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ENHVER FRIVILLIG HÅND,
HAR EN BETYDNING.

V.I.F HAR BRUG
FOR DINE HÆNDER
Vil du gerne hjælpe, men
føler ikke tiden er til det?
Vil du gerne hjælpe, men er
usikker på om du har noget
at tilbyde?
Vi har brug for selv den
mindste hånd, og derfor
klæder vi dig på, til den
opgave du kan klare!

KOM TIL VORES INFO
AFTEN I MULTISALEN
FREDAG D. 14/1-22
KL. 18.30-19.00
Der vil være fjollefredag i
den store sal, og en gratis øl
til alle voksne deltagere på
infomødet.

www.endrupby.dk
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GENERALFORSAMLING 9.11.2021
– VEJRUP BORGERFORENING
FORMANDENS BERETNING
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for jeres indsats i det forgange år. Tak for den store indsats i alle
har ydet til de forskellige arrangementer og møder vi
har haft. Selvom der har været udfordringer grundet
Corona, har det alligevel været muligt at afholde lidt.
Og så skal der lyde en kæmpe stor tak til alle jer der
støtter Borgerforeningen. På grund af jeres medlemskab gør i det muligt for os, at afholde de forskellige
arrangementer og gøre forskellige ting for byen som
f.eks. den nye udvidelse af julebelysningen, som vi
håber i vil nyde.
I Vejrup Borgerforening har vi i det forgangne år
gennemført følgende arrangementer og tiltag.
December  Julemanden kom til byen: lørdag d. 5.
december kl. 10.00 kørte julemanden rundt i hestevogn i byen og delte slikposer ud til alle byens børn.
Juni  Sankt Hans fest: Overvældende fremmøde af
250-300 af byens borgere, hvor der af flere omgange
kunne meldes udsolgt af pølser og brød. Vi havde
igen, gratis snobrød og skumﬁduser og kiks til alle
fremmødte børn. Så en kæmpe stor tak skal der lyde
for den store opbakning.
Oktober  Foredrag med Jørgen Skoubo fra Nak og
Æd: En rigtig spændende aften sammen med Jægeren Jørgen og 90 gæster, der ﬁk et rigtig godt indblik
i de spændende programmer NAK & ÆD.
Julebelysning: udvidelsen af julebelysningen på
Stationsvej og Annexgade blev færdiggjort d. 30. november 2020, i alt er der kommet 9 ekstra julestjerner op.

Hjertestarteren er flyttet til en ny og mere synlig
placering ved købmanden. Tak for hjælpen af flytningen til Erik Stenager.
Flag og ﬂagstænger: Borgerforeningen udlejer flagstænger, flag samt jordspyd til stængerne, som blandt
andet kan opsættes ved alléer.
Banner: Det er muligt at købe banner på
www.vejrup.dk, hvilket en del ﬁrmer og private
allerede benytter sig af.
Mailadresser som er helt unikke for Vejrup’er, er stadigvæk en mulighed at få oprettet – @vejrup.dk
Hjemmesiden www.vejrup.dk er oppe og køre og
bliver løbende opdateret af borger journalist Chris
Kjærsig og bestyrelsesmedlem Nadia Jahreis Jørgensen.
Konﬁrmandindsamling: Borgerforeningen har i år
fået lavet telegrammer
med Vejrup plakaten på,
til brug hos købmanden
til fælles indsamling til
byens konﬁrmander. Vi
opstiller sparebøsser –
sponsoreret af Skjern
Bank – hos Din Købmand
i Vejrup. Denne indsamling omhandler kun konﬁrmander der konﬁrmeres
i Vejrup Kirke.
Kontingent: Medlemstallet er stadig stødt stigende
og vi er nu oppe på 169 medlemmer mod 116 i 2017.
Der er uddelt kontingentsedler til 500 husstande.
Formand Harriet Johannessen
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ER DU IKKE MEDLEM AF
VEJRUP BORGERFORENING?
Kontingent kan indbetales på:
Konto nr.: 7780–2347417 Mobilepay: 30076
Beløb: Enlige 75 kr. eller Husstand 150 kr.
Medlemskab gælder fra 1. juni til 1. juni
OBS HUSK at skrive navn + vejnavn og husnummer,
så vi kan registrerer jeres indbetaling korrekt
Betaling senest 1. juni
Fra Generalforsamling i Vejrup Borgerforening
Der blev tirsdag d. 9. november afholdt den årlige
generalforsamling i Vejrup Borgerforening.
Vi Kan konstatere at der fortsat er opbakning om
vores arbejde, da der igen i år ses en øgning i vores
medlemstal. TUSIND TAK FOR STØTTEN!
Det giver os muligheden for at fortsætte arbejdet
og gøre mere for byens fællesskab! Vi går snart i
gang med årets næste projekt: opsætning af julelys i
Vejrup, og så nærmer juletiden sig igen

