Vejrup Endrup Nyt
Minikonfirmander
I en årrække har vi haft minikonfirmander i Vejrup. Her i okt. nov.
måned har det også været nogle
gange i Vester Nykirke om torsdagen fra kl. 13.45, hvor skolebussen holder ved kirken.
Kirkesanger Hans Scwenker har
medvirket og taget billedet fra
kirkens loft, hvor vi så det gamle
hjul til at hejse kornsække op
med.

Et nyt projekt er på vej: Salmemaraton.
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
For den, som kunne tænke sig at være med, kan sige :
Jeg har gennemsunget hele salmebogen!
Vi mødes hver anden uge på forskellige ugedage.
Kan man ikke hver gang, må man komme når man kan.
Der er tale om et samarbejde mellem domprovstiets
præster og organister.
Man mødes på skift i provstiets forskellige
kirker kl. 17-18
Formålet er mangesidigt:
at genskabe et syngende folk
at opleve de fine kirkerum og forskellige orgler
At forny bekendtskabet med gamle salmer og opnå fortrolighed med nye
At synge af karsken bælg i max 3 kvarter
At få hilst på hinanden over en kop kaffe

SALMEMARATON I RIBE DOMPROVSTI
KOM OG SYNG MED
Lige uger kl. 17-18 med indlagt kaffepause
PROGRAM
uge 2 onsdag den 9/1 Domkirken
uge 4 onsdag den 23/1 Skt. Ansgar kirke, Bra.
uge 6 torsdag den 7/2 Vilslev kirke
uge 8 onsdag den 20/2 Kalvslund kirke
uge 10 tirsdag den 5/3 Darum kirke
uge 12 onsdag den 20/3 Skt. Catharinæ kirke
uge 14 fredag den 5/4 Gørding kirke
uge 16 torsdag den 18/4 Vejrup kirke
uge 18 tirsdag den 30/4 Jernved kirke
uge 20 ????
Hviding Kirke
uge 22 mandag den 27/5 Vester Nykirke
uge 24 tirsdag den 11/6 Hunderup kirke

Julekonkurrence
Hjælp den lille engel med at ﬁnde
hen til kirken - skal hun gå ad

A

B

C

Navn: ______________
Adresse: __________________
Postnr.:_______________________
By ___________________________
Aﬂever eller send løsningen til:
Præstegården
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Mærket: JULEKONKURRENCE

Julekonkurrence
Deltag i årets julekonkurrence. Der trækkes lod om en æske chokolade.
Løsningerne afleveres i præstegården, Engdraget 5. Det er som sædvanligt Lars Christoffersen, der venligst fabrikerer opgaven og tak for det.
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En præstehistorie
En præst, der er ivrig lystfisker,
drager ofte af med sit grej, når
gudstjenesten er færdig.
Et medlem af menigheden spurgte i den anledning, om et var
synd at fiske om søndagen.
Næh, lød svaret, det tror jeg
oprigtig talt ikke.
Synden indtræder først om mandagen, når man skal til at fortælle om størrelsen af de fisk, man
har fanget.

Nr. 6 2012

Ingen juletræ i år.
Og englene sang: “ Ære være Gud
i det højeste, fred til mennesker
med Guds velbehag.“
Det med julefred er ikke en selvfølge. I Kokkedal er striden brudt
ud. Det store fine juletræ, som
man altid plejede at have, er blevet afskaffet. Boligforeningens
bestyrelse syntes ikke, de ville
bruge 7000 kr. på det. Der er
muslimsk flertal, så det er foregået helt demokratisk. Som en af
muslimerne fra bestyrelsen sagde:
”Jeg er muslim og ønsker ikke at
fejre jul og har aldrig gjort det”.
Desuden mente han heller ikke, at
nogen ville stå for det.
Men det viste sig så efterfølgende,
at det var der dog alligevel.
Formanden ville stå for det.
Men indtrykket har åbenbart
været, at ingen ville stå for det.
Det kan godt give stof til eftertanke. Det ser ud, som om ingen vil
stå for noget som helst. Det plejer
jo at køre som det plejer.
Juletræet er jo kun et symbol. I de
første 1800 år af kristenheden har
vi slet ikke haft juletræ og det har
da kørt alligevel, folk er blevet

