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Flittige Hænder
Vi mødes hver mandag
kl. 13.30- 16.00

Hallens 10-års fødselsdag 1996
blev fejret d. 7. oktober
Indslag fra underholdning:
(Melodi: Det er hammer-hammer fedt..)

Stedet er konfirmandstuen i præstegården

Fra september til april
Vi inspirerer hinanden, så har du en hobby
bare det er noget, du kan have med dig
som du kan tage under armen,
og som du har lyst til at dele med andre,

Så mød op
Vi vil meget gerne være flere
Husk en Femmer til kaffen, kop og brød
overskuddet går til Jule og Forårsafslutning.
Er du nysgerrig efter at vide mere….
få yderligere oplysninger hos –
Anna Schultz, tlf. 51 91 01 15

Banko
I Vejrup Endrup Fritidscenter
OPSTART 2021
HVER ONSDAG
kl. 19.00

Vi har en dejlig hal, - og nu I høre skal
et lille eventyr - om disse to små byer:
Vejrup – Endrup sammen – sagde ja og amen,
” Vi vil bygge fritidscenter her.”
det var hammer - hammer svært – men vi fik hurtig lært,
at hvis alle vil – hjælpe med dertil,
bruge tid og penge – har vi inden længe
Vejrup – Endrup fritidscenter her.
Der gik en halv snes år – og alle her forstår,
der skal passes på – det skal stadig gå.
Vejrup – Endrup sammen – danner stadig rammen
om et dejligt fritidscenter her.
Det er hammer – hammer flot – at det går så godt,
Der skal meget til, - men når alle vil
bruge tid og kræfter, - har vi længe efter
Vejrup - Endrup fritidscenter her.
Ingrid Jensen

Byggegrunde på
Stationsvej
Så er vi i gang
Der er solgt 2 ud af de 8 grunde
i den nye udstykning på Stationsvej
fantastisk godt for byens fremtid.

Almindelig Banko
Samlet gevinstsum ca.

26.000 Kr.
2 opvarmnings runder 100 – 200 – 500 kr.
200 – 400 – 1000 kr.
18 runder med hver 100 – 200 – 400 kr.
Sidegevinster, Superbanko, S- Blad,
Puljenr. 1 Lykkenr. pr. halvleg.

www.endrupby.dk
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Nu bor der en forfatter i Grisbæk
D. 3.9.21. udkom Ida Søby Fogh med de to første bøger i sin debuttrilogi Arias
fortælling ved Forlaget Facet. Selvom det tog ganske kort tid at underskrive forlagskontrakten og at få det ’officielle forfatterstempel’, har historien været længe
undervejs og har krævet mange timer ved skrivebordet på gården i Grisbæk.
Arias fortælling – en eventyrlig historie
Trilogien Arias fortælling er fantasybøger målrettet
børn og unge. Serien handler om den forældreløse
Aria, der er tretten år. Den primære målgruppe er
læsere i alderen 12 – 14 år, men hvis man har en forkærlighed for den magiske genre, kan bøgerne læses
underordnet alder. Serien består af bind 1 Kaldet
og bind 2 Synet, som udkom sammen i starten af
september. Bind 3 Lyset udkommer i foråret 2021. I
arbejdet med trilogien har det været vigtigt for Ida
at debattere nogle af tilværelsens eviggyldige emner
på en måde, der både rammer de unge læsere i øjenhøjde, og som giver stof til eftertanke.
Idéen var længe undervejs
Idéen til trilogien kom nærmest ud af ingenting. En
flagermus. En pige. Kunne de snakke sammen? Derfra fløj fantasien, og en historie spirede i Idas hoved.
Der blev skrevet en smule, men projektet blev lagt
tid side igen. Det tog lang tid, og plottet virkede lidt
spinkelt. Først i sommeren 2019 tog tingene fart. På
en vandretur på Hærvejen fik Ida talt idéen igennem
med sin søster, som fandt de kritiske og dybdegående spørgsmål frem. Dét satte tanker i gang hos Ida,
og da vandreturen var ovre, satte hun sig til tasterne.
Der blev skrevet på historien eftermiddage, aftner
og weekender ved siden af lønmodtagerjobbet og
andre fritidsbeskæftigelser. Lidt efter lidt foldede
historien sig ud, og bind 1 tog form.
Konstruktiv feedback
Efter første udkast af bind 1 Kaldet var færdigt, fandt
Ida ud af, at et første udkast til et manuskript langt
fra er et færdigt udkast. Skrivegruppen, hun er med
i, hjalp med konstruktiv feedback; alt fra personudvikling til worldbuilding og sprog blev sat under lup.
Det gjorde, at manuskriptet skulle gennemarbejdes
endnu et par gange. Herefter hjalp søstre og venner
Ida med at læse manuskriptet igennem. De være helt
ærlige omkring, hvor tingene ikke hang sammen, og
hvor historien kunne forbedres. Det gav stof til endnu et par måneders arbejde. Men i december 2020
lå der et færdigt og udprintet manuskript foran Ida.
Nu skulle det ”bare” udgives.
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Ida med bøgerne Kaldet og Synet
Forlagsjagten
Midt i december sendte Ida det færdige manuskript
afsted til Forlaget Facet. Samtidig begyndte hun på
bind 2 i serien, Synet. Hun væbnede sig med tålmodighed. Forlag kan være længe om at svare, og det
er noget af et nåleøje at komme igennem. Mentalt
forberedte Ida sig på et afslag eller fem. Ret hurtigt
viste det sig, at bekymringerne var til overs. Allerede
først i januar kontaktede Forlaget Facet Ida med en
glædelig nyhed: De kunne se et stort potentiale i Arias fortælling. Men… for at være helt sikker på, at en
så grøn skribent kunne holde niveau, ville de se manuskriptet til bind 2 før, de fandt udgivelseskontrakten frem. Da redaktøren fik bind 2, Synet, tilsendt,
var der da heller ingen tvivl: Trilogiens niveau steg,
og Idas forlagsjagt var slut. Forlaget Facet ville udgive Arias Fortælling.
Fra underskrift til udgivelse
Og hvad sker der så fra, at man har underskrevet en

