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Rejsegilde ved Ivan og
Diana Jensen på gartnergrunden
Solen skinnede dog ikke fra en skyfri himmel, men
efter en maj måned, med masser af regnvejr, så var
en tørvejrsdag meget velkommen. For den 28. maj
2021 kunne de holde rejsegilde for de sidste huse på
Gartnergrunden.
De havde en plan:
Ivan og Diana startede ud med at bygge deres eget
parcelhus, på den gamle Gartnergrund.
Her havde Kirsten og Steen Uldahl haft gartneri,
med produktionen af bregner den blev nedlagt i
2009 hvorefter de store drivhuse blev rykket ned.
I 2018 blev grunden købt, og i august kunne det første
spadestik tages til deres eget hus, så skulle der ellers
tegnes og regnes ud hvordan placeringen kunne blive,
for resten af grunden skulle fyldes med huse til udlejning. Det er nem nok at sætte streger, noget andet er
hvad man kan få godkendt ved kommunen, for det er
netop en helt anden historie, der er ikke et forslag der
er gået glat igennem hos kommunen, fortæller de.
Deres eget parcelhus stod færdig til indflytning den
1. februar 2019, rækkehuset ved siden af med de 3
lejligheder, også på Tjørnealle, blev påbegynd januar
2019, her ville man ellers gerne have haft en fælles
indkørsel fra Kærvej, men igen skulle der kæmpes,
men forgæves. De var indflytningsklare 1. maj.

Erna og Carl Verner glæder sig til at flytte ind, de står
ved deres nye hjem med rejsekrans på taget.
Med indkørsel fra Kærvej, ned for enden af grunden, ligger der 4 lejligheder, de blev påbegyndt den
1. maj og klar til indflytning sidst på året 2020. Og
med sidste etape og første spadestik 1. marts, er det
her man kunne fejre rejsegilde 28. maj, her er det
2x2 sammenbyggede lejligheder der gerne skulle stå
klar til indflytning den 1. oktober 2021, med fælles
areal og parkerings pladser. De havde en plan og den
er næsten nået, der er måske lige det med den gamle
smedje, siger Ivan, den kunne vi måske kikke lidt på,
om vi skulle tage den med.
Hvad med udlejningen:
Her har de ingen problemer, deres udlejning både
med huse og lejligheder i Vejrup har et godt rygte,
det er et dejlig sted at bo, Vejrup har favoritterne,
der kan tiltrække nogle af de unge, transporten ligger tæt på hovedvej/motorvej – fritidsaktiviteter –
skole og ikke mindst Købmanden.

Dianna fremviser et af de nye huse til evt. nye lejre.

Og hvem er det der flytter hertil: Tja` når man spørger lejerne, siger Diana, så kommer der tit de svar,
med at de havde undersøgt området, byens hjemmeside, en god omtale fra familie, venner og bekendte
og så at der er styr på tingene, og så er der selvfølgelig en hel del der er vokset op her i Vejrup som flytter hjem igen og bidrager til fællesskabet.
Artiklen er skrevet af Helle Burkal.

www.endrupby.dk
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Så må vi endelig tage på tur.
Tag derfor med på Vejrup Seniorklubs
udflugt til Ulfborg og Vemb
den 24. juni 2021.
Vi skal køre med Ansager turistbus, og der er
afgang fra Hallen kl. 8.15
Efter den flotte køretur til Ulfborg serveres en kop
kaffe og et rundstykke, før vi er klar til at besøge
”WV & Retro Museum”.
Museet råder over 1700 m2 fordelt over flere
udstillinger. Der er over 20 biler, flere specielle trailere,
knallerter, cykler
og diverse tilbehør.
Derudover er der
masser af retroting,
der relaterer til biler
men også husholdningsting, som passer
i årgang til bilerne fra starten af 50’erne og frem til sidst
i 70’erne. Dette skaber en god kontrast i udstillingerne, så hele
familien kan få glæde af en tur tilbage i tiden til den gang, hvor alting gik knapt så stærkt.
Efter at have fået serveret
oksesteg i cafeen går turen
videre til Flamingopark i
Vemb. Her hører vi den sjove
historie om parkens tilblivelse
og de mange finurlige ting
og steder, der gemmes i
den flotte park, der bl.a.
har været vist i Søren Ryges
programmer. Der er masser af søer, vandblomster, sten, og små
steder, hvor man kan slappe af og nyde roen. På trods af navnet, er der dog ingen flamingoer.
Der serveres eftermiddagskaffe på hjemturen, og vi forventer at være tilbage i Vejrup ca. kl. 17.45
Pris 450 kr. (gerne mobilepay) for bus, entre, guider,
formiddags- og eftermiddagskaffe samt middag.
Tilmelding senest 10.06 til Ida Fogh tlf: 61 29 15 12.
Alle sundhedsmyndighedernes krav overholdes, så alle kan være trygge på turen.
Husk mundbind, coronapas eller negativ test.
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Vøgas - Lund
I foråret inden skoven springer ud, er der tid til at
skoven bliver tyndet ud. Der er blevet sat entreprenør på opgaven, da man ikke har været heldig at finde, selv huggere til at tynde ud i skoven.
I det lille stykke ud mod øst tyndes rødgran ud og
nobilis levnes. I haven - nede midt i skoven tyndes

også gran ud, så store eg og bøg står tilbage. Stykket
med lærk og douglas tyndes ud.
Med undtagelse af skoven ved byen og det nederste
tyndes alt løvtræsnyplantning. Læbælte ud mod vej
tydens kraftig både for at få kig ned gennem skoven,
luft til juletræer og af hensyn til udsyn ved udkørslen i skoven.
Med venlig hilsen Sven Iversen

TIL ALLE GOLFSPILLERE I VEJRUP
Vi nærmer os efterhånden tiden, hvor vi skal have afviklet årets match, VM i GOLF 2021. Matchen
afvikles Søndag den 12. September hos Holsted Golfklub, med gunstart kl. 09.00.
Vi mødes kl. 08.30 til en kort information.
Der spilles i A og B rækker, ligeligt fordelt i handicap. Der er præmier i begge rækker, og andre små
overraskelser undervejs.
Efter matchen vil der være mad i klubhuset samt præmieoverrækkelse.
Udgifter til greenfee og mad, vil blive fordelt ligeligt mellem de tilmeldte, så prisen for deltagelsen vil
være ens for alle. Deltagelsen koster 250,- pr. Person.
Senest tilmelding til årets match er den 31. August 2021
Tilmelding sker til:
Jesper Dejlov Andersen – Jesper.a24@hotmail.com – SMS 27 85 57 01
Ved tilmelding oplyses: Navn og DGU – Nummer samt, Golf handicap
HUSK: Matchen er for alle med tilknytning til Vejrup. Bosiddende, født, opvokset, ægtefæller og samboende. Ser frem til
et stort fremmøde og en rigtig hyggelig dag.
PS: Kender i nogen udenfor Vejrup, som har tillknytning til
byen, så inviter dem endelig, og meddel det gerne til mig.
Med venlig golf hilsen, Jesper Dejlov Andersen

www.endrupby.dk
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Fælles Om.
Ambitionerne
I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at omsætte 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