døbt og er blevet konfirmeret og ufuldkommenhed, så derfor blev
er kommet til gudstjeneste.
han nødt til at sige, at Guds profet
kan ikke lide døden på en så ussel
Dog med den indrømmelse, at i måde som Jesus. Derfor blev der i
Tyrkiet, Nordafrika og på Balkan sidste øjeblik fundet en anden
er det ikke gået sådan. Men her som blev henrettet. Men derved
blev de kristne også pålagt en fjernes også selve indholdet, at
beskeden ekstraskat og det var Jesu død på korset skete for at
selvfølgelig ikke rimeligt, men frelse verden.
nok til at kristendommen svandt Asger Ehmsen
ind.
Hvis ingen vil gøre noget for
julen, og alle tænker på egen
magelighed, så forsvinder den. I Kirkelige handlinger
Kokkedal er det foregået demo- 1/10 2012 – 17/11 2012
kratisk og man har overvejet,
hvor man skulle spare, så der er Dåb:
ikke noget at anfægte, men der er Vejrup Kirke:
Emil Vismar Jespersen Bergenhagen
jo også noget, der hedder at tage (Mette Birthe Jespersen
hensyn til mindretallet.
Bergenhagen og
Jan Vismar Jespersen Bergenhagen)
Julens budskab er at Gud blev
menneske juleaften. Der er fanta- Vester Nykirke:
stisk og egentlig utroligt. Men det Lisa Søberg Vejrup
(Jeanette Lynggaard Vejrup og
måtte til, mindre kunne ikke gøre
Henrik Søberg Vejrup)
det. Det var jo for at gøre indtryk
på mennesker, at vise dem den Kirkelig velsignelse:
yderste og største kærlighedsbe- Vejrup Kirke:
visning nogensinde. Og det gør Lisbeth Kjær Grøndal og
selvfølgelig indtryk. Men for Heinrich Grøndal
Muhammed var det vigtigt at
Begravelser:
respektere Gud som den der er Vejrup Kirkegård:
højt hævet over menneskelig Ejner Frode Nielsen Thomsen

