingen den 14. januar.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår og glæder os til vi ses i 2021.
Men venlig hilsen Bestyrelsen for Seniorklubben 
Lene Thorø Uhd.

Nyt fra Seniorklubben: 
Efter de vellykkede eftermiddage med ølsmagning og hygge i september havde vi 
glædet os til at byde velkommen til et spændende foredrag i november. Desværre 
sætter Corona jo stadig sit præg på landet, og vi har derfor været nødt til at aflyse 
såvel foredraget som julemødet i december.  

Bestyrelsen er i fuld gang med at sammensætte et godt program til næste år, som 
vi håber at kunne præsentere ved generalforsamlingen den 14. januar. 

 

 

VVii  øønnsskkeerr  aallllee  eenn  ggoodd  jjuull  oogg  eett  ggooddtt  nnyyttåårr  oogg  ggllææddeerr  ooss  ttiill  vvii  sseess  ii  22002211..  

Men venlig hilsen Bestyrelsen for Seniorklubben  
Lene Thorø Uhd. 
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Gørding-Vejrup Skyttekreds: 
Vi holder fortsat gang i foreningen
Alt kørte på skinner i foreningen. 
Vi var ved at have styr på sprit, afstand og den nye 
corona-hverdag. Vi blev rigtig godt besøgt af nye og 
tidligere medlemmer. Vi var godt i gang med Skole 
DM i Skydning og har også fået et par nye medlem-
mer ud af at deltage. 

Lars, Bent og Jonas holdt ’Sjov skydedag for nye 
børn’ hvor der var en masse skydning og sjov på pro-
grammet. Børnene fi k blandt andet lov til at tegne 
deres egne skiver og foreningen var vært med pizza 
til aftensmad.

Vores udenrigsminister Ulla var ved at få styr på de 
udebanestævner, vores naboforeninger ville afholde, 
så vi kunne komme ud og konkurrere lidt mod de 
andre skytter i landsdelen. Bent vores indenrigsmi-
nister var ved at sørge for, alle skytter fi k deltaget 
i den årlige landsdelsturnering, hvor resultaterne 
blandt andet tæller til hvem, der bliver udtaget til 
forårets DM’er.

Og pludselig…… Måtte vi igen kun være 10 personer 
samlet. I foreningen besluttede bestyrelsen at lukke 
ned for alt aktivitet i uge 44, så vi kunne få lavet en 
plan for, hvordan vi fortsat kunne køre foreningen 
og overholde retningslinjerne for corona. I skydning 
er vi heldige. Vi står ikke tæt, vi sveder ikke og vi 
rører ikke ved de samme rekvisitter. 

Dét sammen med, at børn og unge under 21 år ger-
ne må være fl ere samlet til idrætsaktiviteter, gjorde 

at vi fra uge 45 igen kunne åbne foreningen. Ikke 
helt på fuldt blus – men hvert fald på halvt.

Det næste stykke tid organiserer vi det sådan, at alle 
seniorer skyder om mandagen, børn og unge skyder 
om tirsdagen samt om torsdagen. Vi har udvidet 
åbningstiderne, så der er plads til de voksne skytter 
om onsdagen. På den måde er det muligt, at alle 
vores medlemmer stadig har mulighed for at dyrke 
deres skydning samtidigt med, at vi overholder de 
gældende krav.

Det betyder også, at vi ikke sætter næsen højt op ef-
ter, at vi kan holde vores sædvanlige hyggelige juleaf-
slutning/-skydning og julefrokost for hjælperne. Dog 
er vi fast besluttede på, at holde gang i den alminde-
lig træning så vidt som muligt. Og imens glæder vi 
os til, at ’den gamle hverdag’ vender tilbage.

Ida Søby Fogh

Vejrup Endrup Nyt
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Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

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
.sk

o
v
m

a
d

se
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 ]

Salg af øl op til 12 varianter, Salg af gaveæsker
Udlejning af fadølsanlæg & Foredrag med ølsmagning

Følg os på Facebook, Fogh’s Øl hvor du også � nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl
Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)

Vejrup Endrup Nyt
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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

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 kr. Rødgran og terrassetræer fra 60 kr.