NyNyannonce
annoncepåpåside
side1717
Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

Ny annonce på side 17

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

danrevi, Br amming

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk
| 12345@revisionskontoret.dk
www.danrevi.dk
| bramming@danrevi.dk
Fax 76 56
56 04
04 89
89 || Telefon
Telefon 75
75 10 11 00
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Er du kandidat til Vejrup Lokalråd?
Kunne du tænke dig at være med til at udvikle Vejrup?
Meld dig som kandidat til Lokalrådet til det kommende lokalrådsvalg, som afholdes i forbindelse
med kommunalvalget d. 16. november 2021 i Gørding.
Vi søger nogle initiativrige personer til at komme med ideer og være med til at udvikle Vejrup i
fremtiden.
Kandidatur skal være annonceret til lokalrådet senest d. 19. september 2021.
Yderligere oplysning: Lokalrådsformand Hans Jørn Madsen tlf. 29 35 15 66

Kommende valg til byråd og regionsråd.
By- og Regionsrådsvalget nærmer sig. Vi skal alle til
stemmeurnerne d. 16. november 2021.
Mener du det er vigtigt at stemme på en politiker
fra dit nærområde, har du muligheden for dette. Jeg
stiller op til byrådet og regionsrådet og jeg kommer
fra dit nærområde. Jeg bor i Omme ved Endrup
sammen med min familie. Vi kom til denne skønne
egn i 2005 og vi nyder at være en del af det fantastiske sammenhold, der er her i området. Alle kender
alle på kryds og tværs. Der er altid hjælp at hente
eller give hjælp til et eller andet. Mange er involverede i vores mange foreninger, som gør et stort stykke
arbejde på alle fronter. Grimstrup har lige åbent et
fitnesscenter, Endrup bliver ved med at udvikle deres
skønne naturområder og Vejrup er en driftig by med
en velfungerende købmand. Vi har et område her
nord for motorvejen, som er værd at værne om.
Men selvfølgelig er der også gøgeunger i reden. Vi
mangler sikker skolevej fra Omme til Grimstrup og
fra Hovedvejen til rundkørslen ad Størsbølvej. Vi
har et nedlagt mejeri, der skæmmer i Endrup og en
cykelsti fra Endrup til Vejrup ville binde os tættere
sammen. En cykelsti fra Vejrup til Gørding ville gøre
det muligt for de unge mennesker i Vejrup at komme
til deres overbygningsskole i Gørding på sikker vis.
Det har betydning for vores lokalområde, at vi kan
komme syd for motorvejen uden at skulle starte bilen hver gang. En busforbindelse mellem vores område og Bramming vil også give en større sammenhæng til Brammings hårdt trængte handelsliv, hvis
vi har tænkt os at blive gamle og blive i eget hjem i

vores lokalområde, er det vigtigt,
at vi kan komme
ind til butikkerne i Bramming.
I dag har vi kun
skolebusserne,
hvis man skal til
Bramming skal
man enten over
Gørding eller Esbjerg med bus og
herefter med tog
til Bramming, det
er ikke rimeligt.
Da vi flyttede til Vestjylland fra Østjylland, havde
det stor betydning for mig, at jeg kunne komme væk
fra området, forstået på den måde at jeg skulle bo
tæt på motorvejen, så jeg havde muligheder for at
søge arbejde langs hele motorvejen mellem Esbjerg
og Kolding. Den mulighed har man, hvis man bor i
vores område. Man kan pendle på lange stækninger
inden for en rimelig tid og stadig nyde dette lokalsamfund. Det skal vi tiltrække nye borger med.
Byggegrunde og promovering af vores område er vitalt, for at vi kan befolke og ikke affolke vores område.
Med venlig hilsen
Vita Zenner opstiller for Venstre
til byråd og regionsråd.

www.endrupby.dk
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Sankt Hans aften
onsdag d. 23. juni 2021
Vejrup Borgerforening
Afholder Sankt Hans ved søen i landsbyparken.
Vi tænder grillen igen i år, og krydser fingre for fantastisk vejr!
18:00 Pølser er klar på grillen
18:45 Båltale ved hemmelig gæst
19:00 Bålet tændes
Der kan købes:
Øl, vand, kaffe, kage, pølser og brød
GRATIS til alle børn:
Snobrød, skumfiduser og kiks

OBS Vi tager forbehold for ændringer/aflysning pga. Covid-19 situationen

Vejrup Borgerforening –
Hjertestarter flyttet
Hjertestarteren ved Min Købmand Vejrup
har fået en ny og meget bedre placering og er
nu meget mere synligt placeret. Stor tak skal
lyde til Erik Stenager for flytningen

8
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Vejrup Borgerforening

Her er der plads til
din annonce

Har DIN virksomhed et reklamebanner på vejrup.dk?
Støt borgerforeningen og få reklame på samme
tid. Ved at købe et banner på vejrup.dk, støtter din
virksomhed borgerforeningen og du får en attraktiv
plads på siden, hvor de besøgende kan se dit banner.
– Kontakt borgerforeningen på Facebook eller via
mail: borgerforening@vejrup.dk, for at få din reklame
på vejrup.dk. – Et banner koster 300 kr. pr. år.
OBS For at få det optimale ud af pladsen, anbefaler vi
at et banner er på 720×240 px.

Kontakt Helle B.
2945 4615

Glarmester

FICH RASMUSSEN
Nørregade 7 · Bramming
Tlf. 75 17 30 49 · Biltlf. 23 41 20 49
glarmester@fich-rasmussen.dk

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
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

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

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

www.endrupby.dk

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

9

Vejrup Endrup Nyt
Endrup Lokalråd

STORKEN ER EN DEJLIG FLYVER
KOEN HAR ET DEJLIGT YVER (Shu-bi-dua)
Lørdag den 8. maj havde lokalrådet planlagt det helt store:
Både affaldsindsamling kl. 9 og Storkerede indvielse kl. 11.45
Men desværre måtte primus
motor for storkereden Steen
melde ud, at pga. den megen
regn, var det umuligt at få masten rejst, og beton støbt omkring. Så ca. 20 deltagere fik
rundstykker, og efterfølgende
blev der samlet en masse affald. Belønningen, udover tilfredsstillelsen ved at se Endrup ren, blev så at Hanne og Theodor
stod klar med gril pølser da vi kom tilbage.