Vi ønsker stort tillykke til de 2 vindere
af Købmandskurve a 500 kr.:
Lissy og Tobias Tobiasen, Hovedvej 1A 47
og Erik T. Thomsen, Engdraget 11
Hvert år udtrækkes der 2 vindere,
blandt alle medlemmer af foreningen

VejrupEndrup Fritidscenter
Kan kun glæde sig over, at der er rigtig godt gang i centeret.
Vi har stor udlejning af salene til fester og diverse
andre arrangementer.
Fra uge 33 og til og med uge 48 har vi udlejet salene
ca. 30 gange i weekenderne til barnedåb, konﬁrmationer, fødselsdage, receptioner mm.
Det glæder os, at der er så stor opbakning til at bruge salene, når der skal holdes fester/arrangementer.
Der er også en del udefra, som booker salene. Vi har
sågar afholdt bryllup for et par, der til dagligt bor i
Struer, men ellers så er det mest fra Vejrup, Endrup,
Bramming, Gørding, Grimstrup og Esbjerg.
Der er allerede booket en del fester i 2022 og 2023
– og skal man have et barn konﬁrmeret i Vejrup og
ønsker at holde festen i en af salene i centret, så skal
man frem til 2030, for at ﬁnde en konﬁrmationsdato
for Vejrup-konﬁrmander, som er fri.
Idrætsforeningen har også en større belægningsgrad
i år end 2019, så alt i alt, går det rigtig godt med aktiviteterne i Vejrup, for både de helt unge, de ældre
– og dem midt imellem.
Banko er kommet godt i gang – og er næsten oppe på
samme antal deltagere som før Corona.

Skulle du gå med en ”bankohjælper” i maven, så
mangles der frivillige til at hjælpe med div. opgaver,
så tøv ikke med at tage fat i et medlem af Bankoudvalget. De vil helt sikkert blive glade for flere frivillige.
Grillen Vi er startet op med vores torsdags-middage
igen.
Det bliver måske ikke lige hver uge, men næsten
Vi slår tilbuddene op på Facebook – og vil også
forsøge at huske, at hænge opslag op i hallen, til de
kunder, der ikke benytter Facebook.
Vi takker for den enorme opbakning der generelt er
til det vi laver, så som pålægsﬁrkanter, smørrebrød,
snitter osv.
Fjolle fredagene er jo helt fantastiske – og den opbakning I giver os og ikke mindst Idrætsforeningen
her, er vi utrolig glade for.
Fjolle fredagene giver et godt sammenhold for både
børn og voksne – på tværs af aldersgrupper og køn.
Vejrup-Endrup Fritidscenter og Grillen –
Tlf. 75190403 eller 22675204

www.endrupby.dk
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Balletopvisning i Vejrup
Når man siger ballet i Vejrup så siger
man også Alina, hun underviser på
Kulturskolen i Esbjerg, og er uddannet på Cluj i Rumænien. Alina ligner
stadig en ballerina, det er hende der
med mild hånd, får de små ballerinaer til at ranke ryggen, strække tå
og lave Piruetter. Alina sætter en
ære i at hendes elever bliver så dygtige som muligt, så det gælder om at
høre efter.