www.vejrup.dk
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forlagskontrakt til, at en bog udkommer? Mange ting,
hvis man spørger Ida. Der skal laves forsider og bagsidetekst, der skal læses korrektur, bogen skal sættes op
i sats. Alt det står forlaget for, men den endelige godkendelse ligger hos forfatteren. Så når sidste punktum
er sat på computeren, er udgivelsesarbejdet langt fra
ovre. Også verden, potentielle læsere og boganmeldere skal vide, at der kommer en ny bog. Det betyder, at
der skal laves pressemateriale, forfatterpræsentationer
og oprettes SoMe kanaler formålet.
Og så skal det fejres
Udover at skrive og klargøre bøgerne har Ida også
talt med blandt andet Bramming Ugeavis og Jydske
Vestkysten, hvori der er blevet bragt artikler omkring hendes skriverier. En bogreception for venner,
familie, kollegaer med flere blev der også tid til. Efter
så mange timer bag computerskærmen alene, er det
vigtigt at se nogle mennesker – og i Idas optik kan
det ikke gøres meget bedre end til en festlig lejlighed. Mennesker mødte både Ida og hendes bøger
også til årets Fantasyfestival. Her mødtes Ida med
Forlaget Facet og forlagets andre fantasyforfattere,
da der skulle signeres bøger, snakkes med læsere,
andre forfattere og boganmeldere.
Hvad så nu?
Efter bind 1 Kaldet og bind 2 Synet udkom d. 3.9.21.,
har bøgerne fået en række gode anmeldelser, de kan
findes i flere boghandlere og kan snart også lånes på

Ida En glad forfatter efter bogreception
landets biblioteker. Derudover har der været plads til
signeringer, reception, bogmesse og selvfølgelig arbejdet som konsulent hos DGI, det frivillige arbejde
i Gørding-Vejrup Skyttekreds samt tid til familie og
venner. Mens alt det er sket, har Ida arbejdet videre
på bind 3, Lyset, der skal udkomme til næste forår.
Ida er ikke afvisende for, at der måske kommer flere
skriverier fra hendes hånd i fremtiden. Arbejdet med
trilogien har været spændende og euforisk, men også
hård. Så hun slår en ting fast: Når sidste punktum er
sat i Arias fortælling, trænger fantasien og skærmøjnene til en pause, før der tages hul på næste projekt.

Konkurrence: Vind Arias fortælling I – Kaldet og Arias fortælling II – Synet
Vi udlodder et eksemplar af bind 1 og bind 2 i Ida Søby Foghs nye trilogi. Læg dit svar op i ”bog-kassen” ved
købmanden (Min Købmand, Vejrup) og deltag i lodtrækningen.
Svar skal indleveres senest søndag d. 31.10. Vinderen får direkte besked på SMS.
Et billede af vinderen offentliggøres i næste nummer af Vejrup-Endrup nyt – så du skal være klar på at smile
til kameraet

✁

Hvilken dato udkom Arias fortælling I – Kaldet og Arias fortælling II – Synet?
(Sæt 1 kryds)
D. 28.8. _____

D. 3.9. _____

D. 10.9. _____

Navn: ___________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________________
Det er OK med mig, at der bliver taget et billede til næste nummer af Vejrup-Endrup Nyt, hvis jeg vinder
bøgerne.

www.endrupby.dk
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Indvielse af Vejrup landsbypark
den 17. september 2021
Så kom dagen hvor vi endelig kunne indvie Landsbyparken, en dejlig efterårsdag
med rigtig mange fremmødte.
Det hele startede med etape 1, som var regnvandssøen, som Din Forsyning etablerede i forbindelse
med kloaksepareringen i byen. Vi fik heldigvis
mulighed for at sætte et præg på arealet med en
sti rundt om hele søen. Det er også glædeligt, at vi
en regnfuld novemberdag kunne plante 900 træer
sponseret af byens borgere i området rundt søen.
Etape 2 kunne lade sig gøre, da Inge Mikkelsen stillede grunden til rådighed for at Esbjerg Kommune
kunne overtage jorden, som Lokalrådet efterfølgende har lejet i 30 år. Etape 2 inde -holder sheltere,
bålhytte, muldtoilet, depothus, dyreshelter samt
brænde læ.
Etape 2 tog sin begyndelse i 2018 med indhentning
af tilbud samt ansøgninger hos fonde. Det lykkedes
heldigvis at få tilsagn om støtte, så vi kunne komme
videre med etableringen af Landsbyparken. Først var
der tegninger, der skulle udfærdiges og ansøgninger
af byggetilladelser. Derefter kunne vi så konstatere,
at der var lang leveringstid af både bålhytte og sheltere, og senere kom så Covid 19 og satte en bremse
på etableringen.
Vi skulle jo også have belysning til området, og der
blev søgt midler til det, og det lykkedes at skaffe
pengene. Vi kan nu glæde os over belysning fra
Kirkediget ned til bålhytten samt belysning i både
muldtoilet og bålhytte.

Vore fundraisere er nu i gang med at søge midler
til belysning rundt søen, så man kan gå en tur om
aftenen. Det er sådan at uden sponsorer har dette
projekt ikke kunnet lade sig gøre så en stor tak til:
Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden, Esbjerg kommune, SE Vækstpulje, Erhvervsstyrelsens Landdistrikts pulje, også en tak til Borgerforening, som har
støttet op med midler til indkøb af borde og bænkesæt samt Antenneforeningen til borde og bænkesæt
samt grillrist til bålsted og branddaskere.
Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden den kæmpe
store arbejdsindsats af frivillige. I har virkelig trukket et stort læs, både med arbejdskraft samt udlån
af maskiner, uden jer var vi ikke kommet i mål med
alle de mange arbejdsopgaver, der har været. Mange
tak for en kæmpe indsats.
Hans Erik Andersen og Inge Mikkelsen klippede i
fællesskab den ﬁne snor, der var ﬂettet af naturmateriale fra området. Lokalrådet var efterfølgende
vært med en pølse samt øl/ vand.
Lokalrådet Leif Hermansen
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Familien Søndergaard
50 års jubilæum som bilmekaniker
kunne Inge og Jens fejre den 1. oktober
En sammentømret familie, en familie der holder af at
være sammen og som er gode til at reparere og sælge
biler fra værkstedet i Vejrup, og derfor kunne de så
den 1. oktober åbne værkstedet og fejre dagen med
de mange kunder, ansatte, kollegaer, venner og familie der gennem årene har haft deres gang i huset.
Og med 50 år som selvstændig, kunne de i princippet sige de stoppede, men de har en passion, lige

som 3 generation, sønnen Mathias på 14 år har, han
er klar til at tage over og han bliver støttet af farfar
Jens og far Dan.
Dan kunne samtidig fejre 25 år som bilmekaniker, og
at de er vellidte fra mange kanter, kunne man se ved
receptionen, der var over 300 mennesker der kom
for at fejre dem.
Helle Burkal

