Vejrup Endrup
Nyt
For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vinteren fra sin pæneste side

Bambi på glatis,
som søger føde i byens haver

19. årgang

●

Nr. 1

●

2010

Vejrup Endrup Nyt
Foreningsregister:

Redaktionsudvalget:

Endrup Borgerforening

Ansvarshavende redaktør:

Carsten Ladefoged

7519 1360

Endrup Idrætsforening
Søren Høj Christensen
Jens Egon Kjeldsen

7519 1818
7519 5098
7519 1248

Birgit Pedersen

7519 1448

Badminton

Helle Burkal
7514 5180

Krocket
Marie Jensen

7519 1270

Samlingsstedet Endrup Møllekro
Verner Bertelsen

7519 1335

Klubhuset:

7519 1095

Vejrup Idrætsforening
Otto Pedersen

7519 1195

Fodbold
Søren Uhd

2751 6796

Håndbold
Brian Milwertz

7519 1675

Badminton
Niels Rasmussen

7519 0066

Helle Burkal

2945 4615

Kirsten Krestensen

7519 0521

7519 1675

Menighedsrådet for Vejrup Kirke
Laurids Kristensen

7519 1115

Menighedsrådet for V. Nykirke
Hanne Eiby

Erik Stenager

Else Truelsen

7656 7010
7519 0202

Vejrup Vandværk
Hans Johnsen

7519 0015

Endrup Sognearkiv
Niels Erik Junker

7517 0107

Vester Nykirke Venstreforening
Ketty Christoffersen

7519 1259

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Verner Fogh

Ketty Christoffersen

7519 0200

7519 1384

7519 1259

7519 0200

Fra Vejrup Senior club:

2

Generalforsamling Endrup Borgerf. . . . . . . . . . .s.

6

Gørding - Vejrup Skyttekreds . . . . . . . . . . . . . . .s.

7

VIF badminton - Miniton. . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 11
Kirkebladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 13
Café Vejrup med Søren Dahl . . . . . . . . . . . . . . .s. 17
Vejrup Endrup Fritidscenter . . . . . . . . . . . . . . . .s. 18
Nye legeredskaber i Endrup . . . . . . . . . . . . . . . .s. 20

Præmiespil i Endrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 21
Opfordring til Foreninger og andre . . . . . . . . . . .s. 23
Valg til Vejrup lokalråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 23
Vejrup Borgerforening - generalforsamling . . . . .s. 25
Vejrup antenneforening vigtig info . . . . . . . . . . .s. 25

Fra Vejrup Jagtforening:
7519 0279

Fra Vejrup Vandværk:
Hans Johnsen

7519 0015

Fra Vejrup Antenneforening:
Erik Stenager

Mogens Frisgaard

7519 0168

• Næste nummer
udkommer
10-11. april 2010

2341 2005

7519 0005

Annoncer og produktion:
Helle Burkal 2945 4615
Engdraget 54, Vejrup, 6740 Bramming
e-mail: perburkal@webspeed.dk

Layout:
Nico Reklame
2046 4761
Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

• Sidste
indleveringsfrist
er d. 25. marts 2010

Vejrup/Endrup
Fritidscenter

Tryk:
Nico Reklame

2046 4761

Oplag: 1.100 stk.
Enhver gengivelse i helhed eller i uddrag
af bladet er kun tilladt med kildeanvigelse.

7519 0452

Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming
Centerleder:
Per Burkal

7519 0094

Telefon:

2341 2005

Mail: mail@ve-fritidscenter.dk

Sponsor
Brian Lambertsen

5

Arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 27

Vejrup Ungdomsklub
Per Burkal

VIF ny træner John Petersen . . . . . . . . . . . . . . .s.

7519 0145

Vejrup Seniorclub
Christine M. Sørensen

5

Juletræsfest i Endrup Møllekro . . . . . . . . . . . . . .s. 20
7519 0202

Vejrup Borgerforening
Jan Jensen

Vejrup If Senior fodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

Fra Gørding-Vejrup Skyttekreds:

Per Burkal

7519 1195

7519 0167

Fra Vester Nykirke Venstreforening:

Spejder:

Vejrup Sognearkiv
Leif Jørgensen

Hartvig Vind Jensen

7519 0168

Vejrup Lokalråd

3

Fra Endrup Sognearkiv:

Fra Vejrup Ungdomsklub:

Vejrup Husholdningsforening
Inge Pedersen

Leif Jørgensen

7519 1076

Vejrup Antenneforening

7519 1013

Fra Vejrup Sognearkiv:

Villy Fogh

Svømning
Brian Milwertz

Anette Hunderup

Gudrun Christensen

Festudvalg

7519 0051

Fra Vejrup Husholdningsforening:

Verner Fogh

Gymnastik

2945 4615

Fra Menighedsrådet for V. Nykirke:
Henrik Christensen

Endrup Golf-match i Kaj Lykkes Golf klub . . . . .s.