Et par storke, set ved Størsbøl bæk den
27/5 21

I ugen efter fik Steen lavet en ny plan og alting lykkedes. En teleskoplæsser rejste masten incl. reden og Tjæreborg industri leverede
den bestilte beton. Eminent kørsel af chaufføren, gjorde at det hele
gik så nemt.
Nogle venter 9 mdr. på, at storken skal komme. Men i Endrup synes vi, at et halvt års ventetid på tilladelsen fra kommunen til at
rejse storkereden, er alt for lang tid.
Kæmpe stor tak til Tina og Steen for både ideen og udførelsen af
arbejdet.
Johannes Brændgård Schmidt

Sankt Hans aften i Endrup
Igen i år er der Sct. Hans bål i Endrup
Onsdag den 23. juni 2021
Vi skal synge midsommervisen og
høre en god båltale.
Bålet bliver tændt kl. 20
Der vil være mulighed for aftensmad
Køb af pølser, øl og vand fra kl. 18
Alle er velkomne.
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Da regeringen besluttede, at der kunne åbnes op for
indendørs idræt for børn og unge igen, jublede vi i
skytteforeningen. Vi blev endnu gladere, da der også
blev åbnet op for voksne med gyldige coronapas.
Genåbningen betyder, at vi har åbnet i foreningen
hen over sommeren. Normalt har vi åbnet fra september og frem til påske, hvorefter vi lukker. Dog
holder vi åbent i maj, juni og august her i år 2021,
da næsten hele vores almindelig indendørssæson i
2020/2021 har været ødelagt af corona-nedlukningen.
Vi har besluttet, at vi kun holder åbnet om tirsdagen
hen over sommeren og ikke også om torsdagen, som
sædvanligt. Vi tror på, at vores medlemmer (og måske nye medlemmer?) kommer og skyder det, de har
mulighed for i løbet af de lyse måneder, men vi tror
ikke, der vil være opbakning nok til, det er sjovt at
passe banen to gange i ugen. Derfor nøjes vi med én
gang – men det er skønt at være i gang igen!
Vores udskudte generalforsamling ser det også ud
til, at vi endelig kan få holdt. Det bliver d. 10.6. i
skytteforening, hvor tilmelding og gyldigt coronapas
er nødvendigt. De bestyrelsesmedlemmer der er på

valg, modtager dog alle genvalg. Så vi spår, at det
bliver en let aften.
Husk, hvis der er nogle, der er interesserede i at høre
om, hvad skydning er, så kan man altid se mere på
vores hjemmeside www.goerdingvejrupskyttekreds.
dk eller finde os på Facebook under Gørding-Vejrup
Skyttekreds. Hvis man er nysgerrig efter at komme
og kigge i foreningen, er man også mere end velkommen om tirsdagen mellem 18:30 og 20:00.
Husk coronapas og mundbind.

Visionsrundtur 3. juni - På torvet i Vejrup, de 5 byrådsmedlemmer fra Esbjerg Kommune slog vejen

forbi i forbindelse med deres “Visionsrundtur” og arbejdet med udarbejdelse af ”Vision 2025”, Velfærd;
Hvordan vi sammen skaber rammerne for det gode liv og gør Esbjerg Kommune til et endnu bedre sted at bo
og leve”.

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

KØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
12
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Sommer i Vester Nykirke og Vejrup Sogne
I skrivende stund er sommeren ankommet – også rent vejrmæssigt slutningen maj. Så får vi se, hvor længe det bliver ved på den måde. Men
under alle omstændighederne melder
kalenderen sommer de kommende
måneder, foruden at corona-halløjet
synes at være for nedadgående. Så
derfor satser vi på sommer i sognene.
Og det gør vi på følgende vis, foruden de ordinære søndagsgudstjenester:

der så meget i kølvandet på corona’en. I det hele taget er det – af samme grund – ikke ret meget, jeg har
set til årets konfirmander. Så derfor,
hvis det kan lade sig gøre, så holder
vi gudstjeneste, d. 4/7 med konfirmanderne – og hvis ikke, så bliver
der selvfølgelig gudstjeneste alligevel
– også på plænen – evt. under teltdug.
Men under alle omstændigheder, efterfølgende med mulighed for en pølse, sodavand og/eller øl.

Sommersang i Vester Nykirke, torsdag, d. 1/7, kl. 19.00; det er umindelige tider siden, vi sidst har haft fællessang i sognet. Så vi laver en aften,
hvor vi synger sommeren på plads –
og mere til – eller noget halt andet.
Det ser vi til, når vi når frem til 1/7:
- En aften i Vester Nykirke med sang
– måske lidt snak – og med godt til
ganen.

Årets friluftsgudstjeneste i Vøgaslund, søndag, d. 18/7, kl. 14.00 – med
ledsagelse af violinist Hanne Askou.
Medbring selv havestol, tæppe, kaffe mv. Sidste år tillod vejret ikke at

vi var udendørs. Vi håber at det kan
lade sig gøre i år; alternativt har vi
selvfølgelig kirken. – Men så dejligt
at Hanne Askou vil bære musikken
med sit smukke violinspil.
Familiedag i Endrup, lørdag, d.
14/8 – program følger senere. Men vi
regner med også i år, at lave arrangementet omkring grillhytten i Endrup
Bypark – herunder også gudstjenesten, kl. 10.30 - rundstykker fra kl.
9.30. – Program for den øvrige del af
dagen følger senere.
Sportsfest i Vejrup – bliver det ikke
så meget af i år. Men gudstjenesten i
teltet holder vi fast i – dog i år på plænen bag kirken, d. 15/8, kl. 11.00 – og
som sædvanligt med rundstykker fra
kl. 10.00.
Således sommeren i Vejrup og Vester
Nykirke sogne. Der bliver flere ting
under åben himmel eller i telt. Men
det sker der vel heller ikke noget ved.

Konfirmand-gudstjeneste, søndag,
d. 4/7, kl. 13.00 – på plænen bag
Vejrup Kirke. Det er i skrivende
stund lidt et sats, at jeg forestiller mig
en gudstjeneste med konfirmandernes medvirken – jeg har nemlig ikke
spurgt dem endnu, og desuden er det
midt i sommerferien. Men sådan er

Vi håber at I vil bakke op omkring
tingene. Yderligere oplysning følger
på elektroniske medier og i ugeavisen.
Uffe Vestergaard
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Vejrup Endrup Nyt
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 officielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28
Mobil 24 27 02 49
Mail: gravervejrup@gmail.com