Julehygge på torvet
Julemusikken spiller
Lørdage og Søndage fra kl. 14.30-17.30
Den 27. 28. november & 4. 5. 11. 12. 18. 19. december
Salgsboden bliver stillet op og der
Sælges gløgg, varm kakao med enten med
rom eller flødeskum og æbleskiver til torvepriser.
Al overskud støtter kommende events på torvet/i byen

Glædelig jul

”VI SES”

Vejrup IF Fitness
Er åben og fuldt udstyret med alverdens maskiner til styrke og motion.
Kom endelig og vær med, der er plads til alle over 14 år.
Du finder os på Kærvej 3. Abonnementer kan købes
på vejrupif.dk under fanen fitness.
Pris: 3 mdr.-495 kr. 6 mdr.-795 kr. & 1 år-1295 kr.
Husk i øvrigt at tilmelde dig Vejrup IF Fitness på Facebook,
hvor vi løbende informerer om diverse tiltag og nyheder i centeret.
Ses vi? Mange hilsner Vejrup Idrætsforening

www.endrupby.dk
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FRITIDSCENTER

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

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

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler
Glarmester

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

Gørding
Smede& Maskinforretning
ApS
Gørding
Smede& Maskinforretning
ApS
Nygade
25 25
- 6690
Gørding
- Tlf.-75
1775
8217
1182 11
Nygade
- -6690
Gørding
Tlf.
Nygade
6690
Gørding
Tlf.
Aften:
Laurids 25
Schmidt
75 17 88
88 - Bil 29 26-56
50 75 17 82 11

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

Aften:Holger
Laurids
Schmidt
7526
1751
88 50
88 - Bil 29 26 56 50
Laurids
Schmidt
-Bil
Bil2929
56
Svenning
26
56
Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00
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Lokalrådsvalg - kandidat præsentation
Der er valg til Vejrup Lokalråd i forbindelse med kommunalvalget d. 16.
november 2021 i Gørding. Der skal vælges 3 medlemmer ved direkte valg,
da der kun er 3 kandidater er der tale om fredsvalg og derfor vil der ikke
være afstemning. Følgende kandidater har meldt sig:
Hans Jørn Madsen
Jeg er gift med Marianne, og vi har 3 børn
sammen og har boet i
Vejrup siden 1984.
Jeg har været engageret i foreningsarbejdet
i den tid vi har boet i
Vejrup.Jeg har tidligere siddet i idrætsforeningens bestyrelse, som formand for festudvalget og sidder i dag i bestyrelsen i Vejrup Invest.
Jeg var med i initiativgruppen til vores købmandsbutik. Som formand for lokalrådet, vil jeg
arbejde på at videreudvikle Vejrup og opland til
et godt og sikkert sted at bo, og være en del af.
Jeg tror på at et aktivt lokalråd kan gøre en forskel for byens positive udvikling.
Leif Hermansen
Jeg har været bosiddende her i Vejrup
siden 1953. Efter
uddannelse i butik
og aftjent værnepligt
blev jeg i 1975 ansat
først som chauffør
hos et skibsprovianterings firma – siden
lagerchef med ansvar
for alt kørsel og derefter direktør. Jeg var tidligere blevet medejer af firmaet, og efterfølgende
overtog jeg firmaet 100 % med de 112 ansatte,
og hovedfirmaet skulle selvfølgelig være i Vejrup.
Jeg har nu solgt firmaet og er i dag ansat hos
Wrist Group med arbejdsplads hos Lysholdt i
Esbjerg.
Gift med Connie, og har 2 voksne børn, sønnen
bor i Vejrup, og datteren bor i Kolding. Tillidsposter: Bestyrelsesformand for Dansk skibsle-

verandør Forening. Bestyrelsesmedlem i - ISSA
(ISSA er sammenslutningen af skibshandlere
World Wide ) bestyrelsesmedlem Rybners. Tidligere tillidsposter: Medlem af skolebestyrelsen
i 12 år. Formand for spejdernes støtteforening.
Bestyrelsesmedlem Erhvervsakademiet. Medlem
af
borgerforeningens bestyrelse. Medlem af sponsorudvalget under idrætsforeningen. Jeg var
med i den initiativ gruppe der gjorde det muligt
at få en købmandsbutik op at stå her i Vejrup,
efterfølgende var jeg tovholder på projektet omkring tilblivelsen af det flotte Bytorv og med i
tilblivelsen af Vejrup Landsbypark.
Jeg har siddet i Lokalrådet i en 8 årig periode,
af det
Bytorv
og vil stadig via mit virke gøre
enﬂotte
indsats
for atog med i tilbli
Jeg har siddet
i en 8
vi i Vejrup kan udvikle os fremadrettet
såiviLokalrådet
ikke
virke gøre
indsats for at vi i Ve
om nogen år står som en soveby,
menen
tværtiså vi ikke om nogen
mod søge en fælles indsatsfremadrettet
for at vi kan forblive
en god landsby at bo i, og tværtimod
derved trække
flere
søge
en fælles indsats
indbyggere til byen/oplandet
forhåbentlig
til
landsby at bo i, og derved trække
gavn for både indbyggere, byen/oplandet
skole, foreningerforhåbentlig
og
til ga
erhvervsliv.
foreninger og erhvervsliv.