Alina arrangerede opvisningen i
Vejrup Fritidscenter søndag den 7. november,
NÅR UMULIGT/ BLIVER MULIGT
– for som hun siger, det er vigtig at de kommer
ud til publikum med deres dans. For hvis man
har øvet sig, er det da en skam at gemme sig væk.
De 22 BALLERINAER fra kulturskolen, var klar til
at vise, hvad de kunne, det blev et flot danseshow,
hvor de alle gav den fuld gas. Opvisningen var en
kombination af klassisk ballet og moderne dans.
Balletbørnene fra Vejrup IF var også på dansegulvet for at vise hvad de havde lært indtil nu.

Vejrup
Husholdnings
forening

Vejrup
Husholdnings
forening

Afholder Generalforsamling
Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.00
i Vejrup-Endrup fritidscenter.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Eventuelle forslag skal
fremsendes skriftlig
til formanden Inge Pedersen
Alle er velkomne
Alle gældende corona-relaterede
møderegler
vil blive overholdt.

Vi søger medlemmer til bestyrelsen.
Lidt om foreningen og hvad vi laver,
Der er 5 arrangementer årligt og
dertil afholdes ca. 5 møder årligt.
Vi har bl.a. arrangeret tur til Lego Hause,
modeopvisning, virksomhedsbesøg,
byvandring i Esbjerg. Hvis dette har givet
dig lyst til at høre nærmere om foreningens arbejde kan du kontakte
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Inge Pedersen tlf. 30 66 36 94
Sannie Regel tlf. 61 12 12 39
Lisbeth Hubschmann tlf. 61 27 36 29
Lissy Tobiassen tlf. 40 29 51 89
Anne Grethe steffensen tlf. 26 46 37 27
Anette Hunderup tlf. 27 83 15 48

www.vejrup.dk
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Ballet for voksne
Kan du li` at danse og bevæge dig
Udvikle dine balancesanser
Lære at bevæge dig,
let og elegant
Udfordre kroppens
muskler

HVER MANDAG
Vejrup Endrup Fritidscenter
FRA Kl. 20.00 til 21.00

Julehygge på torvet
Salgsboden er stillet op
Lørdage og Søndage
Fra kl 14.30-17.30
Den 27. 28. november
December 4. 5. og
11. 12. og 18.19.
Gløgg og varm kakao
Æbleskiver til torvepriser.

Alina er klar…
det bliver sjovt-udfordrende
og lærerig
Glædelig jul ” VI SES”

ALLE ER VELKOMNEN

Vi vil gerne takke alle
for opmærksomheden
I forbindelse
med vores
bryllup og
barnedåb af
vores søn Erik
Peder Quebec
Nielsen, den 9.
oktober 2021 i
Seem Kirke.
Vi havde en
uforglemmelig
fantastisk dag.

Vejrup Seniorklub afholder
Julemøde torsdag
den 02.12 kl. 14.00
Sognepræst Jens C. Jermiin
Der synges julesange
Og spilles Bankospil.

Kærligst fra Hr. & Fru Quebec Nielsen
Vejrup Storegade 39
www.endrupby.dk

Alle er velkomne.
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Banko

FREDAGS
FJOLLERI

I Vejrup Endrup Fritidscenter

Med en masse aktiviteter!
I 2 timer fra kl. 19.00 - 21.00
Prisen pr. barn pr. gang er 25 kr.

OPSTART 2021
HVER ONSDAG
kl. 19.00

Fredag d. 3. december
Fredag d. 17. december
I uge 2 – Fredag d. 14. januar

Almindelig Banko
Samlet gevinstsum ca.

26.000 Kr.

Er for alle BØRN, der er
friske på at Gi` den gas

NyNyannonce
annoncepåpåside
side1717

2 opvarmnings runder 100 – 200 – 500 kr.
200 – 400 – 1000 kr.
18 runder med hver 100 – 200 – 400 kr.

Ny annonce på side 17

Sidegevinster, Superbanko, S- Blad,
Puljenr. 1 Lykkenr. pr. halvleg.