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Frelsens Hær og julehjælp til
muslimer
Frelsens hær giver også julehjælp
til muslimer. Det er blevet kritiseret. Hvorfor give muslimer
julehjælp, når de ikke tror på
julen! Frelsens Hær forsvarer sig
med, at deres kriterium er, om
man er fattig. Det er det, som tæller, ikke overbevisning.
Og man kan minde om, at Jesus i
bjergprædikenen talte om, at vi
skal lade vores lys skinne for
mennesker, så de ser vore gode
gerninger og priser vor Far i himlene (Matth 5,16). Så duer det jo
ikke at skrue ned for julehjælpen,
tværtimod. Vi skal ikke gøre det
for selv at blive rost, men for at
pege hen på Gud, som alene er
100% god og skænkede os julen.
Menighedsrådsvalget den 13.
november
Der var fredsvalg i år som det
plejer, både i Vejrup og i Vester
Nykirke.
I Vejrup var der stor udskiftning,
ikke mindre end 5 gik ud. Der
måtte også en ekstra orienteringsmøde til. I Vester Nykirke kun en
enkelt udskiftning. De nye medlemmer i Vejrup: Lone Wenzel
Henriksen, Laurids Kristensen,
Kirsten Uldahl Pedersen, Niels
Peder Regel, Christian Anker
Sørensen, Else Holberg Truelsen.
Suppleanter: Inger Pedersen og
Johannes Kristensen
Det nye råd i Vejrup har konstitueret sig:
Laurids Kristensen formand og
medl. af præstegårdsudvalget
samt kirke-og kirkegårdsudvalget
Else Holberg Truelsen næstformand, aktivitetsudvalg, Niels
Peder Regel kasserer, Lone
Wenzel Henriksen kirkeværge,
aktivitetsudvalg, repræsentantskab for hallen, Chr. Anker
Sørensen kirke - og kirkegårdsudvalget,Kirsten Egeris Pedersen
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aktivitetsudvalg, repræsentantskab for hallen, Asger Ehmsen
sekretær.
Og uden for menighedsrådet
Inger Schmidt som regnskabsfører.
Næste møde 13. dec. Kl. 19.00.
En stor tak til de forhenværende
medlemmer: Ejvind Andersen,
Lis Hougaard, Inge Juhl
,Johannes Kristensen og Gitte
Pedersen,
I Vester Nykirke blev det nye
menighedsråd følgende: Henrik
Christensen, Hanne Eiby, Hardy
Lauridsen, Bettina Mathiesen og
Inger Schmidt.
I Vester Nykirke udtræder Bodil
Vejrup. Også her en stor tak for
indsatsen.
Menighedsrådet i Vester Nykirke
konstituerer sig senere og det vil
komme med i næste nummer af
bladet.
I Vester Nykirke indbydes der
endvidere til kirkekaffe søndag
den 13. januar efter gudstjensten
kl. 11.00, hvor man kan møde det
nye råd.
Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der
familiegudstjenester i begge kirker i anledning af den kommende
højtid. I Vejrup er der kaffe og
juice i konfirmandstuen efter
gudstjenesten og i Nykirke i selve
kirken.
Julekoncert mandag den 10.
dec. kl. 19.00 i Vejrup kirke
I år kommer Egnskoret fra
Gredstedbro under ledelse af
Jytte Hintz og med Ilona
Lobmayer fra Gørding som
pianist. Koret har 43 medlemmer
og de vil hjælpe os med at synge
julen ind.
Et par fællessange bliver der også
plads til.
Efter koncerten er der mulighed
for en kop kaffe i kirken.

www.vejrup.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Sogneaften
Torsdag den 17. januar kl.
19.30:
Provst emer. Mogens Jensen,
Grindsted. Sogneaften med temaet: Kedeligt har det ikke været.
For tre år siden sluttede Mogens
Jensen som provst i BrandeGrene provsti. Som så mange
andre begyndte han i andet
erhverv og tog en uddannelse i
eksport. Men det var teologien og
præstegerningen, der kaldte og
det er også her, han har haft sit
virke. Først som præst nogle år i
det nordjyske i Horsens-Hammer
sogne i de smukke bakkedrag
omkring den jyske ås i
Vendsyssel lidt nord for Aalborg
og derefter som præst i
Grindsted.
Undervejs kandiderede han til
bispestolen i Ribe, men blev slået
af Niels Holm i 1992.
Mogens Jensen har drevet præste-

Kolofon
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051, e-mail: eae@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

gårdsteologi og fik skrevet en
doktordisputats om Kristen mission i Nigeria. Mogens Jensen har
også interesseret sig for det lokale
og været medlem af byrådet i
Grindsted og af Ribe Amts kommuneforening. Forlenet med jysk
lune har han gerne overskud til at
se tingene lidt i perspektiv. Det
tror jeg også vi vil komme til at
opleve torsdag den 17. jan.
Sangaften i Endrup Møllekro
Torsdag den 21. februar kl. 19.30

med Sam Højst Petersen, Ejner
Mathiesen og Ingrid Sand
Simonsen. Velkommen til en
hyggelig aften med forslag til at
synge fra den nye Højskole-sangbog. Undervejs bliver der gerne
tid til lidt lokalhistorie eller andre
historier - og kaffe, det skal vi
naturligvis også have.

Haldor Hald begyndte og 100
præster medvirkede dengang i
København. Nu er den landsdækkende og omfatter både lægfolk
og præster.
Formålet er stadig det samme: en
lyttende samtale. Man kan ringe
på 70 120 110 fra kl. 20.00 til kl.
02.00

Sct. Nicolaitjenesten
Danmarks ældste samtaletjeneste.
Den blev åbnet efter en række
selvmord i København. Pastor

Bibellæseplan
Første søndag i advent begynder
det nye kirkeår og her er det også,
at den nye bibellæseplan tager sin
begyndelse. Der vil blive lagt
nogle frem i våbenhuset. I år er
der interview med forskellige,
som fortæller om, hvorledes de
fik interesse for bibelen. Prøv et
år med den nye plan som hjælp til
at læse nogle få vers hver dag.