En kæmpe er
faldet til jorden
Og med en kæmpe mener jeg Johannes Møllehave. Ikke en
kæmpe af statur og krop, men i allerhøjeste grad af ånd. Møllehave døde d. 10. maj 2020 - 81 år gammel. Og alt er i naturens orden, og i Vorherres hånd, det er slet ikke det. Men det
er – med Møllehaves død – en ualmindelig markant stemme
i dansk kirkeliv, i dansk åndsliv, som nu er blevet tavs. Kun
ganske få har sat sit præg på samme måde – gennem de seneste 50-60 år. Møllehave var præst, belæst, litterær, forfatter,
foredragsholder og entertainer. Jeg oplevede ham først gang i
1981, hvor han holdt foredrag på Randers Handelsskole, hvor
jeg dengang trådte mine sko. Senere hen i 90’erne, mens jeg
studerede teologi i Aarhus, var jeg ved adskillige lejligheder
til foredrag med ham. For min del en meget stor inspirationskilde – uden Møllehaves bøger, tror jeg ikke, for min del, at
jeg overhovedet var begyndt at læse teologi for at blive præst,
og jeg er sikker på at det samme gælder mange andre af mine
kolleger. Sidst jeg mødte Møllehave var i 2005 - og denne gang
personligt - i forbindelse med at jeg havde hyret ham som foredragsholder i mit daværende embede. En ualmindelig oplevelse
og stor glæde at møde dette livstykke som Møllehave var - et
par timer i fællesskab med en af den nyere histories største
ånder - jeg fik nærmest ikke indført et ord. Men kirkemand og
forkynder - og forfatter fra de tidligste år, Tv-manuskripter fra
Hov-Hov, Uha-Uha til Huset på Christianshavn - 134 udgivelser blev det til, og bøger som heldigvis fortsat kan tages frem til
inspiration. Møllehaves litterære arv kommer os alle til gode.
Tak for det, Johannes.
Uffe Vestergaard

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
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Konfirmation 2021
Vi holder konfirmation i Vejrup Kirke, søndag d. 29/8 2021. Det skulle som bekendt have været allerede
i maj måned. Men nu gør vi det. Og vi gør det på samme måde som sidste år, at vi deler de unge mennesker op i to hold. På den måde er der mulighed for at have flere gæster med i kirken. – Første hold bliver,
kl. 9.30 – og andet hold, kl. 10.30 – og her i mellem, har vi en pause, hvor de to hold kan mødes og blive
fotograferet osv.
I løbet af forsommeren indkalder jeg til et møde med konfirmandforældrene. Så kan vi i den forbindelse få
afklaret alle praktiske spørgsmål.
Uffe Vestergaard

Årets konfirmander er følgende:
Jassmine Dee Pedersen, Engvej 3
Mads Eskesen Christensen, Stationsvej 9
Simon Emil Herluf Christensen, Lykkesgårdsvej 18
Marcus Venø Sveinbjørnsson, Kirkediget 4B
Luca Jæger Nielsen, Dyrlægeparken 35
Mathias Søndergaard Slot, Vejrup Storegade 61
Christoffer Nyboe Johannesen, Vejrupvej 5
Anton Damgaard Egelund Christensen, Spangvej 2
Mikkel Søby Raben, hegnet 13
Tobias Hollænder Olsen, Vejrup Storegade 68

Konfirmation 2021/2022
Som om det ikke skulle være nok med corona-bøvlet de seneste sæsoner, så er der på det nu opstået
skole-bøvl. Skolerne i lokalområdet vil ikke længere give fri til konfirmationsforberedelse. Man
mener der er tale om en fritidsaktivitet, som skal
ligge uden for skoletiden. Der har været en række
drøftelser mellem Ribe Domprovsti og de lokale
skoler og forvaltningen ved Esbjerg Kommune. På
nuværende tidspunkt foreligger der ikke en løsning
på tvisten, som derfor må forventes at blive bragt
op på politisk niveau.
Imidlertid er sagen er den, at konfirmationsforberedelse ikke er en fritidsaktivitet, ikke mindre end
skolegang. Vi lever i et land med undervisningspligt, men ikke med skolepligt. Så derfor vægter
skoleinstitutionen ikke mere end den grundlovsfunderede folkekirkeinstitution.

Nu får vi se, om der kommer en løsning med Esbjerg Kommune. Men ellers er min plan, at der
kommer til at foregå konfirmationsforberedelse
om tirsdagen – 8-10 – ligesom vi plejer, uanset om
skolen giver fri til det eller ej. De få skoletimer,
som konfirmanderne da kommer til at gå glip af,
kommer de nok over. Hvis skolen så bliver sur og
skælder ud, så er det bare at henvise til mig. Det
tager jeg da gerne på mig. Vi har en kulturbærende
folkekirke, som ikke skal trædes under fode, fordi
nogen har fået en fiks idé.
Jeg indkalder i løbet af kort tid til et møde for forældrene til de kommende konfirmander.

www.endrupby.dk

Uffe Vestergaard
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Gudstjenestetider
Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

13/6

2. s. e. trinitatis

ingen

10.30*

20/6

3. s. e. trinitatis

10.30 (PT)

ingen

27/6

4. s. e. trinitatis

ingen

10.30

1/7

Sommersang i Kirken

ingen

19.30**

4/7

5. s. e. trinitatis

13.00***

ingen

11/7

6. s. e. trinitatis

ingen

10.30

18/7

VØGASLUND

14.00****

ingen

25/7

8. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

1/8

9. s. e. trinitatis

10.30 (PT)

ingen

8/8

10. s. e. trinitatis

9.15

10.30

14/8

Familiedag Endrup

ingen

10.30*****

15/8

Telt

11.00******

22/8

12. s. e. trinitatis

9.15

10.30

29/8

KONFIRMATION

9.30 og 10.30

ingen

5/9

14. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

*
**
***
****
*****
******
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- Tidligere annonceret som Pernille Troldborg, men Uffe tager selv tjenesten.
- Sangaften i Vester Nykirke
- Udendørs plænen ved kirken - med konfirmandernes medvirken / pølser mv. bagefter
- Vøgaslund
- Udendørs - Endrup Bypark
- Udendørs /telt på plænen ved kirken + rundstykker forinden
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TLF 75 36 33 22
KIRKEVEJ 13 A, VEERST
6600 VEJEN
WWW.REOLMONTOREN.DK

vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

HOT N TOT

FRITIDSCENTER Dame & Herrefrisør
sport • kultur & fritid

Udleje af lokalersport
til mangekultur
• formål.& fritid
Tlf. 51 71 94 03
mail@ve-fritidscenter.dk

Køb, Salg og Biludlejning

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen
Hovedvej A1 nr. 33 Vejrup

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

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

Tlf. 75 17 13 00

Find mig på Facebook
eller
på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres
nybyg, tilbyg - støbe arb.
facade - badeværelse

Mobil: 9380 0703

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

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

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 35 ton

Hør nærmere på

2060 9622

75 19 00 54

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

18

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

ORDINÆR
REPRÆSENTANTSKABSMØDE/ÅRSMØDE
Tirsdag den 17. juni 2021
kl. 19.00
Vejrup Endrup Fritidscenter

Vejrup
Husholdningsforening
Pga. af corona situationen,
har bestyrelsen valgt ikke
at lave et program for 2021.
Så vi ser frem til at
vi kan mødes i 2022.