Lisa
LisaJoensen
Joensen
Jeg
Jeg arbejder
arbejdersom
somsygesygeplejerske o
plejerske
og
har
været
i Vejrup de sidste 4 år.
en del af Lokalrådet i
Vejrup
sidstespændende
4 år.
Det hardeværet
at væ
Det
har
været spæn-og interessan
gode
diskussioner
dende at være en del
af, og givet mange
Det er vigtigt, at vi hele tiden er s
gode diskussioner og
del af udviklingen i Esbjerg Komm
interessante
møder.
god
at leve
Det er vigtigt, at vi hele tiden erbyskarpe
påi.hvordan Vejrup er en del af udviklingen i Esbjerg
Jeg vil
Kommune og at Vejrup fortsat
ergerne
en godfortsat
by at tilbyde min h
næste 4 år igen.
leve i.
Jeg vil gerne fortsat tilbyde min hjælp i lokalrådsarbejdet de næste 4 år igen.

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

Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg
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Støtteforening for Aktivitetshuset
Lidt Info.
Skriver tidligere Spejderhus ”Græstotten”, huset ligger
udenfor byen mod øst ca. 1,5 km ad Gl. Hovedvej nr. 6
B. Spejderhuset blev opført i året 1993, KFUM Spejderne stoppede i 2011 som aktiv gruppe. Siden 2012 har
Vejrup/Gørding 4H, lejet sig ind i huset, indtil Branden
i 2020.
Efter branden er der blevet ryddet op på grunden,
resten af det brændte hus er blevet fjernet, jorden er
blevet jævnet og 4H har bruget noget af pladsen til urtehave og de gamle udhuse til nogle af de redskaber de
har tilbage.
Men nu er det tid til at arbejdsgruppen skal videre,
og her er det vi skal have HJÆLP, hjælp til at der evt.
skal bygges et nyt hus med alternative aktiviteter,

flere aktiviteter under samme tag, men hvilke og
måske en alternativ sted.
Her vil vi gerne have input fra jer der går med en
ide, et ønske om et værested en aktivitet.
Et HUS som ville kunne bruges til forskellige aktiviteter, mødesteder for forskellige udendørs og indendørs aktiviteter. Eller er der mon grobund for en ny
spejdergruppe i Vejrup
Mail jeres input til aktivitetshuset@vejrup.dk
Arbejdsgruppen består af: Formand Karsten
Grønning, Kasser Lars Utoft Nielsen,
sekretær Helle Burkal, Peder Thomsen,
Kurt Brandsborg, Betina Wind

Vejrup præmiespil
August 2021
59 Søren Andersen
476Klaus Hvass
445 Svend Nielsen
496 H+P Sundrup
127 Niels Ole Jensen
449 Kenneth Møller
233 Kirsten Ibsen
538 Inge Mikkelsen
49 Søren Callesen
222 Torben Staal
167 Stinne Poulsen
221 Benny Frøsig
227 Anne Madsen
29 Mona Bojsen
38 Johannes Holm
539 Jari L. Jensen
448 Kenneth Møller
270 Anne Marie Frederiksen

Præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

175
367
101
519
95
232
432
534

Klaus Hansen
Tine Simonsen
Gurli Lauridsen
Allan Gade
Lisbeth, Stationsvej 12
Emil Holm
Sven Iversen
Frank Rasmussen

September 2021
44
491
450
489
392
270
115
273

50
50
50
50
50
50
50
50

Præmie

Solveig Barkholt
Vagn Fogh
Kenneth Møller
Bente Sørensen
Allan Jørgensen
Anne Marie Frederiksen
John Jepsen
Henry Sørensen

www.endrupby.dk

200
150
150
100
100
100
50
50

242
21
8
74
493
5
232
189
278
363
94
180
32
492
111
421
271
215

Erik Stenager
Tommy Hunderup
Ester Thomsen
Ditte Pedersen
Christine Grøn
Emma Sørensen
Emil Holm
Viggo Sørensen
Hanne Holden
Githa Laumann
Dan Søndergård
Bjarne Sørensen
Anne Marie Rix
Mette Ladefoged
Mette Enevoldsen
Bjarne Hansen
Kurt Brandsborg
Robert Jørgensen

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Endrup Lokalråd – En laber larve
På turen rundt på stien i blomstrende enge d. 14/8 fortalte Anna Raunshøj
om en laber larve. Den lever på den giftige engbrandbæger og er dermed
også selv giftig, selv om den ser flot ud Det hele startede kl. 8.30 med cykeltur for de
morgenfriske ca. 10 i alt. Derefter var der kaffe og
rundstykker og heldigvis havde menighedsrådet købt
stort ind, for der kom ca. 75 per.
De skulle opleve Uffe konkludere, at det er ikke let at
være mand. Det gav ca. halvdelen af de fremmødte
ham ret i. Kirkesanger Vicki sang på smukkeste vis bla:
”Om lidt er kaffen klar” samtidig spillede hun på ukulele.
Efter gudstjenesten havde vi alle travlt med at skifte
fodtøj, fordi der var lovet gåtur i blomstrende / sumpede enge. Inden da fortalte Bent, projektleder fra
arbejdsgruppen, om arbejdet med at søge fonde og
finde de steder på ruten hvor pengene til træbroer
blev brugt bedst. Udover det har arbejdsgruppen,
der bestod af Bent, Preben, Theodor, Mads, Esben
og Anne Grete været rundt ved lodsejerne for at få
lov til at etablere stisystemet.
Anne Raunshøj fra landbrugscenteret fik ideen og
startede det op. Hun fortalte om samar- bejdet med
Varde og Esbjerg kommune. Hun var stolt over resultatet og viste nogle af de blomster man kan finde
i engene.

