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"Lions priser " går til søskende par i Vejrup
Lions Club uddeler hele 2 priser til Vejrup og det kunne fejres i Fritidscenteret.
Søskendeparret Annie og Michael Kristensen fejres med deres flotte priser.
Annie for ungdomslederpris, for hendes interesse i Gymnastikken og fordi hun stråler af sikkerhed
når hun er blandt de 32 puslinge piger og drenge gymnaster.
Michael for sit flotte præstation inden for Gokart sporten, her blev han Danmarksmester i national A voksenklassen i
både 2009 og 2010 ud over blev han klubmester, jysk/fynsk mester i 2010.
De ses sammen med forældrene Kirsten og Henrik Kristensen.

20. årgang

●

Nr. 1

●

2011

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

Mogens Præst

2022 4442

Klubhuset:

7519 1095

Vejrup Idrætsforening
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

7519 1195

7656 7010
7519 0202
7519 0015

Endrup Sognearkiv
Niels Erik Junker

7517 0107

Vester Nykirke Venstreforening
Ketty Christoffersen

7519 1259

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Verner Fogh

7519 0200

7519 1384

7519 1259

Fra Gørding-Vejrup Skyttekreds:
7519 0279

Fra Vejrup Senior club:
7519 0145

Fra Vejrup Vandværk:
Hans Johnsen

7519 0015

Fra Vejrup Antenneforening:
Erik Stenager

Mogens Frisgaard

7519 0168

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

Nico Reklame

2046 4761

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

7519 0452

2

5

Cykling i fritidcentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

6

Årsmøde i lokalrådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

6

Nyt fra Endrup Møllekro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

8

Endrup borgerforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 10
Her fældes! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 11
Musik Gudstjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 11
Kirkebladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 13
Generalforsamling Vejrup Husholdningsfor. . . . .s. 18
Lær at lave SUSHI mad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 18

Info ang. leje af festlokaler i Firtidscentret . . . . .s. 20
V.E.M 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 21
Oktoberfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 21
Fastelavnsfest for børn i Vejrup/Endrup fri. . . . .s. 23
VM håndbold og 6 seje mænd i VIF cykling . . . .s. 25
Vejrup Senior Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 25
Arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 27

• Næste nummer
udkommer
9. - 10. april 2011
• Sidste
indleveringsfrist
er d. 24. marts 2011

Vejrup/Endrup
Fritidscenter
Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming
Centerleder:
Per Burkal

7519 0094

Telefon:

2341 2005

Mail: mail@ve-fritidscenter.dk

Sponsor
Brian Lambertsen

VIF badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

Tryk:

Vejrup Ungdomsklub
Per Burkal

5

2341 2005

Vejrup Seniorclub
Christine M. Sørensen

VejrupUngdomsklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.

7519 0279

Vejrup Borgerforening
Jan Jensen

3

Fra Vejrup Jagtforening:

Per Burkal

Vejrup Vandværk
Hans Johnsen

Ketty Christoffersen

3

Vejrup IF fodbold vandt DGI-mesterskab . . . . . .s.

Alle elsker mad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 18
7519 0202

Fra Vester Nykirke Venstreforening:

Spejder:

Vejrup Sognearkiv
Leif Jørgensen

Hartvig Vind Jensen

7519 0168

Vejrup Lokalråd

7519 0167

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:

Ida Søby Fogh

Gymnastik

2945 4615

Fra Menighedsrådet for V. Nykirke:
Henrik Christensen

VIF Gymnastikopvisning 19. marts . . . . . . . . . . .s.

Vejrup Vandværk generalforsamling . . . . . . . . . .s. 10

Fra Menighedsrådet for Vejrup Kirke:
Asger Ehmsen

Samlingsstedet Endrup Møllekro

Otto Pedersen

7519 1818

Fra Vejrup Idrætsforenig:

Ingen

Tina Rømer

7519 0277

Fra Endrup Idrætsforening:
Søren Høj Christensen

Fodbold

7519 1360

Fra Vejrup Borgerforening:
Pia Gjerlevsen

Håndbold

2945 4615

Fra Endrup Borgerforening:
Carsten Lagedfoged

Kasserer
Birgit Pedersen

Helle Burkal
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming

Indholdsfortegnelse:

7458 5878

www.vejrup.dk
2

7519 0403

Vejrup Endrup Nyt

VIF Gymnastikopvisning Lørdag den 19. marts 2011
Som programmet ser ud lige nu starter vi med et opvisningshold fra
13.00 Sundeved Idrætsefterskole
13.30 Indmarch af alle Vejrup Idrætsforenings børnehold
13.40 Forældre/Barn ledes af, Kirsten Kristensen, Tina Sørensen
13.55 Puslinge Piger & Drenge har trænerne, Annie Kristensen, Majken Madsen,
Britt Pedersen, Josephine Jensen, Julie Schertiger
14.10 Piger & Drengeholdet trænes af, Camilla Sillesen, Tina Sørensen,
Majken Madsen, Mia Henriksen
14.30 Spring holdet, har trænerne, Daniel Arnason, Robert Andersen,
Jakob Sørensen, Christina Callesen, Julie Nyhse.
14.50 Zumba med instruktør, Lonnie Koch
15.00 Træner-Leder med et fælles opvisnings indslag.
15.10 Udmarch og gave overrækkelse til træne, leder.







Vejrup IF Fodbold vandt DGI‐mesterrækken
Vejrup IF´s fodboldspillere leverede endnu et
flot indendørs resultat, da de torsdag d. 20. jan.
sluttede som vinder af den bedste række under
DGI.
Dermed har holdet kvalificeret sig til landsmesterskaberne i Fuglsø d. 5. og 6. feb., hvor der
skal prøves kræfter med vinderne fra de øvrige
regioner under DGI.
Holdet består af spillere fra Vejrup IF, FC King
George og EfB.
Anders E.

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 Ungdomsklub
Så er vi startet på en ny sæson i klubben og de nye medlemmer fra midt i 6 klasse er ved at falde til herovre,
vi har pt. ca. 45 medlemmer og har lige haft videonat hvor 22 unger så film fra fredag kl. 18.00 til lørdag morgen kl. 10.00, fuld af hygge, pc spil og kældersladder men så kan de også sove når de kommer hjem…
Ellers et lille opråb til forældrene til de ældste medlemmer, husk, at fordi de er medlemmer og bliver kørt til
klubben er det ingen garanti for at de opholder sig i klubben efter forældrene er kørt igen, vi har de seneste 2
måneder haft lidt uro i byens gader, en del unge går rundt og keder, ringer på døre, banker på vinduer og skyder krudt af og lign. drengestreger, vi har haft fat i dem og forældrene, men nok uden den store effekt, så tag
en snak med jeres unger og så følger vi det op.
Vi har åbent onsdag, torsdag og søndag fra 19.00 til 22.00, medarbejderne er stadig de samme på 7-8 år
Pernille Jensen og Anders Regel,
MVH. Klubleder Per Burkal, tlf. 23 41 20 05

VIF Badminton
I et af mødelokalerne i Vejrup/Endrup Fritidscenter møder man instruktør i badminton Bo Wendel, han fortæller levende hvordan badmintonstjerner træner.
Både de frem mødte badminton udøvere, træner, hjælpetræner og udvalget og ikke mindst forældre, var meget
interesseret. De kunne lytte til gode råd og viden om badminton. Bagefter kunne Bo så få de unge til at tonse
rundt på forhindringsbane og med masser af gode teknikker med, - for og baghåndsslag.
Vejrup Idrætsforening kunne så også vise trænere og hjælpetræners nye træningstøj, det er med til at synliggøre trænerne mere.
Preben Lind.

www.endrup-byen.dk
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CYKLING I FRITIDSCENTRET
(Spinning må det ikke hedde mere)

Så er vi i gang med forårssæsonen, men der er også plads til dig
Der kører hold Mandag fra kl. 19.00 og 20.15
Tirsdag kl. 20.20
Onsdag kl. 19.45
Torsdag kl. 19.45
og Fredag morgen kl. 06.00
og så prøver vi at få et nyt formiddagshold på banen
Torsdag kl. 09.30, et hold mest for 50 +, vi kører ikke stærkt
det er motion og velvære så alle kan være med,
Kig forbi til en gratis prøve time,
Information kontakt Per B. på 23 41 20 05