Dagsorden i henhold til
Centrets vedtægter

Bestyrelsen

Vejrup-Endrup Fritidscenter
Vi glæder sig over, at der så småt igen kommer liv i
og omkring centret.
De første møder og generalforsamlinger er blevet afviklet og der er kommet rigtig godt gang i bestilling
af festlokalerne igen. En del af foreningerne er i gang
- og flere kommer det efter sommerferien.
Vi håber, når vi kommer efter sommerferien, at
corona-situationen stort set er under kontrol, så vi
kan få en hverdag med god gang i foreningslivet, så
gangene i centret igen, kan emme af glade mennesker og foreningerne kan få gang i alle aktiviteter.

Grillen takker for den enorme opbakning der har
været til vores torsdags JA-tak-menuer/tiltag. Det er
blevet taget så godt imod, at vi påtænker at genoptage det i en eller anden form til efteråret.
Også i Grillen ser vi frem til, at vi igen kan have
gæster siddende i cafeteriet, så vi på den måde kan
være med til at skabe fællesskab og glæde.
Mvh. Vejrup-Endrup Fritidscenter og Grillen –
Tlf. 75190403 eller 22675204

PRÆMIESPIL
Hvert år er der mange frivillige der bruger tid og energi på Vejrup Idrætsforening, at gøre opmærksom på foreningen og at den gør en kæmpe forskel i vores lokalsamfund.
Det er der også når vi kommer til Præmiespil, og hvert år bruger 14 personer nogle timer på at gå
rundt og indsamle og reklamere for Vejrup Idrætsforening.
Her er det tale om at vær passive medlemmer, det er der ca. 550 der er hvert år.
Men på grund af Corona, har man udskudt at gå rundt og hverve nye medlemmer,
prisen er den samme, men dog kun for et halvt år.
Men her først i Juni 2021, vil man igen gå rundt. Så tag godt i mod dem
– der er mulighed for kontant betaling eller Mobil Pay.
På forhånd TAK Anna Marie Olesen.

www.endrupby.dk
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VIF Gymnastik sæsonen 2021/22
Vi kan slet ikke vente til september, så her kommer et
smugkig på efterårets børnehold..

Nye muligheder!
På trods af nedlukning, har arbejdet i
gymnastikforeningen
ikke været sat helt på pause..

Forældre og børn

Onsdage – Alder: 1 - 3 år

Der arbejdes med det lille barns grundmotorik og
sanser gennem lege, sanglege og redskabsbaner, hvor
forældre også er en aktiv del af gymnastiktimen.

Puslinge

Tirsdage – Alder: Børnehave - 6 år

Her laves gymnastik uden mor og far. Der arbejdes
med barnets motorik, koordination og sanser. Dette
gennem lege, redskabsbaner og samarbejde mellem
børnene.

Mini Spring

Torsdage – Alder: 0. - 2. klasse.

Børnene lærer og videreudvikler basale teknikker og
spring. Det kan være håndstand, vejrmøller, spring
på airtrack og trampolin. Gennem leg arbejdes der
med rytme, styrke og kondition.

Spring

Torsdage – Alder: 3. klasse og op.

Her videreudvikles spring færdighederne. Har du
ikke gået til springgymnastik før, så kom alligevel,
her er plads til alle og du skal nok få det lært.

Der er blevet søgt fondsmidler og vi kan løfte sløret
for, at der til den kommende sæson er blevet bevilliget midler fra DIF og DGI´s forenings pulje til lidt
fornyelse og udskiftning i redskabsrummet. Følg
med i næste VE-Nyt, når der løftes sløret for de nyindkøbte redskaber og de nye muligheder disse giver,
særligt for børneholdene.

Trænger du til at få kroppen rørt efter en
lang nedlukning?
Så er der plads på vores udendørs
All-round hold:
Tirsdage og torsdage kl. 18.30 - 19.25.
All-round er et crossﬁt træningshold, som egner sig
til både nybegyndere og den erfarne motionist. Pulsen kommer op og kroppen bevæges med eller uden
vægte, via cirkeltræning og meget andet. Har du en
skavank, er det intet problem, træningen kan tilpasses til den enkelte. Kom og prøv!
* Træningen foregår på parkeringspladsen bag hallen
og i skolegården under halvtaget, hvis det regner.

Tidspunkter og voksen holdplan følger så snart disse
er på plads.
* Der tages forbehold for eventuelle ændringer i
holdplanen.
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Vejrup IF Fodbold - Børne/Ungdom
Vejrup IF Fodbold - Børn
- Nyt spilletøj
- Nyt spilletøj
Vejrup IF Fodbold - Børne/Ungdom
- Nyt spilletøj
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
IFIF
Fodbold
IF
Fodbold
IF
Fodbold
Fodbold
- Børne/Ungdom
- Børne/Ungdom
- Børne/Ungdom
- Børne/Ungdom
- Nyt
- Nyt
- spilletøj
Nyt
- spilletøj
Nyt
spilletøj
spilletøj

Tusind tak til sponsorerne, som gjorde det m

Tusind tak til sponsorerne, som gjorde det muligt:

Tusind
tak
tiltak
sponsorerne,
som
gjorde
det
muligt:
Tusind
Tusind
Tusind
tak
Tusind
tak
til
sponsorerne,
til
tak
sponsorerne,
til sponsorerne,
til sponsorerne,
som
som
gjorde
som
gjorde
som
gjorde
det
gjorde
det
muligt:
det
muligt:
det
muligt:
muligt:
D D

D

D D

Nyt fra Seniorklubben
Endelig er der lys for enden af tunnellen og vi kan mødes igen.
Generalforsamlingen er vel overstået, og alle trænger vist til
at komme ud og opleve noget. Derfor har vi arrangeret to
heldagsture til henholdsvis Ulfborg / Vemb og Samsø.
Desuden er der et spændende foredrag i vente med to unge mennesker, der
lever med posttraumatisk stress som følge af nogle voldsomme oplevelser.
Året sluttes af med et rigtig hyggeligt julemøde.
Hvis det er noget for dig, koster det kun 75 kr. at være medlem af foreningen.
Nærmere oplysninger hos Tommy Hunderup 27290436 eller Ida Fogh 61291512.