Lokalrådet rettede selvfølgelig en stor tak til Bent og
arbejdsgruppen og en stor tak til Vicki for at synge
”Er du dus med himlens fugle”! som optakt til indvielsen. Tak også til Bibi, for at stille hoppeborg til rådighed. Verner, Carsten, Theodor og Hanna grillede og
serverede pølser fra Lille Endrup sponsoreret af den
Danske Naturfond.
Til sidst havde Ketty, Birthe og Vita bagt kage og
lokalarkivet gav kaffe som afslutning på en rigtig god
dag. Billeder kan findes på Endrup by. dk
Mvh. Johannes

Endrup/V. Nykirke – Lokalhistorisk Arkiv,
holder temaaften
Den 3. november i klubhuset Møllegårdsvej 1 kl.1930.
Temaet er Endrup Andelsmejeri.
Det bliver en fortælling om Endrup Andelsmejeri fra starten i
1884 og frem til 2017, hvor Arla overtager mejeriet. Det bliver
en gennemgang via fortælling, ﬁlm og billeder. Hovedvægten
vil være på den første halvdel af mejeriets historie.
Efter gennemgangen serverer vi kaffe med hjemmebag.
Her vil der være lejlighed til at få en god snak med de øvrige
deltagere.
Vi glæder os til at se jer.
Bestyrelsen i Endrup/V. Nykirke Lokalhistorisk arkiv.
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Vejrup Borgerforening
Generalforsamling 2021

Vejrup borgerforening afholder ifølge vedtægterne
generalforsamling.
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.30 Lille Sal i
Vejrup/Endrup fritidscenter.
Vi byder på smørrebrød og der vil, som vanligt, blive
trukket lod blandt betalende medlemmer om 2 stk.
købmandskurve a´ 500 kr. – Vel mødt

Jørgen Skouboe foredrag – NAK & ÆD i norden
Vejrup Borgerforening inviterer til foredrag med Jørgen Skouboe dette efterår!

TORSDAG DEN 28. OKTOBER KL. 19:00 I VEJRUP/ENDRUP FRITIDSCENTER
Billetter købes senest den 21. oktober ved Min Købmand i Vejrup. PRIS: 150 kr.
Der kan købes kaffe/the/kage til arrangementet.
Jørgen fortæller om jagten på Nordens vildt og om mødet med vores nordiske brødres
jagtkultur. På Svalbard skød han en Remmesæl midt i isbjørnens spisekammer og i
Grønland frøs det minus 38 grader, da han endelig stod overfor Moskus oksen.
Vi skal også høre om jagten på Urfuglen i Sverige, Rensdyret på Island, Mallemukken
på Færøerne og om fiskeriet efter Helleflynder på Lofoten
VI HÅBER VI SES! Hilsen Vejrup Borgerforening

www.endrupby.dk
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Vejrup Dagplejer fylder 50 År
Onsdag den 6. oktober kunne Esbjerg Kommune fejre dagplejen også i
Vejrup fejre de 7 dagplejer dagen.
På legepladsen kl. 9 blev legepladsen indtaget og der blev serveret kagemand, boller og saftevand. Der blev leget med fyldte helium balloner og de blev forvandlet til drager der kunne pynter festdagen, dagen
blev nydt fuld ud.
Dagplejen Vejrup

NyNyannonce
annoncepåpåside
side1717
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

www.malerrasmussen.dk
Tlf. 75 10 10 60
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Tlf.2971
2971 3899
Tlf.
Tlf. 29713899
3899

Kirkebladet
Nr. 5 • 2021

Babysalmesang
Lige så stille får vi det hele sparket i gang igen, og nu også Babysalmesangen – som vi
tidligere med stor tilslutning og opbakning har praktiseret det i Vejrup Kirke.
Og vi er, når denne udgave af VE-nyt udkommer, allerede startet op, nemlig d. 6/10 – og
med følgende gange i efteråret: 13/10 -27/10 – 3/11 – hver gang kl. 9.45 i Vejrup Kirke.
– Jeg har forinden opstart lagt opslaget ud på FB og kontaktet ’de nyfødte’ familier, så
vidt som det nu har været muligt i disse datalovs-restriktive tider. Er der nogen, som
først bliver opmærksom på tingene ved at læse VE nu, så kan man sagtens nå at være
med alligevel. Desuden fortsætter vi med babysalmesang på den anden side af jul og
nytår.
Deltagere: Babyer i alderen ca. 0-12 måneder og deres mor eller/og far. Ingen hindring
at man tidligere har deltaget.
Undervisere: Musikpædagog og organist Anne Præstegaard Thomsen, organist Ingrid
Simonsen i samarbejde med sognepræst Uffe Vestergaard.
Babysalmesang er en hyggelig time med musikalsk samvær og leg - i rolige og kirkelige
rammer.
Vi synger og bevæger os til salmer, beder fadervor, og mor/far og det lille barn aktiveres
med børnesange, lege og remser. - Hver gang afsluttes med forfriskninger og tid til lidt
hyggesnak.
Yderligere oplysninger/tilmelding til Anne, tlf. 2539 3721 – eller sms.

www.endrupby.dk
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Adresseliste:
Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk

Sang til både efterår og jul
Vi trænger til – oven på Coronaen – at synge! Og det bliver der
mulighed for, d. 17/11, kl. 19.00 i Vester Nykirke – nye og gamle
sange og salmer under efterårets susen. Og tilsvarende, d. 1/12, kl.
19.00 i Vejrup Kirke, hvor vi tager julen under behandling i ord og
toner. – Efterfølgende kaffe og brød begge steder.

Aktivitetsudvalget

• 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

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

Alle Helgen - gudstjenester
I forbindelse med Alle Helgen-gudstjenester, d. 7/11, kl. 14.00 i
Verup Kirke og kl. 16.00 i Vester Nykirke. Her oplæses navnene på
vore døde, vore kære, som er gået bort og vi har mistet siden sidst
vi fejrede Alle Helgen. – Der bydes på et glas efter gudstjenesterne.