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

Vi vil sælge fra skoven  
lørdag d. 12. december fra 10-15. 

Kontakt: Jørgen Fogh 26 45 27 08 /  
Mail: voegas.lund@gmail.com  
eller følg med i opdateret info på  
www.voegas-lund.dk

Med venlig hilsen Jørgen Fogh

HUSK HUSK HUSK

DER BLIVER GÅET
Hver torsdag kl 9.30 fra Vejrup Endrup Fritidscenter

Du er velkommen til at GÅ med os. Vi finder vej, vi deler os op i to hold,  
en kort og en lang rute, altså 2 ruter, her er der frisk luft og højt til himlen.  

Er du ung eller gammel, med barnevogn eller stok, alle er velkomne  
og så er det gratis.

Turen vare ca. en time, du får Glæde, social samvær,  
bevægelse og velbefindende og måske lidt fuglefløjt.  

Håber vi ses til nogle aktive ture rundt i vores skønne natur.

Vejrup Endrup Nyt
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VEJRUP BORGERFORENING
GENERALFORSAMLING 5.11.2020 - Formandens 
beretning: Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen 
for jeres store indsats i det forgangne år. Vi har 
siden sidst, gået fra 5 til 7 i bestyrelsen, vi er selv-
forsynende med bestyrelsesmedlemmer. Sabrina er 
hjemvendt fra New Zealand, og det er vi rigtig glade 
for. En kæmpestor tak skal der også lyde til alle vores 
medlemmer. Tak fordi I støtter os. Uden jer, kunne 
vi ikke lave alle de spændende arrangementer og ting 
til glæde for alle byens borgere, små som store

I Vejrup Borgerforening har vi i det forgangne år 
gennemført følgende arrangementer:

Julemand på torvet: Lørdag den 30. november 2019. 
En dejlig ny tradition på byens torv. 110 børn med 
deres forældre mødte talstærk op og sang og danse-
de med julemanden rundt om juletræet efter, at han 
havde tændt lyset i træet. I alt var vi ca. 250.

MGP-fest: Lørdag d. 29. februar afholdt vi MGP-fest 
med 110 spisende gæster og endnu fl ere, der dukke-
de op da MGP festen startede kl. 20. TUSIND TAK 
til alle sponsorer for alle de fi ne præmier, børnene 
kunne vinde. I alt var vi ca. 150.

Sankthansfesten – AFLYST

Konfi rmandindsamling: Søndag d. 23. august blev 
der i Vejrup holdt konfi rmation. 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 rmationer udenfor byen. 

Foredrag Lene Beier ”Gir du en kop kaffe”
Torsdag d. 22. oktober afholdt vi et udsolgt foredrag 
i multisalen i Vejrup-Endrup Fritidscenter. 

Børnebanko – fl yttet til 2021

Julebelysningen: Vi opsætter et juletræ med belys-
ning ved Bytorvet, og julebelysningen kommer op i 
weekenden i uge 47. Til info så skulle vi gerne blive 
klar med en udvidelse af julebelysningen på Stations-
vej og Annexgade. I alt 9 ekstra julelys kommer op. 

Hjemmesiden www.vejrup.dk - den nye hjemmesi-
de er kommet op at køre og bliver løbende opdateret 
af borger journalist Chris Kjærsig.

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

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

Vejrup Endrup Nyt
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* Mailadresser som er helt unikke for Vejrup’er, er 
stadigvæk en mulighed at få oprettet - @vejrup.dk

* Borgerforeningen afholder 2 årlige møder med 
Vejrup Lokalråd. 