www.endrupby.dk

21

Vejrup Endrup Nyt

Generalforsamling MK79 2021
Antal deltagere: 19 deltagere.
1. Valg af ordstyrer – Hans Jørgen Madsen. Erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet.
2. Valg af referent og stemmetællere- Ida Søby Fogh som referent.
Anders Ebener og Danny Holm er valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning v. Tommy Hunderup.
MK79 skal forvalte Bankoforumen og administrere præmiewhist. 2020 har været et år med nedlukning på
grund af corona, så der har ikke været meget, vi har kunnet gøre. Vi har lånt penge til sø-projektet, som er
færdigt, og vi har fået pengene tilbage igen. Lokalrådet sparede mange penge på, at de ikke skulle låne ved
andre end MK79. Når vi gennemgår regnskabet, kan I se, at MK79 har en god økonomi. Vores holdning i
bestyrelsen er at hjælpe med tilskud/lån til lokale projekter. Kan vi hjælpe med et projekt, så gør vi det.
Nu har jeg været formand i MK79 i ca. 20 år, men fremover ønsker jeg i stedet at fortsætte i bestyrelsen
som menigt medlem. Jeg foreslår, at Otto Pedersen træder ind på formandsposten, således at Otto og jeg
bytter pladser i bestyrelsen.
Vi håber, at vi i efteråret kan starte op igen på både præmiewhist og banko. Jeg vil gerne sige en stor tak
til alle de frivillige, der hjælper til banko og præmiewhist. Uden jer kunne vi ikke gennemføre disse ting.
En tak til lokalrådet, købmanden, hallen og idrætsforeningen for det gode samarbejde vi har.
4. Regnskab v. Knud Erik Mortensen
- Årets resultat: 41.595 kr.
Egenkapital pr. 1.1.21: 2.495.618 kr. I alt: 2.495.618 kr.
5. Valg af bestyrelse
Tommy Hunderup
Knud Erik Mortensen
Otto Pedersen
Charles Madsen/Suppleant

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

6. Valg af Aktivitetsudvalg
Knud Fogh/Præmiewhist
7. Valg af revisor
Hans Jørgen Madsen
Aase Sommerlund Madsen
Henning Frederiksen/Suppleant

Genvalgt
Genvalgt

8. Eventuelt - Ingenting til eventuelt.

Ida Søby Fogh modtog ikke genvalg som sekretær,
idrætsforeningen siger TAK for en ihærdig og trofast
arbejde i foreningen og ønsket Ida go vind fremover.
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VIF Generalforsamling D. 25/5 kl. 19:30
Valg af ordstyrer
– Hans Jørgen Madsen.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Valg af referent og stemmetæller
Ida Søby Fogh som referent.
Anders Ebener og Danny Holm som stemmetællere.
Formandens beretning: Sabrina Hermansen
Min første beretning som formand i Vejrup idrætsforening. Det har været spændende og jeg vil gerne sige
tak for velkomsten, corona har gjort det til en lidt svær
opstart og sat mange begrænsninger for at komme ind
i tingene, men jeg har haft en god støtte fra den tidligere formand Otto, mange tak for det, og den støtte
og hjælp bliver nok en nødvendighed lidt endnu.
Tak til de forskellige udvalg for et godt samarbejde, og
en god indsats i 2020, trods at det har været et lidt anderledes år grundet corona. De udfordringer der har,
måtte være er blevet løst og jeg synes trods den trælse
situation at ALLE har gjort en kæmpe indsats.
Byfest blev der ikke noget af, men i tog også udfordringen op og lavede en havefest som byen selvfølgelig
bakkede op om. Det var et godt stykke arbejde i havde
lavet og det blev til et fint lille overskud på 23.391 hvor
overskuddet fra fastelavn også giver et lille bidrag til.
Så har vi vores nye aktivitet. E-sport som endelig også
kan få lov at starte op. Det tror jeg der er mange der
har glædet sig til, og ventede i spænding på. Det har
taget mange timer for udvalget og andre frivillige hjælpere at få lokalet færdig men det er nu klar til at åbne
op for undervisning af forskellige computerspil.
Det er også her midlerne fra OK 2020. er blevet brugt
27.044 kr. blev det til. Det er altid dejligt med sådan en
støtte og økonomisk hjælp til at fornye ting i forening.
Så har vi fået nyt lys på de udendørs boldbaner, Esbjerg kommune har betalt hvad der svarer til nyt lys på
en fodboldbane. Men grundet vi har fået lagt det sidste stykke jord til ud mod hovedvejen, har vi selv skulle betale for den nye kabelnedgravning. i forbindelse
med nye lysmaster besluttede vi os for at få sat en ekstra mast op, den har vi selv betalte og har kostede os
120.468 kr. Økonomien i 2020 har givet et underskud
på 57.000 hvilket jeg synes er tilfredsstillende, taget i
betragtning af alle de ting vi har, skulle aflyse i 2020
grundet corona.
Spørgsmål: Der bliver spurgt ind til præmiespil, og det
vil blive drøftet nærmere under evt.
Der bliver spurgt ind til lysmast og nedgravning af
kabler, det blev afklaret.