VIF Fodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 10

Fra Menighedsrådet for Vejrup Kirke:
Asger Ehmsen

3

7519 1818

Fra Vejrup Idrætsforenig:

Ingen

Tina Rømer

7519 0277

Fra Endrup Idrætsforening:
Søren Høj Christensen

Fodbold

Vejrup IF foreningstur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

7517 4315

Fra Vejrup Borgerforening:
Pia Gjerlevsen

Håndbold

2945 4615

Fra Endrup Borgerforening:
John Nicolaisen

Kasserer
Birgit Pedersen

Helle Burkal
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming

Indholdsfortegnelse:

7458 5878

www.vejrup.dk
2

7519 0403

Vejrup Endrup Nyt

Månedens skulderklap
I december måned blev Søren Callesen hædret
da Sydbank uddelte skulderklap.
Den blev givet til Søren fordi han yder rigtig
meget frivilligt arbejde for Vejrup by.
Søren er altid hjælpsom der hvor hans kompetencer er – Gymnastikken er hans hjertebarn,
her styrer han 35 – 40 mænd hver mandag
mellem 19.30 og 20.30 og det har han gjort i
rigtig mange år. Her får han mændene til at
springe rundt på hans kommando og det gør
han godt.
Idræt om dagen nyder også godt af hans måde
at være på, han får de mange pensionister til at
bevæge sig og det gør de hver Tirsdag formiddag i vinterhalvåret.
I Vejrup Fritidscenter har Søren også haft rigtig mange timer – han nyder når han kan reparere og få tingene
til at fremstå flotte og brugbare.
Krolf som Søren har startet sidste sommer, har også succes, her er de på banen fra April måned om
Torsdagen ved fritidscenteret.
Hjertelig tillykke Søren Callesen.
Helle B.

www.endrup-byen.dk
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Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.erling-egert.dk
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Vejrup Endrup Fritidscenter
Lørdag d. 13. marts
13.30

Vestbirk Musik og Sportsefterskole starter årets
gymnastikopvisning med 160 gymnaster.

14.00

Indmarch & Velkomst

14.10

Forældre & Barn
Annie og Kirsten Kristensen

14.30

Puslinge piger og drenge
Annie Kristensen, Christina Callesen, Katrine Fogh, Mia Henriksen.

14.50

Piger og Drenge
Mette Sørensen, Camilla Sillesen.

15.10

Friske Damer
Sonja Andreasen.

15.20

Stolte Herrer
Søren Callesen.

15.30

Spring
Sannie Vedsted, Mette Madsen, Sisse Thomsen,
Mike Morsing og Daniel Arnason,

16.00

Udmarch & Afslutning
Entré 30 kr. over konfirmationsalder

Venlig hilsen Gymnastikudvalget i VIF.
Der tages forbehold for ændringer.

www.endrup-byen.dk
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Opfordring fra Vøgaslund
Bestyrelsen for Vøgaslund har i anledning af deres100 års jubilæum, gennemgået deres navnenoterede protokol, og de har herved konstateret at mange af deres APS. beviser er ejet af nu afdøde personer. De vil derfor gerne, opfordre de efterladte / arvinger at få overført beviset i eget navn. Hvert APS bevis har en pålydende på 400,00 kr.
Man ønsker fra bestyrelsen i Vøgaslund at protokollen er opdateret, og at man ved hvem ejeren er, derfor
opfordres man hermed til at få ændret dem til de rigtige navne.
Protokollen kan blive ændret hos formanden Orla Jørgensen Lykkesgårdsvej 1 Vejrup
På forhånd TAK
Bestyrelsen i Vøgaslund.

Generalforsamling
Vejrup Husholdningsforening afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 8. marts 2009 kl. 19.30 i Hallen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle indkomne forslag skal fremsendes skriftligt, til formand Inge Pedersen - senest 1 ugen før
generalforsamlingen. Kom og giv din mening til kende denne aften.
Vejrup husholdningsforening - En aften i blomsternes tegn

Tirsdag den 30. marts kl. 19.00
Kom og få ny inspiration til forårsblomster
Blomsterværkstedet i Holsted Station v. Leneke Brorson
Leneke giver gode tips og ideer til forskellige dekorationer
Tilmelding til Inge Tlf: 75191195
Senest 23. marts
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Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding
Sand ● Sten ● Grus
Containerudlejning
Tlf. 75 17 80 80 Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381
Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5
Vejrup
6740 Bramming

www.endrup-byen.dk
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Vejrup bliver mere synlig
For to år siden stod JydskeVestkysten for en nyskabelse i dansk dagspresse. Vi åbnede for, at almindelige
borgere kunne lægge nyheder, små historier og meninger direkte ud på vores hjemmeside www.jv.dk En del
af historierne bringer vi også efterfølgende i den trykte avis.
Borgerjournalistik kalder vi fænomenet, der er blevet en pæn succes. Indtil videre har over 800 borgere i
Esbjerg Kommune ladet sig registrere, og de har dermed fået muligheden for at informere omverdenen, når
der er sket noget nyt i deres forening eller lokalsamfund - eller de har en mening, de gerne vil ud med.
JydskeVestkysten vil dog gerne udvikle borgerjournalistikken yderligere. Som et led i en ny strategi vil vi
forsøge at indgå et samarbejde med ni lokalsamfund i Syd- og Sønderjylland, og det er her, at Vejrup kommer ind i billedet. I det aktive lokalsamfund, Vejrup er, håber vi at kunne aktivere nogle flere borgere, der
vil skrive et lille stykke, når der har været møde i husmoderforeningen, stævne i fritidscentret, generalforsamling i vandværket, sportsfest, fastelavn, fodboldkamp, første skoledag o.s.v.
Vi vil så til gengæld give Vejrup sin helt egen side på www.jv.dk, hvor indlæggene fra borgerjournalisterne
blandes med de historier, JydskeVestkystens journalister skriver om Vejrup. Hertil kommer blandt andet
muligheden for at lave en aktivitetskalender og lade sitet fungere som en landsbyportal med links til foreninger, informationer og en opslagstavle til efterlysninger m.m., hvis det ønskes.
Sitet er tænkt som et supplement til www.vejrup.dk, men fordelen ved også at være repræsenteret på
www.jv.dk er en langt større synlighed. Fra omkring 150.000 forskellige computere bliver
JydskeVestkystens webside besøgt hver uge, og det giver Vejrup mulighed for en stor eksponering.
JydskeVestkysten er klar til at vejlede og hjælpe nye borgerjournalister i Vejrup i gang. Hvis der er interesse for det, vil vi arrangere et lille seminar, hvor vi giver nogle fif og vejledning i forhold til formidling af
nyheder, fotografering og præsentation.
Men det hele står og falder med, om der er tilstrækkelig interesse for projektet. I første omgang vil vi gerne
have lov til at præsentere idéen nærmere for alle borgere i Vejrup, og vi glæder os derfor over, at vi har fået
lov til at komme med et oplæg, når der er årsmøde i Vejrup Lokalråd den 25. marts. Her vil vi give en
grundig gennemgang af tankerne, vise hvordan Vejrups egen side på www.jv.dk kunne komme til at se ud,
vise hvor nemt det er at blive borgerjournalist og besvare spørgsmål.