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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Vejrup Seniorklub
Der afholdes generalforsamling i
Seniorklubben torsdag den 13.01 2022 kl. 14
i Vejrup Endrup Fritidscenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er det lykkedes os at få
advokat Karina Schmidt til at komme og fortælle os
om fordelen ved at oprette testamente og de mange
forskellige muligheder, der er for at beslutte, hvad
der skal ske med arven, når det på et tidspunkt
bliver aktuelt.
Desuden vil der også blive fortalt om fremtidsfuldmagter.
Der serveres kaffe og kage.
Det er gratis at være med.
Alle er meget velkomne.

VIF Badminton
Så er sæsonen for alvor kommet i gang. både børn
og seniorspillerne har været afsted til kampe, og det
er noget vi alle har ventet på. Som et nyt projekt i
Vejrup IF Badminton, har vi valgt at lave seniorhold
for at bibeholde vores ung senior, samtidig med at
vi forhåbentlig kan trække flere til klubben. Det har
været en stor succes, da vi stiller med to hold, hvor
vi spiller Serie 2 og Serie 4.
Vores seniorhold har også fået nyt kamptøj og det
er vi super glade for! Vi vil gerne takke EDC Gilbjerg
og Madsen, Søndergaard Biler og Tømrer Peter Bertelsen for deres sponsorat. Vores trofaste sponsor
Suvo - Kent Jensen, har efter mange år som sponsor
for Badminton afdelingen valgt at sige stop. Vi er
utrolig stolte over at kunne have repræsenteret hans
logo på vores tøj, og takker mange gange for den
store opbakning henover de mange år.

Vi glæder os til resten af sæsonen,
hvor vi skal ud at vise Vejrup IF’s farver.
Vi holder juleafslutning for de børneholdet
mandag d. 13/12.
Vi holder juleafslutning for motionister
torsdag d. 16/12.
Kl. 18.30 - 19.45 Spisning i klubhuset med pakkeleg.
Kl. 20.00 - 22.00 - Juleturnering.
Mad (40-60kr) og pakke til pakkeleg (20-30 kr)
er egenbetaling, også er
badminton afdelingen vært for en øl/vand.
tilmelding senest den 10. december
Tilmeldingen skal ske til Jesper Dejlov Andersen
via Facebook eller telefon 27 85 5701.
Badminton hilsner, Udvalget.

www.endrupby.dk
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Årsmøde i Endrup Lokalråd
efter to et halvt års pause
Den 7. oktober afholdte vi i Endrup årsmøde i lokalrådet. 32 mødte op til mødet denne aften hvilket er
meget tilfredsstillende. Der var repræsentanter fra
foreningerne, og alle aldersgrupper i byen var også
repræsenteret.

være en forening. Det er de ”unge” der er gået sammen om, at gentænke nogle af aktiviteterne i byen
til glæde for alle aldre. Næstkommende arrangement
er juleklip den 27 november i klubhuset, hvor der
serveres gløgg og æbleskiver.

Alle foreninger i Endrup gav deres beretning, og der
har været aktiviteter i alle foreninger på nær idrætsforeningen. Det overvejes om foreningen skal ligges
i dvale.

Sidst på aftenen blev der diskuteret byens fremtidige
projekter.
Der er enighed om, at vi gerne vil have udvidet vores
stisystem i naturparken, og i de blomstrende enge.
Yderligere er der tanker om et skovrejsningsprojekt
bag ved byen mod vest.
Pva. Lokalrådet – Mads E. Mortensen

Nyt tiltag er byens aktivitetsudvalg. Udvalget er
tænkt som den ”nye” borgerforening, dog uden at

Vinderen af Arias fortælling 1 – Kaldet og
Arias fortælling 2 – Synet
I sidste nummer af VE-nyt blev der udloddet et eksemplar af Ida Søby Foghs nye bøger
Arias fortælling 1 – Kaldet og Arias fortælling 2 – Synet. Konkurrencen foregik ved lodtrækning blandt
alle, der havde lagt en seddel i kassen ved Min Købmand, Vejrup.
Den heldige vinder af bøgerne blev familien Enevoldsen, som ses på billedet herunder. Stort tillykke
Mette, Anne, Ella og Emma fortæller, at
med det
bøgerne skal læses højt hen over vinteren, når vejret
bliver til indendørs aktiviteter.
Er der flere, som ønsker at læse bøgerne, kan de bestilles hos boghandlere og på nettet, de kan dog også
lånes hos Esbjerg Kommunes Biblioteker.