Udvalgenes beretninger:
Håndbold, Karina Tobiasen
Sikke da en sæson – eller mangel på samme – vi lige
har været igennem…. Som bekendt lukkede DK ned
d.11/3 2020 – lige efter generalforsamlingen, og i de
efterfølgende måneder fulgte den ene restriktion den
anden. Vi nåede dog at holde opstartsmøder i august,
med vores trænere til U-9, U-11 og U-13 hold. Håndbold-karavanen fik vi også afholdt.
Der var i en kort periode mulighed for at træne, men
det var langt fra optimalt – specielt for børneholdene,
når de altid fik at vide – husk at holde afstand, hold
styr på din bold og husk at spritte af… Der skal dog
siges at de faktisk har gjort det rigtigt godt. Pga manglende spillere lavede vi et samarbejde med Gørding for
at kunne stille med et U-13 hold for drenge og piger.
U-9 holdet talte 7 børn og U-11, U-13 talte 5 børn, så
vi kan håbe der dukker flere op. Små hænder – håndbold for de mindste fik vi aldrig startet op, men vi satser på at komme til næste sæson.
Vi blev for alvor ramt af restriktionerne, da de planlagte stævner, som bekendt måtte aflyses – og det samme
blev Håndboldnatten ramt af. Vi håber og tror på, at vi
kan genoptage det til den kommende sæson.
Vi har ansøgt DIF/DGI´s foreningspulje om 14.000 kr
til UV-lys til bla. Håndboldnatten og andre aktiviteter,
og dem fik vi bevilliget, så det var da trods denne tid
en dejlig ting.
Vores serie 2 hold rykkede jo som bekendt op i serie
1, og de havde virkelig glædet sig til at skulle vise hvad
de kunne/kan. Holdet blev forstærket med ”gamle og
nye” spillere – ja de strømmede nærmest til, så det var
jo et luksusproblem med så mange spillere. Men igen
satte Corona en kæp i hjulet for at vi kunne komme i
gang med denne sæson.
Til sidst skal der lyde en stor tak til Niels Ole og Susanne, for et godt samarbejde. Jeg vil gerne sige tak
til alle i håndboldudvalget, trænere, spillere, øvrige
frivillige samt forældre, for en god sæson – hvis vi kan
kalde det dette ;-)
- På håndboldudvalgets vegne – Karina Tobiasen
eSport, Mikki Morsing
Som alle andre, har vi også været berørt af coronavirus. Vi har ikke kunne komme i gang med at træne,
men vi har dog kunne lave vores lokale færdigt. Ting
lavet siden sidste generalforsamling:
- 3 ny uddannede trænere, - lokale delvist færdigt: tapetseret, malet, lavet strøm til alle computere, lagt nyt
gulv, ventilation blevet sat op, solfilm på vinduerne osv.
- 10 computere sat op, opdateret og spil installeret.
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Ting som mangler: - stole til medlemmerne (der vil
blive søgt om penge fra fonde)
- projektor til undervisning - fodlister i lokalet - male
loft
Vi er ved at danne os et overblik over, hvilken alder
vores medlemmer er, hvilke spil der vil spilles og hvilket niveau de er på. Da kommunikationen mellem
spillerne er rigtig vigtig, omkring 95% af spillet, så der
er et større regnestykke som skal gå op, omkring deres
niveau og alder, så der ikke bliver kommunikationsfejl,
og alle ikke bliver sure på hinanden.
Vi håber på, at vi snart kan starte op, da der er stor
efterspørgsels på det.
Fodbold, Ronni Fyhn
Nåede heldigvis at have gang i lidt indendørs fodbold,
men det var ikke meget. Fordi de kunne starte tidligt
udendørs, har de kunnet komme i gang.
Seniorer har fortsat samarbejde med Gørding, hvor
der er 2 hold kørende. På trods af der er mange
Vejrup-spillere der har været skadet eller er faldet fra,
kører det endnu. Planen er at samarbejdet fortsætter,
fordi man kan se, at er kommet spillere til fra de yngre
rækker.
Ungdomsfodbold går op ad. Ligger på mellem 50 og
60 der spiller fodbold, fordelt over mange aldre. Alle er
tilmeldt og ude at spille kampe. Der er meget at bygge
på indenfor fodbold, og der er mange, der vil hjælpe.
Det er en fornøjelse.
Der er ikke bygget noget, men der er kommet nyt
lysanlæg. Har mange ideer til, hvordan den gode udvikling skal fortsætte fremover. Stort tak til alle, der
hjælper med at holde fodbold kørende.
Badminton, Jesper Andersen
2020 har været et meget mærkeligt år, covid-19 kunne
mærkes på sidste generalforsamling, hvor der kom en del
spørgsmål. Vi formåede lige at køre sæsonen til ende.
Vi i badminton udvalget har fået bevilget et fugtskab
og nye ketchere, hvor fugtskabet kommer til at spare
ca. halvdelen af udgifterne på boldene. Vi har oplevet
stor tilgang på det mindste hold, hvor vi er i en rivende udvikling. Desværre har 2021 sæsonen nærmest
ikke været tilgængelig, så vi håber på en masse glade
børn til 2022 sæsonen.
Vores store hold har desværre haft lidt mandefald, vi
forsøger med forskellige tiltag for at lokke flere til. Vi
har af gode grunde ikke kunne deltage i turneringer og
stævner, så der er ikke meget at berette om der.
Gymnastik, Tina Schultz
Da vi var her sidste år, spurgte jeg til, om der var
inputs til, om vi skulle holde opvisning eller ej pga.
corona. Der var forskellige holdninger, men det kom
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til at give sig selv. Det blev aflyst på grund af corona.
Det var superærgerligt, fordi der var lagt op til et brag
af en opvisning. Det må vi arbejde på igen til næste
opvisning. Også trænerafslutningen måtte aflyses. Til
foråret måtte træning udendørs sættes igang. Det har
været svært at holde styr på med restriktioner, men
det er gået. Der er også startet et børneballet-hold op
udendørs, men det er nu rykket indendørs
Holdene blev startet op i uge 37 som sædvanligt. Ballet
havde en hård opstart, fordi mange kommer udenfor
lokal området. De andre afdelinger har lagt stablit.
Idræt om dagen nåede ikke at starte op. Der har været
et enkelte coronasmitte-tilfælde, vi skulle forholde os
til, ellers har vi sluppet for det. Vi skulle lukke ned lige
før jul, så der var mange af de sædvanlige ting, der
måtte aflyses. Desværre.
Der skal lyde en stor tak til alle de trænere, der har
brugt en masse, masse tid på at vaske redskaber. Også
en stor tak til forældre og deltagere, der har, turde
møde op og at de har troet på, vi kunne afholde gymnastik på en sikker måde. Også tak til alle de trænere,
der har hjulpet.
Festudvalg, Allan Enevoldsen
Sæsonen har desværre ikke været med de store festligheder pga. corona. Sportsfesten måtte til vores store
ærgrelse aflyses. Den er et populært samlingspunkt
her i byen, hvor rigtig mange deltager. Vi måtte derfor
tænke kreativt og finde en måde at feste på - sammen
men hver for sig.
Det blev til en havefest hvor vi kørte rundt til 20 forskellige fester rundt om i haverne. Arrangementet blev
taget rigtig positivt imod og vi fik lavet et lille overskud. Også Fastelavnsfesten måtte vi desværre aflyse,
men vi tager revanche næste år med en masse glade og
udklædte børn.
I øjeblikket arbejdes der på, at arrangere dette års
Sportsfesten. Vi håbede selvfølgelig på at kunne planlægge en Sportsfesten som vi kender den, men det må
vi erkende ikke kan lade sig gøre. Da vi har forhørt os
flere forskellige steder, og det er for usikkert det hele.
Vi er ikke mere bundet af vores nuværende kontrakter,
end at vi kan ophæve dem hvis situationen ændrer sig.
I så fald kan vi altid gå tilbage og gentage havefesten,
og udvide den til mere.
På næste møde har vi en ekstra deltager som kunne
være interesseret i at blive en del af udvalget.
Banko, Otto Pedersen
Banko blev også lukket ned. Der var gang i et godt
regnskab. I december måned blev der købt 3 paller
kaffe. Vi troede, vi skulle starte op, men vi turde ikke.
Og hvad så med alt det kaffe? Det kunne ikke bruges
til banko. Alle medhjælpere i banko har derfor fået
noget kaffe - det var langt bedre end at smide det ud.
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Regnskabet giver 9.000 kr. i overskud. Det er ikke meget, men i forhold til år det har været, er det rigtig fint.
Der er mange, der har spurgt til, hvornår vi begynder
igen. Vi ved det ikke, men vi starter op så snart vi kan.
Forhåbentlig kan vi åbne op, på den anden side af
sommerferien engang.
Vejrup Endrup Nyt, Helle Burkal
Nummer 3 2020 blev der ikke fundet stof til bladet,
den lagde vi sammen med bladet august nr. Overskuddet blev derved så også lidt stører, det blev brugt
lidt ekstra til de 16 der udler bladet. Det har været
helt fantastisk og en god oplevelse, at folk alligevel har
fundet noget frem, og der kunne komme et blad ud af
det. Det har ikke været de store nyheder, men det har
været fint.
Fremover kan det være fint at få kigget på, når bladet
giver overskud. Hvordan det skal bruges, til noget specifikt, så det ikke ‘bare’ går idrætsforeningens kasse. Et
forslag kan være, at gøre noget ligesom antenneforeningen: Når der er noget at dele ud af, så har man det beløb at dele ud af til mindre, lokale interessegrupper. På
den måde kommer de til at gøre gavn rundt omkring.
Spørgsmål: En snak om hvordan eventuelle midler til
overskud kan bruges, så de giver værdi i lokalsamfundet, og hvordan det kan håndteres rent praktisk. Man
kan evt. kigge på den tidligere brugte 4%-pulje.
Dog skal man være opmærksom på, om pengene ikke
bør gå ind i idrætsforeningen; lige nu er der overskud,
men hvis det en gang giver underskud, så er det jo
også idrætsforeningen, der skal betale for det.
Både Endrup idrætsforening og Menighedsrådet har
givet et bidrag, hvis der har været underskud. Hvis der
har været underskud, har det været meget små beløb
og det har været sjældent.
I regnskabet fremgår det meget tydeligt, hvilke midler
der er fra VE-Nyt. - Der bliver kigget på det.
VIF regnskab – Årets resultat:
Samlet underskud på 57.238 kr.
Spørgsmål og kommentarer: Flot med et så lille underskud, når det har været sådan et underligt år, og der
har været brugt midler på udvikling i foreningen.
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.
Banko regnskab
Årets resultat: 9.055 kr.
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.
Valg af formand, kasserer
og sekretær
Formand Sabrina Hermansen er ikke på valg i år. Kasserer Bibi Dyrby modtager genvalg.