Jesper Nørgaard, lokalredaktør, JydskeVestkysten, Esbjerg

Endrup Lokalråd
Afholder årsmøde 2010 - Torsdag den 25. marts kl.19.30
På Endrup Møllekro
Dagsorden iflg. Vedtægterne
Bestyrelsen for Endrup Lokal råd
Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs Præmiespil 2009
Udtrækningsnumrene fra november 2009.
280 - 176 - 096 - 015 - 275 - 147 - 281 - 218 033 - 207 - 061 - 098 - 073 .
Udtrækningsnumrene fra december 2009.
102 - 270 - 101 - 037 - 068 - 262 - 186 - 027 223 - 140 - 279 - 200 - 298 .
8
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Et smukt
minde

af brugte biler
Jensen Biler

Vibækvej 27 - 6740 Bramming
Tlf.: 75102162 - Mobil.: 21792162

w w w. s k o v m a d s e n . d k

Overblik, indblik
og blik for detaljen
I Andelskassen får du rådgivning, der kommer hele vejen
rundt og åbner for muligheder nu og i fremtiden.
Vi kalder det Økonomisk Overblik. Udgangspunktet er dig,
din hverdag og dine drømme. Og målet er hele tiden at
give dig de bedst mulige vilkår og de løsninger, der passer
til netop dig.
Overblik er ikke bare noget vi har. Det er noget vi giver.

Andelskassen Sydvestjylland
!GERBK s     s %SBJERG s     s ¿RRE s    

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Antenneforening
afholder generalforsamling
Torsdag d. 4. marts 2010 kl.19.30
i Vejrup - Endrup Fritidscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetæller.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Aflæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt. 4 skal med navns underskrift tilstilles foreningens formand Erik Stenager Hegnet 5 Vejrup - Senest mandag d. 22. februar. 2010.
Venlig hilsen. Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Generalforsamling
I Vejrup IF & MK. 79
Tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00
Vejrup / Endrup Fritidscenter
Dagsorden iflg. Vedtægter
Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige, hvor det sociale har
første prioritet, et samlingspunkt for byens borger.
Har du lyst til at give en hånd med eller har gode ideer, har det din interesse eller vil du gerne vide mere
om foreningen, kontakt da formanden Otto Pedersen på tlf. 75 19 11 95
Alle er velkommen

Bestyrelsen Vejrup IF

10
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VIF Badminton
Ved Træfstævnet i Brørup den 18/11 2009 fik
pigerne præmie med hjem fra single kampe, vi ser
de 3 stolte tøser fra venstre er det Camilla Utoft
Nielsen, Josephine Jensen, Janni Utoft Nielsen
samt Træner Niels Dollerup.

Ved udtagelsesstævnet til landsmesterskaberne i
Holsted.
Fik Camilla U. Nielsen i u.15 år en 2. plads og
3.plads i single tog Josephine Jensen med hjem.
Og i U 13 år. vandt Emil Sørensen i single.
VIF Badminton, Preben L

Juletræsfest i Endrup
Traditionen tro blev der afholdt juletræsfest på Endrup
Møllekro. Vi startede ud med at spise, hvorefter vi
dansede/sang rundt om juletræet. Til børnenes store
glæde bankede det på døren og ind kom selve julemanden og han hjælper.
Julemanden og hans hjælper fik hilst på alle børenene
og dansede vidre om juletræet. Til sidst delte han godteposer ud til alle børnene.
Til de voksne var der amerikansk lotteri, med mange
flotte gaver. En rigtig hyggelig aften.
Vi takker følgende sponsor:
Endrup Malerfirma, - Blangstedgård, - Spar Købmanden
i Vejrup, - Alison, - Endrup Mejeri, - Ambiente
Blomsterdesign i Omme, - Endrup Møllekro, - Endrup
Fiskesø, - Andelskassen Sydjylland, - Andelskassen
Jernved/Rømø, - Skjern Bank Bramming.

www.endrup-byen.dk
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Byggefirmaet

Rud Christensen ApS
Bygaden 10, Endrup
Tlf./Fax 75 19 11 61
Mobil 40 15 74 61
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Pint under Pontius Pilatus
Hvorfor er denne oplysning
egentlig med i trosbekendelsen?
Kunne den ikke meget nemt undværes?
Jo, det kunne den måske godt.
Men alle bestemmelserne i trosbekendelsen er medtaget, fordi de
er med til at værne om forståelsen
af, hvem Jesus er.
Den jødiske trosbekendelse er
meget enkel jvf. 5. Mos 6,4: ”Hør
Israel ! Herren vor Gud, Herren er
én.”
Det er kort og klart og muslimernes: Der er kun én Gud, Allah, og
Muhammed er hans profet.
Ligeledes kort og klart.
Men når det gælder den kristne tro
er vi nødt til at bruge flere ord og
flere bestemmelser.
Ja, der er i Korinterbrevet en
notits om, at den som siger ”Jesus
er Herre”, han er kristen. Så trosbekendelsen kan kortes meget
ned. Men erfaringen i de første
århundrede var, at kristendommen
kunne nemt ændres til det stik
modsatte, hvis den ikke blev
beskyttet af en mere udførlig trosbekendelse.
Der fandtes nemlig noget dengang, som hed gnosticismen og