Vi ønsker alle bladets læser og
bladets annoncører en
rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår
10
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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

www.endrupby.dk
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vejrup endrup

vejrup endrup

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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Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Kirkebladet
Nr. 6 • 2021

Jul for børnene i
Vester Nykirke / Endrup / Vejrup mv.
- eller hvem, som har lyst til at være med – velkommen til Alle!
- Søndag den 12. december – for hele familien.
Vi begynder med børne-jule-gudstjeneste i Vester Nykirke, kl. 13.00 v. sognepræst Uffe Vestergaard.
Herefter, ca. kl. 14.00: - Gammeldags Juletræsfest på Endrup Møllekro - med mulighed for at opleve
den juleudsmykkede kro.
Der serveesr kaffe, the, saftevand,
småkager og 3 æbleskiver pr. person på tag-selv-bord. Der er lavet
en aftale med julemanden, han
kommer og tænder lysene i det store juletræ. Derefter danser vi om
træet, hvorefter julemanden deler
slikposer ud til børnene.
For børnene vil der i løbet af
eftermiddagen være mulighed for at
flette julehjerter og lave julestjerner
i juleværkstedet.

Pris pr. person 60,- inc. kaffe, saftevand, småkager og 3 æbleskiver. Tilmelding/køb af billetter nødvendig af
hensyn til slikposerne. Der kan købes billetter til juletræsfesten i forbindelse med julemessen den 21. og 22.
november. Billetter kan også bestilles på kroens mail:
kroen.i.endrup@gmail.com.
Billetterne skal senest betales ved indgangen til juletræsfesten.Der vil være mulighed for at købe øl, sodavand,
gløgg mv. i baren. Vi gør opmærksom på at kroen kun modtager betaling i form af kontanter og MobilPay.
Endrup Møllekro - Bygaden 74 Endrup - i samarbejde med Vester Nykirke/ sognepræst Uffe Vestergaard

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
• 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

Babysalmesang
Vi fortsætter med endnu en runde af babysalmesang, når vi
kommer på den anden side af julen. Som vanligt bliver det
onsdag, kl. 9.45 i Vejrup Kirke. Der bliver tale om 4 gange i
ugerne 5 – 6 – 8 – 9, dvs. 2/2, 9/2, 23/2 og 2/3.
Deltagere: Babyer i alderen ca. 0-12 måneder og deres mor
eller/og far. Ingen hindring at man tidligere har deltaget. Alle
skal være hjertelig velkommen fra Vejrup-Vester Nykirke
Sogne eller andre steder.
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 organist,
Anne, tlf. 2539 3721 – eller sms.

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 inden-

for 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 dansemu-

sik 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 - fortsat
Foredragsrække og studiekreds
omkring filosofiens historie. Forløbet fortsætter, de næste to gange bliver, hhv. tirsdag, d. 14/12
2021 og torsdag, d. 13/1 2022.
Konfirmandstuen, Præstegården i
Vejrup, Engdraget 5.Alle skal været hjertelig velkomne, også selvom man ikke har deltaget i de indledende runder. Det
kan sagtens lade sig gøre at koble sig på - og tilsvarende gå til og
fra. Jeg forsøger at lægge tingene
an på den måde. Og tilsvarende en
mulighed for – med filosofiens historie – også at følge verdenshistorien. Det hele hænger jo sammen.
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 sand-

hed? 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? El-

www.endrupby.dk

ler er rygtet herom alligevel stærkt
overdrevet?
Vi har taget udgangspunkt i oldtidens antikke Grækenland, hvorefter vejen får videre via Rom.
Uffe Vestergaard
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Personalia
Døbte, Vejrup Kirke
Odin Dyrby Gjerlevsen
Vincent Storm Knudsen
Elliot Svoldgaard
Ellen Ladefoged Ising