Sekretær Ida Søby Fogh modtager ikke genvalg. Generalforsamlingen beslutter, at idrætsforeningen inden
næste generalforsamling har pligt til at finde en, der
kan træde ind i sekretær /eller næstformand.
Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter – 2021
efter Generalforsamlingen
- Håndbold:
Karina Tobiasen, Dorthe Arnason, Miriam Christiansen, Charlotte Tobiasen, Brian Milwertz
- Fodbold: Ronni Fyhn, Anders Ebener, Danny Holm,
Kristian Frederiksen.
- Gymnastik: Mette Opstrup, Robert Andersen, Tina
Schultz, Tina Grønning Sørensen.
- Badminton: Preben Lind, Camilla U. Nielsen, Malene
Nissen, Jesper Andersen.
Har en vakant post, som de selv har valgt.
- Fest: Allan Enevoldsen, Bent Kristensen, Louise
Storm Knudsen, Martin Højer.
- eSport: Mikki Morsing, Mike Morsing, Oliver
Karlskov Morsing, Kristian Turner.
- Sponsor: Der er lidt tvivl om dette udvalgs eksistens.
Generalforsamlingen ønsker, at der tages fat i dette,
og at der bliver fundet en løsning, da det er et meget
vigtigt udvalg! Der skal også tages hånd om bandereklamerne.
Valg af revisor – Sædding Revision - genvalgt
Indkomne forslag
Oplæg til fitness-center
v. Danny Holm og Anders Ebener.
Der er blevet udarbejdet et oplæg til et Fitness-center
under Vejrup Idrætsforening. Der har været en rigtig
god interesse i at etablere et Fitness-center, man har
på Facebook opfordret folk til at tilmelde sig på forhånd, for at danne sig et overblik over hvor mange der
ville benytte centeret. Og det har gjort at man arbejder
vider projektet, hvad det kommer til at koste i opstart,
hvad ligger der i det arbejde, osv.
Til at start med skal centeret gerne etableres i CGs
gamle lokaler. Det bliver dog heller ikke gratis, og så
skal der nogle tilladelser fra kommunen samt søges
nogle fonde. Ønsket er, at fitness-centeret skal være en
del af idrætsforeningen, og at Støtteforeningen MK79
og Vejrup IF kan hjælpe med opstarten rent økonomisk.
Generalforsamlingen har stemt, forslaget er vedtaget
og gruppen kan gå videre med arbejdet.
Eventuelt
Præmiespil var klar allerede i januar. Men pga. corona
turde man ikke at, gå rundt. Der har ikke været noget
formidlet ud omkring det, det bliver der rettet op på.
Men der kommer gang i det.
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler
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STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen
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Strandby Kirkevej 270 • 6700 Esbjerg • Tlf. 76 109 110 • www.gte.dk

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

Skov Madsens
Madsen Bedemandsforretning
Skov
Bedemandsforretning
Borgergade 99
Borgergade
6740
6740 Bramming
Bramming
Tlf.:
75 17
Tlf.: 75
1734
344040
Vi tilbyder Elysium
Nørregade 7
Begravelsesopsparing
6690gør
Gørding
som
det muligt,
Tlf.: 75
17 80op70til
selv
at spare
egen begravelse eller
bisættelse.
Vi træffes

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

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 fi nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl

Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup
ÅBNINGSTIDER
Fredag
09.12 kl. 19.15 i Butikken.

Mandag
til
fragode
07.00
til 19.00
Der vil
blivesøndag
serveret en masse
vine, lækkerier

t
l
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o
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r
e
k
n
æ
t
d
n
a
m
b
ø
k
Min
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,
Besøg
os på
vores
Facebook
side
så både
julen
og nytåret
er sikret.

Siden er tilegnet vores kunder. - Der vil løbende komme information, tilbud og konkurrencer
fra jeres lokale
købmand.
– www.facebook.com
Hele
herligheden
kosterminkobmandvejrup
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”

V i er her for fællesskabet

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk

www.endrupby.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
Knud Jørgensen EL ApS

AEG Kondenstørretumbler

T8DSB830E

5499,-

Energiklasse A+ • 8 kg

2 års garanti – registrer dit nye produkt på El-Salg – få yderligere 2 års garanti

AEG Vaskemaskine

L7FSB840E

5499,-

Mulighed for levering/montering
v Levering til aftalt tid
v Udpakning/tilslutning
v Gl. maskine kan tages med retur

7519 0085
7519 0381
7517 3900

Energiklasse A+++ • 8 kg
1400 Omdr. • Kulfri Motor

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
7517 8504
4027 1020
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2724 2258
2061 2689
2785 5701
2040 6905
7519 0452
7519 0529
2971 3899
7519 0333
4038 0253
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
7536 3322
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7515 2222
5171 9403
7519 0054
7519 0350

75 17 89 99
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F. Løbner
Fogh’s Øl
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Glarmester Flich
Grafisk Trykcenter
Grillen i VE-Fritidscenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Hot N Tot
Ivan A. Jensen
JA Profil
JBS IT-Service
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Kenneth Madsen
Kent Jensen
Kloakmester Bjarne S.
Knud Jørgensen EL ApS
Knudsens gardiner
Lasse G. Hansen
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Pecani
Peter Bertelsen
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Ronni Fyhn
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