som vendte tingene på hovedet.
De bestred f. eks. ikke, at Jesus
blev korsfæstet under Pontius
Pilatus, men at det alligevel ikke
var Jesus, der blev korsfæstet,
men kun hans kød, hans krop,
fordi ånden forlod ham lige inden.
Summa summarum: Det var
egentlig slet ikke Jesus, der blev
korsfæstet.
Og muslimerne siger noget lignende i koranen:
Den almægtige Gud ville ikke tillade at hans profet Jesus blev
korsfæstet, så man fandt en anden
og korsfæstede ham i stedet for.
Meget behændigt. Men desværre
tages dermed hele indholdet ud af
kristendommen og Jesu stedfortrædende død for os bliver til nul
og niks. Islam forsvarer Gud som
den almægtige, at han ikke lader
sig sådan påvirke af det ene eller
det andet, som et siv, der blæser i
vinden, han er altid den samme og
vil ikke gå med til at lade sin gode
profet Jesus lide ondt. Det kan
der være meget sandt i dette synspunkt, men forsoningen, Jesu
offerdød for os bliver desværre
derved tilintetgjort. Også i kristen
forståelse er Gud altid den samme

www.endrup-byen.dk

og bliver ikke i den forstand
omstemt ved Jesu offerdød, således at han i Gamle testamente
skulle været streng og nu i Ny
Testamente er blevet mild.
Men den kristne påstand går ud
på, at det altid har ligget i Guds
væsen, at han er kærlighed og
ville forsone verden med sig.

Kirkelige handlinger
12/11-5/2 2010

Dåb:
Vejrup Kirke:
Freja Hølledig Kock Sørensen
(Heidi Hølledig Sørensen og
Peter Kock Sørensen)
Nikoline Reimar Frederiksen
(Aputinnguaq Reimer og
Kristian Stricker Frederiksen
Christian Sander Venø Sveinbjörnsson
(Jannie Venø Madsen og
Sveinbjörn Grettisson)

Bryllupper:
Vester Nykirke:
Diana Kannebjerg og
Rasmus Bergmann

Begravelser:
Vester Nykirke Kirkegård
Rita Jakobsen, født Thomsen
Louis Jensen Christensen
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Jo, det kunne den måske godt.
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og niks. Islam forsvarer Gud som
den almægtige, at han ikke lader
sig sådan påvirke af det ene eller
det andet, som et siv, der blæser i
vinden, han er altid den samme og
vil ikke gå med til at lade sin gode
profet Jesus lide ondt. Det kan
der være meget sandt i dette synspunkt, men forsoningen, Jesu
offerdød for os bliver desværre
derved tilintetgjort. Også i kristen
forståelse er Gud altid den samme
og bliver ikke i den forstand
omstemt ved Jesu offerdød, således at han i Gamle testamente
skulle været streng og nu i Ny
Testamente er blevet mild.
Men den kristne påstand går ud
på, at det altid har ligget i Guds
væsen, at han er kærlighed og
ville forsone verden med sig.
I 1961 blev der fundet en sten i
Kæsarea med indskriften ” tius
Pilatus praefectus juda.” Nogle
skærver var slået af stenen, så der
har nok stået : Pontius Pilatus
jødernes præfekt.
Både Pilatus og Jesus er historiske personer. Det er ikke et sagn
eller et eventyr, selv om en dansker, Georg Brandes, i sin tid
skrev en bog med titlen: ”Sagnet
om Jesus”. Nej, Jesus blev pint
under Pilatus. Det skete i historien
på et bestemt tidspunkt. Det er
ikke blot fri fantasi. Og Jesus
havde en krop, som vi har. Det
betyder at kroppen er ikke bare et
hylster, som er mindreværdigt og
foragteligt, men det er Guds gode
ordning, at vi har et legeme og det
skal vi drage omsorg for. For gnostikerne var legemet mindreværdigt, det var det lave og negative,
kun ånden var det fine. Og sådan
er det måske til en vis grad også
herhjemme, når man vil velsigne
både det ene og det andet og en
ung pige på 15 år tilbyder sex for
at få penge til bussen. Og bagefter
anklager indvandrerdrengene for
voldtægt.

www.vejrup.dk
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Party now, apologize later, - og
drik en Cult Shaker. Men man
skal ikke tage det så bogstaveligt,
hævder fabrikanten af denne
sodavand med alkohol i sit forsvar for etiketten med billede af
en ung pige i nærkontakt med en
ung mand, så det til forveksling

Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5,Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæver- og ulveledere:
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 7519 1195
Mikael Møller Sørensen,Vibevej 7,
tlf. 75 190694 + 2 ungeledere
Junior- og spejderledereLene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 2819 8388
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf 7519 0459
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 7519 0268
Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf 75 190406
Mødetider:
Bæver/Ulve (1.kl-2.kl. og 3. Kl.):
Onsdag kl. 18.00-19.30)
Junior/Spejder(4.og opefterl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B

Vejrup Endrup Nyt
ligner voldtægt. Og han har da ret
i, at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse, men det ser ikke
godt ud, når forråelsen sættes i
system.
Det andet vigtige vi må notere os
ved Pilatus er, at han er romersk
statsborger. Det er altså ikke alene
jøderne, der pinte og slog Jesus
ihjel og har skyld for det. Med
Pilatus bliver det universelt og det
kan ikke klandres en enkelt race.
Det er desværre blevet underbeto-