Viede/velsignede i Vejrup Kirke
Nadia Jahreis Jørgensen og Danny
Jørgensen

Begravet/bisat, Vejrup Kirke
Lille Dukkebarn
Aage Christian Henriksen
Erik Vesterlund Frandsen
Frederikke Madsen

Gudstjenestetider
Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

14/11

24. s. e. trinitatis

9.19

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

ingen

13.00**

19/12

4. s. i advent

9.15

15.00***

24/12

Juleaften

16.00

14.30

25/12

1. juledag

9.15

10.30

26/12

Henvises til Bramming/Gørding

31/12

Nytårsaften

14.00****

15.30****

1/1

Nytårsdag

Henvises til Gørding

2/1

Helligtrekonger

10.30

9.15

9/1

1. s. e. Helligtrekonger

ingen

10.30

16/1

2. s. e. Helligtrekonger

10.30

9.15

23/1

3. s. e. Helligtrekonger

9.15 (PT)

ingen

30/1

4. s. e. Helligtrekonger

ingen

19.00 (PT)

6/2

Si. s. e. Helligtrekonger

10.30

ingen

13/2

Septuageima

ingen

9.15

20/2

Seksagesima

9.15

ingen

27/2

Fastelavn

ingen

10.00

PT - sognepræst Pernille Troldborg
* - genindvielse af syvarmet lysestage
** - børnenes jul
*** - julekoncert
**** - nytårskur
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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

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

Boganmeldelse: ”Mad og mennesker”
af Søren Ryge og James Price
Det var en sjov idé, forlaget (Peoble´Pres) ﬁk med at
lade to kendte personer mødes over temaet mad,
nemlig Søren Ryge og James Price. De kendte ikke
hinanden i forvejen, men gik dog med til projektet,
der startede i 2011. De følgende år mødtes de ﬁre
gange skiftevis privat om en udvalgt madret og hyggeligt samvær.
Ind imellem fortæller de erindringer, der kredser
om mad, men er langt mere end det ene emne. Det
er barndom og ungdom i så vidt forskellige miljøer,
som tænkes kan inden for landets grænser, men
også fra Sydslesvig med Søren Ryge, og fra Italien
og Frankrig med James og familien på ferie. Det er
meget underholdende fortalt, og man kommer tæt

på de to hovedpersoner,
men lærer også noget
undervejs, bl.a. oprindelsen til det sønderjyske kaffebord.
Mange private fotos
pryder bogen og endelig de farverige sider med madopskrifter og ditto fotos.
Det er en flot bog og en oplagt gaveidé, fordi den
ikke kræver en udholdende læser. Tilmed er den ret
billig og får hermed gode ord med på vejen.
Ingrid Jensen

PRÆMIESPIL i Vejrup Idrætsforening
På grund af corona blev vores indsamling i år ændret, fra januar til juni.
Da vores indsamlere synes det var et mere behageligt tidspunkt, at komme
rundt på, er indsamlingen ændret til JUNI måned fremover.
Det betyder også, at I som medlemmer får 12 trækninger,
i denne periode, i stedet for 6 som lovet (1.1.2022 )
Så tag godt imod demder er mulighed for kontant betaling eller Mobile Pay.
Venlig hilsen Anna Marie Olsen

Vejrup præmiespil
Oktober 2021
103
174
169
217
446
210
549
432
311
531
108
12
345
526
546
482
433

Anders Regel
Rita Gammelgård
Jens Søndergård
Sabrina Jensen
Kenneth Møller
Asta Kirkeby
Kadara Sørensen
Sven Iversen
Christian Henriksen
Peder Hjort
Knud Erik Mortensen
Hans Peter Madsen
Hardy Andersen
Else Bertelsen
Christian Mathiesen
Niels Hjerrild
Børge Voss