Uffe Vestergaard

Indvielse af lysestage
Som de der har fulgt sagen ved, så har vi nu fået
restaureret Vejrup Kirkes
syvarmede lysestage, som
for 12 år siden, i forbindelse med et indbrud, blev
stjålet fra kirken, og ikke
blev fundet igen, før her
for et halvt års tid siden i
Vøgaslund.
Vi fejrer genindvielse af
lysestagen, d. 1. s. i advent,
28/11 i forbindelse med
gudstjenesten, kl. 10.30 –
og hvor vi præsenterer den
nyrestaurerede, smukke stage med den dramatiske historie, og evt.
med overrækkelse af findeløn til ham, som sørgede for at vi har
fået lysestagen tilbage.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage.
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Julekoncert i Vester Nykirke
Advents- og julekoncert i Vester Nykirke, d. 19/12, kl. 15.00 ved ”Stakkels Far”, som synger julen ind,
også med fællessang. Efter koncerten er der kaffe og julebag
Stakkels Far er et søskendeband bestående af tre piger og fire drenge i
alderen 17-30 år, som er opvokset på
et landbrug lidt udenfor Lindknud.
Musik har haft en stor plads i deres
opvækst, og de har modtaget undervisning fra tidlig alder, og foreløbigt
har tre af dem valgt at uddanne sig
indenfor musikken. En af de første
gange de spillede sammen var til deres bedsteforældres guldbryllup, hvor
teksten til ”Mormors kolonihavehus”
blev skrevet om, og der blev sunget og
spillet for fuld udblæsning. I august
2012 fik bandet navnet ”Stakkels Far”,
og nu spiller de både lokale koncerter
og dansemusik til diverse fester. Repertoiret har udvidet sig i forskellige
genremæssige retninger, der holder
sig i den poppede ende inspireret af
rock, jazz og funk. Alle i bandet er
skiftevis forsangere og flerstemmigt
kor er gennemgående for udtrykket. I
de senere år er de begyndt at skrive
deres egen musik, og de glæder sig

meget til at komme til Vester Nykirke
og spille noget af deres mere personlige musik, hvor de også vil fortælle
om inspirationen til sangene og historierne, der ligger bag. Koncerten vil
endvidere indeholde covere af kendte
og ukendte numre, nye som gamle,
der alle er udvalgt efter hvilke sange,

der betyder særligt meget for søskendeflokken. Kærlighed og livsglæde
er gennemgående temaer, og glæden
ved musikken, hinanden, samværet
og legen derigennem samt ved at glæde og røre publikum er bandets primære drivkraft.
Aktivitetsudvalget

Filosofiens historie – foredragsrække – efterår og vinter
Som omtalt i forrige udgave af
VE-nyt, så starter foredragsrækken om filosofiens historie, d. 4/11,
kl. 19.00 - i Konfirmandstuen på
Præstegården i Vejrup, Engdraget 5. Vi tager udgangspunkt i de
tidligste tider i antikkens Grækenland. – Den følgende gang, bliver
d. 23/11, også kl. 19.00, hvor den
filosofiske rejse fortsætter til Rom
og den tidlige middelalder.
Og hvad er det så for noget med
de filosoffer. Jo, det er folk, som
har grublet over tingene: Hvad er
livet for en størrelse? Hvorfor findes der noget snarere end intet?
Findes der mening? Hvad er sandhed? Hvad er retfærdighed? - Hvad
er det gode, hvis det findes? Kan
der overhovedet tænkes? Hvor befinder sig Gud i hele dette spil?

Kunne Gud tænkes at være død,
som Nietzsche hævdede det? Eller er rygtet herom alligevel stærkt
overdrevet?
Den europæiske, vesterlandske
filosofihistorie er 2400 år gammel.
En grublen over livet, over verden
og naturen. Filosofien rejser fra
antikkens Grækenland ind i kirkens verden, hvor den bliver til teologi. Stadigvæk de samme grublerier, men hér med Vorherre som
forudsætning. De filosofiske grublerier fortætter deres liv i klosterbevægelsen, hvorfra også springer
den senere naturvidenskab, og de
senere universiteter, som har deres
udspring i klostrene. Og der tænkes og studeres stadigvæk filosofi
på de store universiteter verden
over. Der er endnu ikke fundet den

www.endrupby.dk

endegyldige forklaring på, hvad
det er at være menneske i denne
verden, i dette univers. – Ordet
filosofi betyder: kærlighed til visdom.
Uffe Vestergaard
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Personalia
Døbte, Vejrup Kirke
Frida Birthe Hermansen
Lasse Rebelsig Sørensen
Malthe Stokbæk Christensen
Wilhelm Krarup Juul Skriver Staal

Døbte, Vester Nykirke
Mark Bo Jørgensen
Mads Christensen Eskesen
Trine Christensen Eskesen
Ingrid Vestergaard Viking Hansen

Viede i Vejrup Kirke
Sandie Fritze Maj Sillasen og
Peter Maj
Begravet/bisat, Vester Nykirke
Jytte Hoffmann

Gudstjenestetider
Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

31/10

22. s. e. trinitatis

10.30 (PT)

ingen

7/11

Alle helgen

14.00*

16.00*

14/11

24. s. e. trinitatis

9.15

ingen

21/11

Sidste s. e. trinitatis

ingen

10.30

28/11

1. s. i advent

10.30**

9.15

5/12

2. s. i advent

9.15 (PT)

ingen

12/12

3. s. i advent

9.15

10.30

19/12

4. s. i advent

ingen

15.00***

24/12

Juleaften

16.00

14.30

25/12

1. juledag

9.15

10.30

26/12

2. juledag

Henvises til Bramming/Gørding

31/12

Nytårsaften

14.00

1/1

Nytårsdag

Henvises til Gørding

PT - sognepræst Pernille Troldborg
* - Alle helgen med navne-læning
** - genindvielse af syvarmet lysestage
*** - julekoncert
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15.30

Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

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

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

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

At tage afsked ...

– kræver omsorg og eftertænksomhed
Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

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

Mobil: 9380 0703

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

... 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

FRANS’ VÆRKSTED OG SERVICE
Reparation og vedligehold af plæneklipper/havetraktor og andre maskiner.
Svejseopgaver, reparation af staldinventar mm.
Vi kan hente din maskine hjemme ved dig.