Gudstjenester

net i kristenhedens historie og vi
har dermed båret ved til antisemitismens brand. Vi har med rette
prædiket mod farisæisme og mod
det jødiske i den henseende, men
er desværre komme til at hjælpe
antisemitismen på vej.
Vi synder alle dagligt meget, som
Luther siger, og har derfor i den
forstand alle været med til at pine
Jesus.
Det er ikke jøderne, der pinte og
slog Jesus ihjel. Det har vi egentVejrup

Vester Nykirke

14.feb. (Fastelavn)
10.00PT
ingen
21.feb. (1.søn. i fasten)
ingen
11.00PT
28.feb.(2.søn.i fasten)
11.00
9.30
(familiegudstjeneste i Vejrup)
07.mar. (3.søn.i fasten)
10.30
ingen
14.mar. (Midfaste)
ingen
09.30
21.mar. (Mariæ Bebudelse)
09.30
1100
28.mar. (Palmesøndag)
11.00
09.30
(Sommertid) (Musikgudstjeneste i Vejrup)
01.apr. (Skærtorsdag)
10.30
19.30
(Musikgudstjeneste i Vester Nykirke)
02.apr. (Langfredag
09.30
11.00
04.apr. (Påskedag
11.00
09.30
05.apr. (2.påskedag)
11.00AE
ingen
11.apr. (1.søn.e.påske)
ingen
09.30
(Konfirmandaltergang i V. Nykirke)
18.apr. (2.søn.e.påske)
10.30
09.00
(konfirmandaltergang i Vejrup )
25.apr. 3.søn.e.påske)
(konfirmation i Vester Nykirke ingen
10.00
30.apr.(Bededag (
09.00
10.30
02.maj (4.søn.e.påske
10.00
ingen
(konfirmation i Vejrup)
kb.: kirkebil Tur-retur Bramming-Nykirke-Endrup 20 kr
PT: Pernille Troldborg

lig alle været med til.
Men forsoningen er også et tilbud
til alle. I troen har vi del i syndernes forladelse og det evige liv.
Herefter skal ingen pines, for
Jesus har båret al skyld op på korsets træ.
Tror du, så har du del i det.
Asger Ehmsen
Op til påsken:
Søndag d. 28. marts kl. 11.00
Musikgudstjeneste i Vejrup og
Skærtorsdag den 1. april kl.
19.30 i Vester Nykirke :
I forlængelse af koncerten med
Josef og hans brødre af Andrew
Lloyd Webber fortsætter koret
med nogle af hans dejlige melodier. Det gælder udvalgte numre fra
Jesus Christ Superstar, Cats,
Evita, The Phantom of the Opera
og Starlight Express.
Det vil som sagt ske i forbindelse
med gudstjenesterne palmesøndag i Vejrup og skærtorsdag aften

Indremission
Onsdag den 17. februar
Samtalemøde Gal kap. 1
Onsdag den 17. marts
Samtalemøde Gal kap 2
Onsdag den 15. april:
Soldatervennestævne ved Ester
Kofoed, Fredericia
Onsdag den 28. april
Samtalemøde Gal kap. 3
Møderne begynder kl. 19.30 og holdes i Bethel, Storegade 12, hvor alle
er velkommen.

Kalender:
Mandag D. 1.03:
Tirsdag D. 2.03:
Torsdag D. 11.03:
Søndag D. 28.03:
Skærtorsdag D. 01.04:
Torsdag D. 08.04:

Søren Dahl i Multisalen: Café Hack. Fra
Marianne Hermansen: Glimt af Danmissions Islamhistorie
Erik Paabøl Andersen: maleren Vincent van Gogh
Kor medvirker ved musikgudstjenesten i Vejrup
Kor medvirker ved musikgudstjenesten
Gospelaften med Ribe Gospelkor i Vejrup kirke

www.endrup-byen.dk

kl. 19.00
kl.19.00
kl. 19.30
kl 11.00
kl. 19.30
kl. 19.30
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i Vester Nykirke.
Det er ikke et professionelt kor,
men vi gør det så godt vi kan og
finder selv megen glæde ved at
synge numrene.
Tag med til musikgudstjenste og
få et ord med på vejen og en
melodistump, der klinger med i
dagligdagen derefter.
”Der er lys for enden af tunnellen”. Det er et af numrene i
Starlight Express og egentlig et
påskebudskab.
Danmission
Danmissions distriksbestyrelse
holder forårsmøde tirsdag den 2.
marts Kl. 19.00 i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne.
Temaet er i år: Glimt af Danmissions Islamhistorie og det bliver
gennemgået
af
Marianne
Hermansen, Esbjerg, på baggrund
af Harald Nielsens nyligt udgivne
værk: Tålmodighed forpligter.
Efter kaffen en kort generalforsamling.
Harald Nielsen var højskoleforstander i Løgumkloster i sin tid og
sekretær i Det danske Missionsselskab, nu Danmission.