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

285
391
529
365
293
357
374
351
444

Åge Henriksen
Karina L. Petersen
Ulla Franzen
Lærke Dalby
Inge Lise Hansen
Kenneth Machalsen
Erna Hansen
Preben Lind
Brit Pedersen
September 2021

194
475
404
205
392
347
144

50
50
50
50
50
50
50
50
50
Præmie

Susan Jensen
Pia Engbjerg Hansen
Orla Jørgensen
Holger Enevoldsen
Allan Jørgensen
Susanne Henriksen
Silke Sørensen

www.endrupby.dk

200
150
150
100
100
100
50

240
162
123
369
292
26
394
349
554
489
549
63
56
432
519
69
480
183
212

Sandie Sillasen
Jan Jensen
Verner Holm
Tommi Sørensen
John Frederiksen
Heine Smith
Malene L Petersen
Jens Kristian Nielsen
Mads Mathisen
Bente Sørensen
Kadara Sørensen
Margit Gissel
Poul Erik Andersen
Sven Iversen
Allan Gade
Birthe Degn
Vivi Sørensen
Anita Toft
Lene Hansen

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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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
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 modelﬂyveklub
Vejrup modelflyveklub / Holsted modelbyg
klubben er nu flyttet fra den gamle sløjdsal på
den gamle skole på Vestergade til de ﬁne nye
lokaler i det nye Holsted aktivets hus, hvor vi
mødes hver torsdag aften til modelbyg og kaffe,
her er alle også velkommen til at komme forbi
en torsdag aften mellem 19.00 – 22.00 her skal
man dog lige ringe til
Claus Nielsen på mobil nr. 20 92 31 30
Vi vil gerne invitere alle som har interesse i at
se hvordan vi flyver i Fritidscenterets
stor hal er det på disse
Søndag dage i November er det den 14, 28
og i December er det den 5, 12, 19
Alle dage er fra 9.00 til 12.00.
Hilsen Claus Nielsen

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

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

LØRDAG D. 27. NOVEMBER
kl. 15.30 vil Vejrup Borgerforening
tage imod JULEMANDEN,
når han ligger ruten forbi Vejrup.

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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Skytteforeningen summer atter af liv
Der er glæde i Gørding-Vejrup Skyttekreds! Her en
måneds tid efter ’almindelig sæsonopstart’ summer
foreningen atter af liv både mandage, tirsdage og
torsdage. Tidligere medlemmer er kommet tilbage,
og der er kommet nye til. Det er supergodt at være i
gang igen.
Sjov præmieskydning afsluttet
Hen over sommeren satte vi gang i en sjov præmieskydning. Her skød skytterne på sjove skiver, og deltog i en lodtrækningskonkurrence om præmier, som
en anonym sponsor har givet foreningen. Da vi er i
gang med den almindelige træning igen, er den sjove
præmieskydning nu slut. Vinderne af sidste omgang
blev Cecilia, Tobias og Lucas.
Fuld gang i turneringer og stævner
Som sædvanligt deltager skytteforeningen i DGI
Sydvest Skydnings vinterturnering, hvor der kan
vindes medaljer i alle klasser, og hvor skytter til
DM udtages fra. Første omgang er skudt og indberettet. Mange af vores helt nye skytter havde
mod på at være med, det er megasejt! Udover
vinterturneringen begynder stævneaktiviteten så
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småt. Inden længe gæster Gørding-Vejrup Skyttekreds både Ribe og Gesten til deres stæver.
PR skydninger er i gang igen
I Gørding-Vejrup Skyttekreds tilbyder vi PR skydning i forskellige sammenhænge. Tidligere på efteråret havde vi besøg af VIFs fodboldtrænere, der som
en del af deres afslutning var forbi til en omgang
intern konkurrence på skydebanen.
Er du nysgerrig på skydning?
Selvom sæsonen er godt i gang, har vi stadig plads
til dig, der er nysgerrig på skydning. Du er velkommen til at komme forbi på tirsdage eller torsdage
kl. 18:30 – 20:00. +60 skyder mandage kl. 14:00
– 16:00. Når du kommer, er vores dygtige trænere
klar til at tage imod dig, og vi har alt det udstyr, du
har brug for at komme i gang. Så kig endelig ned i
skytteforeningen i kælderen under Vejrup-Endrup
Fritidscenter.
Se mere på Facebook Gørding-Vejrup Skyttekreds
eller vores hjemmeside
www.goerdingvejrupskyttekreds.dk