Frans Wijbenga, 22 47 22 63
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Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Hør nærmere på

75 19 00 54

Vejrup Endrup Nyt

Sammen om et aktivt Danmark – bevægdigforlivet.dk

Bevæg dig for livet - Media -Danni

Lions Club Bramming
og DGI Sydvest arrangerer:

Gå-Marathon i "Bramming
Kommune" 2021
Kom og oplev den smukke natur omkring de 4 byer i det gamle
"Bramming Kommune":
- Søndag d. 31. okt. - Start v. Bramming Kultur- og Fritidscenter
- Søndag d. 7. nov. - Start v. Vejrup-Endrup Fritidscenter i Vejrup
- Søndag d. 14. nov. - Start v. Gørding Idræts- og Kulturcenter
- Søndag d. 21. nov. - Start v. St. Darum Kultur- og Fritidscenter
Du kan vælge at gå et:
- Kvartmarathon over 1 dag (1 x 10,6 km.)
- Halvmarathon over 2 dage (2 x 10,6 km.)
- Halvmarathon over 4 dage (4 x 5,3 km.)
- Marathon over 4 dage (4 x 10,6 km.)
Tilmelding samt mere info på: www.dgi.dk/202111062010
Har du spørgsmål, kan de rettes til Danni Callesen, DGI Sydvest,
på danni.callesen@dgi.dk eller tlf. 23627654

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

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

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

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

www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

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

HOT N TOT

Dame & Herrefrisør
V/Helle Oster
VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

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

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen
Hovedvej A1 nr. 33 Vejrup
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VEJRUP IF
SØGER FRIVILLIGE

Idrætsforeningen har vokseværk. Der kommer flere sportsgrene til,
og vi oplever stor tilslutning i alle udvalg i idrætsforeningen.
Det betyder at udvalgene har brug for flere hænder,
så kunne du tænke dig at tage en opgave, stor som lille? Så tøv ikke!

FRIVILLIGE ER
KÆRLIGHED I BEVÆGELSE

Jesper.a24@hotmail.com
+45 27 85 57 01
www.vejrupif.dk

www.endrupby.dk
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Seniorklubbens tur til Samsø
Torsdag den 26. august var mødte 47 morgenfriske folk op ved Hallen, klar til at tage på tur til Samsø, som
er Danmarks midtpunkt. Med Jørn Samsø som dygtig guide kom vi rundt i alle afkroge af den smukke Ø
med den meget afvekslende natur.
Samsø kaldes også Danmarks køkkenhave. Der lød er wauu, da vi så de store lilla marker med rødkål, som
bliver syltet på Danmarks eneste syltefabrik. Da bussen først på aftenen var tilbage i Vejrup, var vi alle fyldt
op med indtryk fra en dejlig dag med grin, sejltur, god mad, snak, flotte landskaber, gode historier, sange,
poser med lokale Samsø produkter mm.
På seniorklubbens vegne Lene Thorø

Vejrup Seniorklub afholder julemøde torsdag den 02.12 kl. 14.00
i Vejrup Endrup Fritidscenter.
Sognepræst i Tjæreborg Jens Christian Jermiin underholder,
der synges julesange og efter kaffen er der bankospil.
Alle er velkomne.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød op til nogle hyggelige timer.
24
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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

Nielaus & Jeki Møbler ApS

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

- kom godt fra start...

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

Vejrup Borgerforening
har igen i år talt med
JULEMANDEN, og han
ligger Ruten forbi Vejrup
LØRDAG D. 27. DECEMBER

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
www.endrupby.dk
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VIF Festudvalg – Sportsfest
På grund af corona var det igen i år desværre ikke
muligt at afholde Sportsfest som vi kender det - men
vi kom dog tættere på noget der minder om den.
Vi valgte at genoptage traditionen med cykeltur og
fodbold om torsdagen.
Fredag blev i år i børnenes tegn, hvor vi som noget
nyt afholdt sæbekasseløb. Det var en stor succes
med 10 selvbyggede og pyntede sæbekassebiler, som
kørte forhindringsbane på tid.

Herudover var der damehåndbold og mulighed for
at købe lidt forfriskninger.
Lørdag Startede vi ud med torvedag hvor hallen
havde inviteret på morgenmad.
Lørdag aften gentog vi succesen med sidste års
havefest, hvor 15 haver var tilmeldt. De forskellige
havefester rundt i byen fik på skift besøg af de to
barvogne. I år havde vi lavet fodbold tema, hvor den
ene vogn var bygget op som et stort dannebrogsflag,
og betjeningen var i fodboldtrøjer. Mange fik sig en
overraskelse over bartenderne, som har deltaget i en
tidligere sæson af Landmand søger kærlighed.
Fra den anden vogn kunne man nyde en kold fadøl
fra vores lokale Foghs bryggeri.
Det har været en fornøjelse at komme rundt til en
masse glade mennesker, der har festet sammen og
haft en god Sportsfest på trods af restriktionerne.
Søndag var der optog med Varden garden i spidsen.
Tak for en god Sportsfest, vi ses forhåbentlig til en
normal Sportsfest næste år. Allan Enevoldsen
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VIF Gymnastik – Nye redskaber,
enhver gymnastiktosses drøm
I gymnastikforeningen er vi super glade og taknemmelige. Ikke kun fordi sæsonen atter er startet, men
også fordi, vi har fået støtte til nye lækre redskaber.
Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje har gymnastikforeningen kunne indkøbe, intet mindre end,
4 nye redskaber af høj kvalitet. Her er der tale om en
4-delt skumplint, mini airtrack, side og ende kasser,
samt beskyttelsespude til trampolin.
Vejrup IF’s gymnastikforening har fået 30.000 kr.
i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje.
Med bevillingen har vi hen over sommeren kunne
udvælge og indkøbe de nye redskaber, så de var klar
til sæsonens opstart. Denne gang har der været fokus på, at tilgodese børnehold og hold der træner i
multisalen. De nye redskaber er taget godt imod af
gymnaster og instruktører. På billederne øver både

mini spring og spring børn vejrmøller, på den nye
4-delt skumplint og mini-airtrack. Mini-airtrack’en
er et nyt redskab, som giver mange muligheder. Den
giver eksempelvis hold i multisalen mulighed for,
at træne med airtrack, både fordi den er lettere at
håndtere og fylder væsentlig mindre.
Hvad er DIF og DGI’s foreningspulje?
Vejrup IF’s gymnastikforening har modtaget bevillingen på 30.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i
idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan
støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til
medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter
eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om
op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens
bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.
Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer
til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.
På vegne af gymnastikforeningen Tina Højer Grønning