Gudstjenester
Vejrup
Vester Nykirke
02.dec. (1.søn.i advent)
11.00
09.30
(familiegudstjeneste i Vejrup og V. Nykirke)
09.dec. (2.søn i advent)
11.00PT
ingen
16.dec. (3.søn. i advent)
11.00
16.00
(jule syng-med gudstjeneste i Vester Nykirke)
23.dec. (4.søn.i advent)
ingen
ingen
24.dec (Juleaften)
16.00
14.30
25.dec. (Juledag)
11.00
09.30
26.dec. (2.juledag)
11.00
ingen
30.dec. (Julesøndag)
09.30
11.00
01.jan (Nytårsdag)
14.00
16.00
06. jan (Hellig 3 kongers søndag)
ingen
09.30PT
13.jan. (1.søn.e.hellig 3 konger)
09.30
11.00
(kirkekaffe i Vester Nykirke)
20.jan. (Sidste søn.e. hellig 3 konger)
11.00
ingen
27.jan. (Septuagesima)
ingen
09.30
03.feb.(Sexagesima)
11.00
09.30
10.feb. (Fastelavn)
09.30
11.00
17.feb. (1.søn. i fasten)
11.00PT
ingen
24.feb. (2.søn. ifasten)
09.00
11.00

Til Eftertanke
Det er utroligt, så let man kan
bære andres bekymringer.
Storm P
Den enøjede glemmer at takke
Gud, indtil han ser en mand, som
er blind.
Hausa ordsprog (Nigeria)
Alle Tænker
på at forandre menneskeheden,
ingen på at forandre sig selv
Tolstoi

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20 kr

Kalender:
Søndag d. 2. dec.
Mandag d. 10.dec.:
Søndag d. 16.dec.:
Tirsdag d. 08. jan.:
Søndag d. 13..jan.
Torsdag d. 17.jan.:
torsdag d. 21. feb.:
Mandag d. 18. mar.:

Familiegudstjenster kl. 9.30 i Nykirke og 11.00 i Vejrup kirke
Julekoncert. Egnskoret fra Gredstedbro kl. 19.00
Syng-med-gudstjeneste med Vejrup-Vester Nykirke sangkor kl. 16.00
Minikonfirmander fortsætter i Vejrup kl. 13.45
kirkekaffe i Vester Nykirke kl. 11.00
Mogens Jensen. Sogneaften kl. 19.30
Sangaften i Endrup Møllekro kl. 19.30
Willy Egmose og Jeppe Smith-Olesen i V. Nykirke.: Koncert kl. 19.00

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Frelsens Hær og julehjælp til
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Vejrup Endrup Nyt
Sogneaften
Torsdag den 17. januar kl.
19.30:
Provst emer. Mogens Jensen,
Grindsted. Sogneaften med temaet: Kedeligt har det ikke været.
For tre år siden sluttede Mogens
Jensen som provst i BrandeGrene provsti. Som så mange
andre begyndte han i andet
erhverv og tog en uddannelse i
eksport. Men det var teologien og
præstegerningen, der kaldte og
det er også her, han har haft sit
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begyndelse. Der vil blive lagt
nogle frem i våbenhuset. I år er
der interview med forskellige,
som fortæller om, hvorledes de
fik interesse for bibelen. Prøv et
år med den nye plan som hjælp til
at læse nogle få vers hver dag.