Fra menighedsrådsmødet den
26. november 2009.
Der var genvalg af alle.
Fra udvalgene: Fællesmøde for
foreningerne i Vejrup den 1.
Marts i Vejrup Endrup Fritidscenter med Søren Dahl.
Julekoncert 13.12. Kl. 19.
Gospelkoncert 8.4.
Legatgravstederne er nu momsbelagt, hvorfor de også bliver
dyrere nu.
Vi skal have en ny låge til kirkegården fra parkeringspladsen
samt mere lys på kirkegården.
Ingen klokkeringning i anledning
af klimatopmødet.
Orientering om de nye organisationsaftaler. Provstidag i januar er
aflyst. Drøftelse af organiststillingen.
Menighedsrådsmøde den 28.
januar 2010.
Ved arrangementet med Søren
Dahl kan der købes billetter a’ 140
kr. hos købmanden. Ved indgangen koster de 150 kr.
Der er stadigvæk problemer med
fugt på vægge i våbenhuset. En
del kalk er skallet af på kapel og

kirke, således at vi må overveje at
kalke kirken igen i år.
Der har været revision af regnskabet, der var ingen bemærkninger.
Det nye it-skrivebord, koder er tilsendt brugerne.
Sogneindsamling må vente til
næste år.
Ansættelsesmodel til fordeling af
organiststillingen på Vester Nykirke og Vejrup kirker er under
udarbejdelse.
Der skal derefter afholdes et
møde med de involverede parter
snarest.
Næste møde sammen med Vester
Nykirke om budgettet afholdes
onsdag den 24.3. kl. 19.
Referent Inge Juhl
Gospel
Gospelaften med Ribe Gospelkor
under ledelse af Mette Madsen
torsdag den 8.april kl. 19.30
Det plejer altid at blive en rigtig

Sogneaften
Aften med temaet Vincent van Gogh
torsdag den 11. marts kl. 19.30
Erik Paabøl Andersen, tidligere sognepræst i Grimstrup, vil denne aften indvi os
i noget af maleren van Goghs rigt facetterede liv. Van Gogh har jo malet nogle
gode billeder, sindssygt gode, har jeg lyst
til at sige. Og han var også sindssyg i
perioder, men gode billeder malede han,
som også er mange penge værd. F. eks
billedet af solsikken er til at blive i godt humør af at se på, den
store farvepragt der lyser ud af det. Han malede de daglige ting
og de daglige gøremål. Bonde med segl, et par støvler i al deres
enkelhed.
Men underligt er det at han skar sit øre af og sendte det til sin kollega. En ny teori går ud på, at Gauguin tvang ham til det. Det er
ikke til at vide.
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Vincent van Gogh Kirken i Auvers-sur-Oise;
maleri, 1890. Musée d'Orsay, Paris. Den nervøse penselskrifts udtryksfulde forvrængninger
af kirkearkitekturens og omgivelsernes former
spejler kunstnerens lidenskabeligt bevægede
sindstilstand
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VIF Fodbold
HALLO……. HALLO ………… HALLO………………
Ja lige dig der har fået øje på denne her artikel – vi mangler DIG….
Vi mangler nogle forældre der har lyst og tid
til at bruge nogle timer med vores fodbolddrenge.
Vi vil i Vejrup IF, så gerne tilbyde drengefodbold, vi har trænerne, men vi mangler deltagelse fra jer forældre til at koordinere træningen og kampene – det vil sige at man skiftes til at bruge tid på kørsel, trøjevask,
opbakning osv. – jo flere der hjælper, jo færre gange skal man af sted.
Så alt er stor set klar til at give netop jeres egne FODBOLDDRENGE en rigtig god oplevelse med masser
af socialt samvær og gode kampe.

Der bliver afholdt en informations aften - TIRSDAG den 30. marts kl. 18.00

VIF Fodbold

MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS
Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

75 17 35 82
BIL 20 32 15 82
FAX 75 17 49 82
mureregon@mail.tele.dk

Kim Andersen . . . . . . . . .75 17 24 45
Bil . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 45 35 82
Gunnar Pedersen . . . . . .30 70 94 59

www.endrup-byen.dk
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FASTELAVNSFEST

 

  



  

I VEJRUP
f or udklædte voksne
Lørdag den 6. marts
kl. 18.30 – 01.30 i Fritidscentret
Menuén:
Bliver en overraskelse !!

Populært femmands orkester
et superband leverer musikken
Lige fra Dodo and The Dodos til Robbie Williams

COWBOYbaren skyder shoots af
HAWAIIbaren mixer stranddrinks
Pris for en uforglemmelig festlig aften
med dejlig mad og festklædte mennesker

Kun 200 kr.
Billetter og bordbestilling ved Hans Johnsen, Spar
Sjov underholdning
kåring af de 3 bedste udklædte.

Sidste tilmelding d. 1. marts
18
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VEJRUP AUTOFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

www.vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 - 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reperation af biler

www.endrup-byen.dk
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Juletræs arrangement i Fritidscenteret
Man må sige at Juletræs arrangement blev til en dejlig eftermiddag med Julemand, Julegodter, Julehygge og
Julemusik fra Erling Eggert.
De 12 boder der var mødt op den 1. søndag i advent samt tombola fra VIF kunne godt have ønsket sig lidt
flere gæster.
De 85 børn og voksne der var troppet op, kunne sagtens have brugt mange flere til at holde i hånden, så der
også var mulighed for at nå rundt om træet.
For juleboderne havde
masser at sælge af, og
de havde mod på at
komme
igen
Festudvalget er klar
igen til næste år samme
tid samme sted med
samme koncept den 28.
november i 2010 i
Vejrup
/
Endrup
Fritidscenter.