Åben morgensamling på Vejrup Skole
Kom og vær med, når Vejrup Skole og Vaks inviterer til åben morgensamling.
Det starter kl 07.50 og varer ca. en halv time. Hver gang synges nogle sange og der er et indslag af en
eller anden art. Har man tid og lyst, serveres en kop kaffe til slut.
Alle er meget velkomne
Og man behøver ikke have børn / børnebørn på skolen for at være med.
Den 03/11
Den 03/12 og 11/01
Den 23/02 og 10/03
Den 22/04
Hold øje med opslag hos Købmanden, Vejrup Fællesskab, Hallen og skolen.

www.endrupby.dk
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VM i Golf 2021
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til
alle de som deltog og ikke mindst vores sponsorer.
I år blev det afholdt hos Holsted Golfklub. Vejret var
med os, og med masser af sol var vi klar til en fantastisk runde golf. Vi havde fået en masse fantastiske
præmier ind fra vores sponsorer, hvilket betød at vi
havde tættest på flaget på alle par 3 huller, og længste drive på hul 5 & 14. Derudover havde vi tættest
på pinden i andet slag på hul 1 & 10. Det betød at
der var masser af præmier at spille om, og det blev
rigtig tæt!
Der blev spillet en A og B række, hvor det lå meget
tæt blandt de første fem spillere, der var blot 3 point

til forskel. Vinderen af A rækken: Stella Kristensen
og Vinderen af B rækken: Britta Jensen
Jeg vil gerne sige ekstra stor tak til vores sponsorer,
uden jer var vi intet.
Søndergaard Biler, Vejrup Auto, Jensen Biler, Holsted
Biler, Suvo, Aquaren, Vejrup Bryghus
Kaj Lykke Golfklub, Holsted Golfklub, Peter Bertelsen, Skjern Bank Bramming, Made By JD
JA Profil, Sydbank Bramming, Ejendrøm, Unique
Service, Min Købmand Vejrup,
Næste år bliver det afholdt 11. September 2022 hos
Kaj Lykke Golfklub.
Golfhilsner - Jesper Dejlov Andersen

Fredags Fjolleri
Er for alle BØRN, der er friske på at Gi` den gas med
en masse aktiviteter! I 2 timer fra kl. 19.00 - 21.00
Også for de små, tag bare forældrene med, Cafeteriet har åben. Der er kaffe på kanden
Prisen pr. barn pr. gang er 25 kr.
Eller en sæson (6 gange) 100 kr. pr. barn
Fredag d. 29. okt. – Fredag d. 12. nov. – Fredag d. 3. dec. – Fredag d. 17. dec.
(ny sæson efter jul har opstart fredag d. 14. jan. uge 2)
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VIF Håndbold – Håndboldkaravanen
Håndboldkaravanen var på besøg fredag d. 27. august og stod for håndbold aktiviteter for alle Vejrup Skoles elever i Fritidscenter. De blev på skift instrueret i spændende håndboldlege og kampe af instruktører fra
Dansk Håndbold Forbund og vores gode frivillige hjælpere.
Det var en rigtig god dag

www.endrupby.dk
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Dyrskue på Vejrup Skole

Torsdag den 16/8 kulminerede flere ugers arbejde med kæledyr i
0 – 4 klasse på Vejrup Skole med et stort anlagt dyrskue.
Dagen startede med fællessang, hvorefter to elever overrakte skoleleder Ole Gôller guldsaksen, så han kunne
klippe snoren og erklære dyrskuet for åbent.
Med forældrenes hjælp havde mange børn et dyr med, som blev præsenteret i ” Dyrskueringen” i skolegården, mens alle tilskuerne stod tæt for at få et glimt af de flotte dyr, der bl.a. talte hunde, katte, kaniner, marsvin, snegle, and og en enkelt hest.
Bagefter kunne man se de mange fine elevarbejder, der var produceret under forløbet og nu udstillet under
halvtaget. Eleverne havde også bagt lækre boller, som man kunne også forsyne sig med samt kaffe, te og saftevand.
Herefter samledes alle på sportspladsen, hvor eleverne gav opvisning med deres hjemmelavede kæpheste til
akkompagnement af Champagnegaloppen. Til slut var der stafet på ”hesteryg”.
Et vellykket arrangement med deltagelse af mange forældre, bedsteforældre og andre interesserede.
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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
a
k
o
l
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,-

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

AEG Vaskemaskine

L7FSB840E

5499,-

Hjertestarterne hænger ved Min Købmand og
Fritidscenteret, som kan være med til at redde
liv, Vejrup har flere hjerteløber,
så der er flere der står klar,
hvis uheldet skulle være
ude i Vejrup.

Energiklasse A+ • 8 kg

Vejrup har flere hjertestartere

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

7519 0085
7517 3900

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

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
9244 4338
7519 0502
2815 0517
7517 8504
4027 1020
2247 2263
7517 1300
2023 0180
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
2272 1277
8820 8550
7519 0015
7519 0433
7510 2220
7517 4717
2325 2015
7536 3322
6171 8237
9380 0703
9682 1580
7517 3440
7510 2022
7519 0249
7517 4396
7515 2222
5171 9403
7519 0054
7519 0350

75 17 89 99

Telefon

Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Vejrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Glejbjerg
Vejrup
Vejrup
Gørding
Vejrup
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Gørding
Esbjerg
Vejrup
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Vejen
Vejrup
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming

Nørregade 23 6690 Gørding

By

Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Din Tøjmand
Ejendrøm
ELKOMP.DK ApS
Endrup Malerfirma
F. Løbner
Fogh’s Øl
Frans’ Værksted og Service
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Gammelgaard
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
Malefirmaet
Middelfart Sparekasse
Min Købmand
Nielaus Møbler
Nyt Syn
Pecani
Peter Bertelsen
Reolmontøren
RH Construction ApS
Ronni Fyhn
Skjern Bank
Skov Madsen
Sportsmaster
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
VE Fritidscenter
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup El - Service
Vejrup Hønseri
Vejrup Maskinfabrik A/S,
XL Bramming Byggelager

www.kj-el.dk

Firmanavn