Gudstjenester
Vejrup
Vester Nykirke
02.dec. (1.søn.i advent)
11.00
09.30
(familiegudstjeneste i Vejrup og V. Nykirke)
09.dec. (2.søn i advent)
11.00PT
ingen
16.dec. (3.søn. i advent)
11.00
16.00
(jule syng-med gudstjeneste i Vester Nykirke)
23.dec. (4.søn.i advent)
ingen
ingen
24.dec (Juleaften)
16.00
14.30
25.dec. (Juledag)
11.00
09.30
26.dec. (2.juledag)
11.00
ingen
30.dec. (Julesøndag)
09.30
11.00
01.jan (Nytårsdag)
14.00
16.00
06. jan (Hellig 3 kongers søndag)
ingen
09.30PT
13.jan. (1.søn.e.hellig 3 konger)
09.30
11.00
(kirkekaffe i Vester Nykirke)
20.jan. (Sidste søn.e. hellig 3 konger)
11.00
ingen
27.jan. (Septuagesima)
ingen
09.30
03.feb.(Sexagesima)
11.00
09.30
10.feb. (Fastelavn)
09.30
11.00
17.feb. (1.søn. i fasten)
11.00PT
ingen
24.feb. (2.søn. ifasten)
09.00
11.00

Til Eftertanke
Det er utroligt, så let man kan
bære andres bekymringer.
Storm P
Den enøjede glemmer at takke
Gud, indtil han ser en mand, som
er blind.
Hausa ordsprog (Nigeria)
Alle Tænker
på at forandre menneskeheden,
ingen på at forandre sig selv
Tolstoi
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Julekoncert. Egnskoret fra Gredstedbro kl. 19.00
Syng-med-gudstjeneste med Vejrup-Vester Nykirke sangkor kl. 16.00
Minikonfirmander fortsætter i Vejrup kl. 13.45
kirkekaffe i Vester Nykirke kl. 11.00
Mogens Jensen. Sogneaften kl. 19.30
Sangaften i Endrup Møllekro kl. 19.30
Willy Egmose og Jeppe Smith-Olesen i V. Nykirke.: Koncert kl. 19.00

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Minikonfirmander
I en årrække har vi haft minikonfirmander i Vejrup. Her i okt. nov.
måned har det også været nogle
gange i Vester Nykirke om torsdagen fra kl. 13.45, hvor skolebussen holder ved kirken.
Kirkesanger Hans Scwenker har
medvirket og taget billedet fra
kirkens loft, hvor vi så det gamle
hjul til at hejse kornsække op
med.

Et nyt projekt er på vej: Salmemaraton.
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
For den, som kunne tænke sig at være med, kan sige :
Jeg har gennemsunget hele salmebogen!
Vi mødes hver anden uge på forskellige ugedage.
Kan man ikke hver gang, må man komme når man kan.
Der er tale om et samarbejde mellem domprovstiets
præster og organister.
Man mødes på skift i provstiets forskellige
kirker kl. 17-18
Formålet er mangesidigt:
at genskabe et syngende folk
at opleve de fine kirkerum og forskellige orgler
At forny bekendtskabet med gamle salmer og opnå fortrolighed med nye
At synge af karsken bælg i max 3 kvarter
At få hilst på hinanden over en kop kaffe

SALMEMARATON I RIBE DOMPROVSTI
KOM OG SYNG MED
Lige uger kl. 17-18 med indlagt kaffepause
PROGRAM
uge 2 onsdag den 9/1 Domkirken
uge 4 onsdag den 23/1 Skt. Ansgar kirke, Bra.
uge 6 torsdag den 7/2 Vilslev kirke
uge 8 onsdag den 20/2 Kalvslund kirke
uge 10 tirsdag den 5/3 Darum kirke
uge 12 onsdag den 20/3 Skt. Catharinæ kirke
uge 14 fredag den 5/4 Gørding kirke
uge 16 torsdag den 18/4 Vejrup kirke
uge 18 tirsdag den 30/4 Jernved kirke
uge 20 ????
Hviding Kirke
uge 22 mandag den 27/5 Vester Nykirke
uge 24 tirsdag den 11/6 Hunderup kirke

Julekonkurrence
Hjælp den lille engel med at ﬁnde
hen til kirken - skal hun gå ad

A

B

C

Navn: ______________
Adresse: __________________
Postnr.:_______________________
By ___________________________
Aﬂever eller send løsningen til:
Præstegården
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Mærket: JULEKONKURRENCE