www.vejrup.dk
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Håndboldnatten
Den 1. oktober 2021 afholdte håndboldudvalget
”håndboldnatten” for alle vores håndboldglade børn
og unge.
25 friske unge mennesker i alderen 7 – 15 år var klar
til at spille en masse håndbold og have noget socialt
med kammeraterne.
I løbet af aftenen blev der spist pizza, leget lege,
spist kage, fortalt røverhistorier og til sidst blev der
spillet håndbold i uv-lys med blandet hold. Lørdagen
bød på endnu mere håndbold i uv-lys og en masse
grin.
Håndboldudvalget vil gerne sige tusinde tak til
børnene for to rigtige gode dage. Det var sådan en
fornøjelse at se hvordan børnene hjalp hinanden på
kryds og tværs af aldrene.
Med venlig hilsen håndboldudvalget

Herunder her Adrian og Mik skrevet et par linjer om
deres oplevelse ved håndboldnatten.
”Jeg synes at håndboldnatten var rigtig sjovt og det vat
fedt at spille med alle de andre børn. Det var godt at
alle kunne være med, selvom der var forskel på alder.
Jeg synes at kampene i uv var rigtig sjove og det vil jeg
gerne prøve igen. ” – skrevet af Adrian.
”Håndboldnatten er en sjov
og spændende aften. Det sjove
ved det var at alle årgange
spillede med og mod hinanden. Vi spillede kampe mod
hinanden med uv lys, spiste
pizza og sov alle sammen i
det lille bibliotek. Det var en
rigtig sjov og hyggelig aften/
nat.”- skrevet af Mik

www.endrupby.dk
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Salon HÅRBIKSEN
Salonen i Endrup indeholder hele 3 selvstændige frisører. De har hver en 4 årig uddannelse
og tilbyder professionelt håndværk. De er med
på noderne og sætter altid deres kunder i fokus.
Desuden er de ofte på kursus i de nyeste trends.
Frisørerne består af indehaver Ditte Kirkegaard,
Jytte Conradsen og nyeste skud på stammen
Charlotte Rasmussen (tidligere indehaver af torvets grill i Bramming)

Det er meget mere end blot en frisørsalon
Som det sidste nye har de udvidet med en uddannet negletekniker: Der er Krestina, som også
beskæftiger sig med ansigtsplejebehandling, lysterapi og fedtfrysning...
Imens mor eller far er til frisør / behandling er
der et børnehjørne med lidt underholdning til de
små.
Charlotte fortæller, at der også er mulighed for at
få besøg i hjemmet, da hun også er udekørende
frisør, så hvis man er dårligt gående eller ikke har
mulighed for selv at komme til salonen, kan man
rolig benytte sig at det.
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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,
så både julen og nytåret er sikret.

Min Købmand
er klar
til100din
Hele herligheden
koster
kr. Julesok
Billetter
købes
i butikken
fraid.
18.11. 2016
Nu kan ikan
hænge
jeres
julesok op
butikken

HUSK
at sættenaboerne
dit NAVN
julesokken
Så saml
kortklubben,
ellerpå
vennerne
og kom og få en
afteni sammen
medsøndage
os.
Der bliverhyggelig
lagt gave
den, hver
Fra den 28.
november
igen den”Min
5. 12.
og 19.Vejrup”
december
Vi ses,
- hilsen Personalet
købmand
og en ekstra ind til den 22. december
Først efter kl. 10.00 formiddag

Glædelig jul og godt nytår
Ønskes du af personalet, Min Købmand
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
6175 1240
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
Endrup
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
Hårbiksen
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