20
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CAFE VEJRUP
Dato: 1. marts i V.E. Fritidcenter
Dørene åbnes: Kl. 19.00

Kom til en forrygende aften, med den kendte radiovært Søren Dahl.
Især kendt fra ”Cafe Hack”, som sendes hver søndag formiddag, på Radioens P4.
Han kommer og underholder os med et musikalsk livsbekræftende foredrag
”Om det gode liv.”
Efter underholdningen er der mulighed for at købe kaffe og kage, samt stille
spørgsmål til Søren Dahl. Han vil også fortælle om ”Cafe Hack”.
Billetprisen er 140-kr. i forsalg ved Hans Johnsen eller 150- kr. ved indgangen.
(Billetprisen er inkl. 1 glas vin - eller 1 øl eller 1 vand)
Arrangører: Borgerforeningen, Idrætsforeningen, Seniorklubben, Menighedsrådet, Husholdningsforeningen, Skolen, Vejrup
Endrup Fritidscenter og Aftenskolen.

www.endrup-byen.dk

21

Vejrup Endrup Nyt

Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

,-

Brammming - Gørding
Holsted - Brørup

Døgnvagt
70 20 21 41

Tidsbestilling!
Klinikker:
Storegade 34, Bramming
Jernbanegade 10, Brørup

5 oste fra

Endrup Slankeost
20+
Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0 % fedt

Skærk Jyde
45+
Ekstra lagret i
30 uger
26,0 % fedt

Gammel Endup
45+
Ekstra lagret i
52 uger
26,0 % fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 27 mælkeproducenter, der er
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
“Jord Til Bord” på: www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 14 11
Butik Fredag 9,00 - 17,00
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VIF Fodboldsæsonen er i gang igen!
Fodboldsæsonen er i gang igen!
Så er det igen blevet tid for Vejrup IF s ”gamle fodbold drenge” og nye spillere at finde støvlerne frem.
Senior sæsonen startede d. 6. februar med en let omgang træning og efterfølgende var der lidt hygge med
en omgang varm suppe og lidt informationer.
John Petersen fra Jernvedlund står igen i år i spidsen for træningen, som finder sted hver tirsdag og torsdag fra kl. 19.00.
Allerede i slutningen af februar skal den første træningskamp spilles, så alle
spillere kan nå, at komme i form til turneringen starter i starten af april.
Da der altid er plads til flere spillere, skal herfra lyde en opfordring til alle
der har lyst til at spille fodbold om at møde op og deltage i træningen.
Fodboldudvalget VIF
Søren Thorø Uhd.

HUSK at sætte X i kalenderen
Lørdag den 21. august fra kl. 9.30

HUSK familie dag i Endrup- Hele dagen
På Møllekroen –
Arrangeres af foreningerne i Endrup

Vejrup Lokalråd
Årsmøde i lokalrådet og informationsmøde
D. 25. Marts 2010 kl. 19.00 i Vejrup/Endrup Fritidscenter.
På årsmødet vil der, til en start, være informationer om lokalrådets arbejde. Herunder mulighed for at stille
spørgsmål og komme med gode idéer.
Dernæst vil fire journalister fra JV fortælle om, hvordan Vejrup kan få tilbud om, at få sin egen super-site
på Jydske Vestkystens hjemmeside.
Sitet kommer til at hedde ”Mit Vejrup”.
Vi håber at mange har lyst til at møde op denne aften, for at høre om dette spændende tilbud fra Jydske
Vestkysten.
På lokalrådets vegne Else Truelsen.

www.endrup-byen.dk
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Vejrup
Caravan
Transport
Køkkenet er åbent fra
kl. 11.00 til kl. 20.30
torsdag- fredag lørdag og søndag
eller efter aftale

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

Velkommen til Møllekroen i Endrup

Tlf.75 17 30 37

7519 1500
Nørregade 1 • 6740 Bramming
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Vejrup Lokalråd
En tak fra lokalrådet.
I Vejrup/Endrup nyt som udkom 29. November 2009, havde Erik Stenager en opfordring til at støtte arbejdet
i lokalrådet. Vi vil gerne sige Erik Stenager tak for denne opfordring og vi kan allerede nu sige, at nogen har
ønsket at støtte vores arbejde på forskellig vis.
Det er meget glade og taknemmelige for.
Dels har støtten en praktisk betydning, men så sandelig også en anerkendende betydning, som vi sætter stor
pris på og som er befordrende for det fremtidige arbejde.
På lokalrådets vegne Else Truelsen.

Vejrup Seniorclub
Referat af generalforsamling i Vejrup Seniorclub.
Formand Christine Sørensen omtalte de arrangementer der havde været afholdt i årets løb, af forskellige ting.
Der har været musikalske indslag, rejse beretninger, besøg af en naver, udflugt til Sydslesvig og høstfest
ved Søren Jensen, også julemødet havde været godt besøgt.
Andre aktiviteter i Seniorclubben er bowling hvert anden uge, cykling hvert mandag ,krolf og idræt om
dagen, til disse aktiviteter er der ca.25 deltagere hver gang.
Til eftermiddagsmøderne er der ca.35 tilhører. Der er også kortspil på de torsdage hvor der ikke er andre
møder, med svingende tilslutning. Der er 168 medlemmer, heraf er de 156 betalende, da dem over 85 år er
gratis medlemmer.
Seniorclubben har en god økonomi med en beholdning på 51.744 kr.
Til bestyrelsen var Knud Christensen, Hans Peter Andersen og Aage Henriksen på valg. Knud Christensen
ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Tove Hermansen valgt, Hans Peter Andersen og Aage Henriksen
blev genvalgt.
Til revisor blev Leif Christensen genvalg.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Christine Sørensen som formand, Gudrun Christensen som næstformand, Hans Peter Andersen som kasserer, Aage Henriksen som sekretær og referent til Vejrup -Endrup nyt.
Der er også lavet nyt aktivets program for først halvår af 2010

18/3-10 Kommer Preben Rudingård og fortælle om sundhed og den politik der er
forbunden dermed.
8/4-10 Får vi besøg af ”De jordløse gårdmusikanter” fra Fyn.
31/5—3/6-10

Fire dages udflugt til ”Rugen i Tyskland” (Se program)

www.endrup-byen.dk
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Hos os
er kunderne
glade for
vores service*

Når vi i Sydbank siger, “hvad kan vi

* Ifølge EPSI Danmark er Sydbanks kunder blandt
de mest tilfredse. Til trods for ﬁnanskrisen.