Julekonkurrence
Deltag i årets julekonkurrence. Der trækkes lod om en æske chokolade.
Løsningerne afleveres i præstegården, Engdraget 5. Det er som sædvanligt Lars Christoffersen, der venligst fabrikerer opgaven og tak for det.
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En præstehistorie
En præst, der er ivrig lystfisker,
drager ofte af med sit grej, når
gudstjenesten er færdig.
Et medlem af menigheden spurgte i den anledning, om et var
synd at fiske om søndagen.
Næh, lød svaret, det tror jeg
oprigtig talt ikke.
Synden indtræder først om mandagen, når man skal til at fortælle om størrelsen af de fisk, man
har fanget.

Nr. 6 2012

Ingen juletræ i år.
Og englene sang: “ Ære være Gud
i det højeste, fred til mennesker
med Guds velbehag.“
Det med julefred er ikke en selvfølge. I Kokkedal er striden brudt
ud. Det store fine juletræ, som
man altid plejede at have, er blevet afskaffet. Boligforeningens
bestyrelse syntes ikke, de ville
bruge 7000 kr. på det. Der er
muslimsk flertal, så det er foregået helt demokratisk. Som en af
muslimerne fra bestyrelsen sagde:
”Jeg er muslim og ønsker ikke at
fejre jul og har aldrig gjort det”.
Desuden mente han heller ikke, at
nogen ville stå for det.
Men det viste sig så efterfølgende,
at det var der dog alligevel.
Formanden ville stå for det.
Men indtrykket har åbenbart
været, at ingen ville stå for det.
Det kan godt give stof til eftertanke. Det ser ud, som om ingen vil
stå for noget som helst. Det plejer
jo at køre som det plejer.
Juletræet er jo kun et symbol. I de
første 1800 år af kristenheden har
vi slet ikke haft juletræ og det har
da kørt alligevel, folk er blevet

døbt og er blevet konfirmeret og ufuldkommenhed, så derfor blev
er kommet til gudstjeneste.
han nødt til at sige, at Guds profet
kan ikke lide døden på en så ussel
Dog med den indrømmelse, at i måde som Jesus. Derfor blev der i
Tyrkiet, Nordafrika og på Balkan sidste øjeblik fundet en anden
er det ikke gået sådan. Men her som blev henrettet. Men derved
blev de kristne også pålagt en fjernes også selve indholdet, at
beskeden ekstraskat og det var Jesu død på korset skete for at
selvfølgelig ikke rimeligt, men frelse verden.
nok til at kristendommen svandt Asger Ehmsen
ind.
Hvis ingen vil gøre noget for
julen, og alle tænker på egen
magelighed, så forsvinder den. I Kirkelige handlinger
Kokkedal er det foregået demo- 1/10 2012 – 17/11 2012
kratisk og man har overvejet,
hvor man skulle spare, så der er Dåb:
ikke noget at anfægte, men der er Vejrup Kirke:
Emil Vismar Jespersen Bergenhagen
jo også noget, der hedder at tage (Mette Birthe Jespersen
hensyn til mindretallet.
Bergenhagen og
Jan Vismar Jespersen Bergenhagen)
Julens budskab er at Gud blev
menneske juleaften. Der er fanta- Vester Nykirke:
stisk og egentlig utroligt. Men det Lisa Søberg Vejrup
(Jeanette Lynggaard Vejrup og
måtte til, mindre kunne ikke gøre
Henrik Søberg Vejrup)
det. Det var jo for at gøre indtryk
på mennesker, at vise dem den Kirkelig velsignelse:
yderste og største kærlighedsbe- Vejrup Kirke:
visning nogensinde. Og det gør Lisbeth Kjær Grøndal og
selvfølgelig indtryk. Men for Heinrich Grøndal
Muhammed var det vigtigt at
Begravelser:
respektere Gud som den der er Vejrup Kirkegård:
højt hævet over menneskelig Ejner Frode Nielsen Thomsen

www.endrupby.dk
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