Kontingentindbetalingerne: Medlemstallet er sti-
gende, vi har i 2020 haft en stigning så vi nu er oppe 
på 160. Der deles kontingentsedler ud til ca. 500 
husstande. Den årlige kontingentopkrævning udgør 
uændret henholdsvis Kr. 150,- pr. husstand og Kr. 
75,- for enlige. Der udloddes i lighed med tidligere 2 
købmandskurve á 500 kr. Udtrækningen sker på Ge-
neralforsamlingen, blandt de indbetalte girokort.

Borgerforeningen har i år sponsoreret bænke til bål-
hytten ved den nye sø i Vejrup. Landsbypark.  Noget 
som er til glæde for alle.

Formand Harriet Johannessen

Lene Beier foredraget var en succes! 
TUSIND TAK for opbakningen til vores foredrag den 
22. oktober 
Det blev en skøn aften, til et fuldstændig udsolgt 
arrangement, hvor Lene Beier underholdte en meget 
spændt sal, med masser af snak og grin. Hun delte 
ud af livet bagved og foran skærmen, med sjove og 
spændende historier og fraklip.  
Vi var nødsaget til at begrænse billetsalget pga Co-
vid-19 situationen, men håber på muligheden for at 
arrangerer endnu et spændende foredrag, gerne med 

mulighed for fl ere deltagere og en lige så stor opbak-
ning. 
På gensyn snarest…..

Tillykke til Klaus og Il se Ising Hansen samt Søren og 
Margit Callesen.

De vandt den årlige lodtrækning om en fl ot køb-
mandskurv blandt borgerforeningens medlemmer.

Tillykke til jer og tak til alle medlemmer.

Har du også lyst til at bidrage til borgerforeningens 
mange arrangementer og tiltag samt at være med i 
lodtrækningen om en fl ot købmandskurv. - Så skynd 
dig at støtte borgerforeningen. 

Mange hilsner Vejrup Borgerforening. 

Vejrup Endrup Nyt
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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

 

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 Jesper Dejlov Andersen

Email: Jesper.a24@hotmail.com
Direkte: +45 27 85 57 01
Vejrup Storegade 15A . 6740 Vejrup
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Arrangementer 2020/21
HVER  Mandag  Flittige Hænder mødes i Konfi rmandstuen i Præstegården kl. 13.30 – 15.30
HVER  Tirsdag  Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret
HVER  Torsdag  GÅ med os kl. 9.30 fra Fritidscenteret

December
Lørdag  D. 12.12 VØGASLUND sælger grantræer fra skoven kl. 10.00 til 15.00 

Januar
Torsdag  D. 14.01 Vejrup Senior Klub, Generalforsamling i Fritidscentret kl. 14,00 

Februar 
Tirsdag  D. 04.02 Vejrup Husholdningsforening Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscentret.

Min Købmand og Fritidscentret 

De er tilgængelig døgnet rundt

De kan være med til at redde liv. 

Læs mere om Tryg Fonden 

Hjerteløber her po.st/98M53f

Hjertestartere 
i Vejrup

Ønsker alle bladets
læser og bladets 
annoncører 
en rigtig 
Glædelig Jul 
& Godt Nytår

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 27



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
Fogh’s Øl Vejrup 4027 1020
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
Hot N Tot Vejrup 2724 2258
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
JA Profi l Vejrup 2785 5701
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
Reolmontøren Vejen 7536 3322
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
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
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

D
in fagm

and

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
2 års garanti – registrer dit nye produkt på El-Salg – få yderligere 2 års garanti 

K
nud Jørgensen EL ApS

5499,-
AEG

 Vaskem
askine

L7FSB840E

Energiklasse A+++ • 8 kg 
1400 O

m
dr. •  Kulfri M

otor

M
ulighed for levering/m

ontering
v	Levering

tilaftalttid
v	U

dpakning/tilslutning
v	Gl.m

askine
kan

tagesm
ed

retur

5499,-
AEG

 Kondenstørretum
bler

  T8DSB830E

Energiklasse A+ • 8 kg 

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,-
26.000,-

AFLY
ST
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