Nørregade 90A · 6690 Gørding

Layout - adresserede PP - farve
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talemåde, men et udtryk for, at vi vil
gøre en forskel for vores kunder. Hos
os er du nemlig mere end et
kontonummer, og vi sætter en ære i
at give dig kompetent rådgivning.
Ring straks på 74 37 18 60 – eller gå

tlf. 74 37 18 60 · sydbank.dk

Eget guldsmedeværksted

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

7517 4315 - 8236 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

www.vejrup.dk

Nørregade 16 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk

8325.0110

ind på sydbank.dk/velkommen.

PECAN

Foreningsblad
Skoleblad
Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk

gøre for dig”, er det ikke bare en
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Arrangementer
FEBRUAR 2010

Torsdag.
Søndag.
Fredag.
Søndag.

D. 11.02
D. 14.02
D. 26.02
D. 28.02

Vejrup Seniorclub kl. Turen til Rugen 14.00 i Fritidscenteret
Fastelavnsfest for børn – kl. 14.00 i Fritidscenteret
VIF fredags – Sjov for alle Børn i alle aldre fra kl. 19.30
Håndbold Damer serie 2 og 3 – kl. 14.00 i Fritidscenteret
MARTS 2010

Mandag.
Tirsdag
Torsdag.
Torsdag.
Fredag.
Lørdag.
Søndag.
Tirsdag.
Tirsdag.
Torsdag
Lørdag.
Torsdag.
Søndag.
Torsdag.
Fredag.
Søndag
Søndag.
Tirsdag.

D. 01.03
D. 02.03
D. 04.03
D. 04.03
D. 05.03
D. 06.03
D. 07.03
D. 08.03
D. 09.03
D. 11.03:
D. 13.03
D. 18.03
D. 21.03
D. 25.03
D. 26.03
D. 28.03
D. 28.03
D. 30.03

Cafe Vejrup m. Søren Dahl kl. 19.30 i Fritidscenteret
Marianne Hermansen: Glimt af Danmissions Islamhistorie kl.19.00
Vejrup Antenneforening afholder Generalfor. kl. 19.30 i Fritidsc.
Endrup Lokalråd på Endrup Møllekro kl. 19.30
Fredags – sjov med Dans……. for alle Børn kl. 19.30
FASTELAVNSFEST for VOKSNE v/ VIF 18.30–01.30 i Fritidsc.
Håndbold Damer serie 2 – kl. 14.00 i Fritidscenteret
V. Husholdningsforening Generalfor. kl.19.30 Fritidscenteret
Vejrup IF afholder Generalforsamling – kl. 19.00 i Fritidscenteret
Erik Paabøl Andersen: maleren Vincent van Gogh kl. 19.30
Vejrup IF afholder Gymnastikopvisning kl. 13.30 i Fritidscenteret
Vejrup Seniorclub kl. Preben Rudingård 14.00 i Fritidscenteret
Håndbold Damer serie 3 – kl. 14.00 i Fritidscenteret
Årsmøde i Vejrup Lokalråd kl. 19.00 i Fritidscenter
Vejrup IF afholder Børneafslutning kl. 18.30 i Fritidscenteret
Kor medvirker ved musikgudstjenesten i Vejrup kl 11.00
Håndbold Damer serie 2 og 3 – kl. 14.00 i Fritidscenteret
V. Husholdningsfo. besøger Blomsterværkstedet i Holsted kl.19.00

Tirsdag.

D. 30.03

Vejrup IF Børnefodbold afh. info. møde kl. 18.00 i Fritidscenter
APRIL 2010

Skærtorsdag D. 01.04
Torsdag.
D. 08.04
Torsdag
D. 08.04
Torsdag.
D. 23.04

Kor medvirker ved musikgudstjenesten kl. 19.30
Vejrup IF Krolf starter ved Vejrup / Endrup Fritidscinter kl. 14.00
Gospelaften med Ribe Gospelkor i Vejrup kirke19.30
Vejrup Seniorclub ”De jordløse Gårdmusikanter” kl. 14.00
BANKO & PRÆMIEWHIST
Hver ONSDAG
i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00
www.endrup-byen.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Andelskassen
Agerbæk
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bennecke Byg
Endrup
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf.
Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Dyrlægerne Univet
Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup ByggemontageEndrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Serviceudlejning Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. Holsted
Hårbiksen
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård
Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
Kent Jensen
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
8799 3612
7519 1004
7510 1601
2255 4110
4031 1222
7517 2296
7517 8953
7519 0403
4512 1410
7517 8999
7517 3037
7020 2141
7519 0353
7510 3582
7519 1790
2815 0517
7519 1500
7517 8090
7517 2770
7517 7070
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7519 0333
2096 9676
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7519 0123

Firmanavn
P.J.Minitransport
Per Hansen
Pigerne tøj & sko
Revisionskontoret
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Susannes Køreskole
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet

By
Bramming
Vejrup
Agerbæk
Bramming
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Gørding
Bramming
Bramming
Gørding
Gørding

Telefon
2227 6740
7519 0238
7519 6160
7510 1100
7519 1161
7517 8070
7519 0032
7517 4717
7510 2220
7510 2022
7517 0444
7510 1881
7517 4477
2618 0840
7437 1860

Firmanavn
By
Terapicenteret
Vejrup
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Caravan Transport
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Viggo Sørensen
Vejrup

Bramming 7517 4396

Vejrup & Endrup IF

Telefon
2574 1183
7517 3248
7517 8222
7517 8223
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0238
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 0381