Årsmøde i lokalrådet
d. 3. marts 2011 i Vejrup/Endrup fritidscenter.
Sædvanen tro afholdes der årsmøde i lokalrådet i marts måned.
I år er det torsdag d. 3 marts kl. 19.00 i fritidscentret.
Lokalrådet vil her fortælle om hvad der er sket i det forgangne år og hvilke områder vi ser som indsatsområder fremover. Vi vil også fortælle om de emner vi mener er relevante, at have på dagsordenen til mødet med
økonomiudvalget d. 31. maj 2011.
Der vil være rig mulighed for komme med idéer og kommentarer.
Derudover vil Hans Jørn Madsen fortælle, om de muligheder der er, for at søge økonomiske midler til lokale
projekter. Hans Jørn Madsen sidder i bestyrelsen for LAG og har derfor et indgående kendskab til hvilke projekter der bevilges støtte.
Med venlig hilsen
Vejrup Lokalråd.
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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

Vognmand

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

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ

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

www.endrup-byen.dk
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NYT FRA ENDRUP MØLLEKRO
Vi vil gerne takke medlemmer og brugere af samlingsstedet Endrup Møllekro, for den opbakning vi har fået
i 2010. En speciel tak til dem der har lavet et godt stykke frivilligt arbejde. Uden jer har det ikke været muligt,
at nå det resultat, vi står med i dag.
Vi sluttede 2010 af med en vellykket julefrokost. Vi havde Alley-cats til at spille. Der var en rigtig god stemning og det var tydeligt at folk hyggede sig.
Det nye år starter vi traditionen tro op med Bjørn og Okay d. 4. februar. Der er i skrivende stund allerede
næsten udsolgt, så det er jo en god start på sæsonen.
Fredag d. 18. februar står den på gule ærter. Vi håber at det kan friste mange her i vinterkulden. Til børnene
er der lasagne. Middagen sluttes af med en dessert både til børn og voksne. Vi vil også denne aften informere lidt om, hvordan det går med driften af kroen. Herunder vil vi gerne have en tilbagemelding om jeres ideer
til den fremtidige drift. For at få en hyggelig aften ud af det, har vi fået tre gademusikanter fra Slovakiet til
at spille. Tag hele familien med til en hyggelig aften.
Pris for musik og mad: 120 kr. for voksne og 60 kr. for børn
Fredag d. 11. marts gentager vi succesen med Bregenborg Band. Vi starter aftenen med en lækker buffet.
Herefter går Bregenborg Band på scenen i 3 x 45 min. Glæd jer til en aften med irsk musik, når det er bedst.
Pris for musik og buffet : 290 kr.
Hvis man kun ønsker at komme til musikken er prisen : 170 kr.
Lørdag d. 2. april har vi frokostjazz på programmet. Helene Bak og Signe Hornbeck spiller og synger jazz og
evergreens. Der serveres 3 luksus håndmadder, som kan nydes sammen med musikken.
Pris for musik og mad: 100 kr.
Lørdag d. 16. april, har vi fået mulighed for, at få Gitta Maria Sjøberg, som er kongelig operasangerinde, til
at komme og synge opera og operette. Hun er uddannet på det kongelige teater. Hun optræder normalt kun
på de store scener i Danmark og i udlandet.
Gitta Maria Sjøberg optræder sammen med sin mand, Matti Borg og bliver akkompagneret af Isabel
Carlander. Alle tre har en meget flot omtale.
Koncertprogrammet er følgende: Skandinaviske sange og romancer i første afdeling og opera og operetter i
anden afdeling.
Inden koncerten starter disker kroen op med en lækker vildtbuffet.
Gå ikke glip af en uforglemmelig aften.
Pris for mad og underholdning : 350 kr.
Vi håber, at der er nogle af ovenstående arrangementer, som kan friste jer.
Tilmelding og køb af billetter kan ske til
Mogens Præst på tlf. 75 19 15 00
Husk at hvis du skal holde fest,
så kan festen holdes på Endrup Møllekro.
Vi vil gøre vores til at du får en god fest.
Bestyrelsen
Samlingsstedet, Endrup Møllekro
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Et smukt
minde

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ

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



  
 


 
LYKKEBOKENNET@FORUM.DK

FJERKRÆ, MINKAVL, TRÆPILLER

Få økonomisk overblik
I Andelskassen får du skræddersyede løsninger, der
passer præcis til dig og din økonomi.
Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig!
Andelskassen Sydvestjylland
Agerbæk tlf. 87 99 35 90 • Esbjerg tlf. 87 99 59 20 • Årre tlf. 87 99 35 75

Gæs, Moskusænder, Moularder,
Duer, Kalkuner, Vildænder,
Amerikaner høns fra 20 uger
Træpiller: op til 4 slags
Lava 6 – 8 mm,
Træbriketter &
Hårdtræbriketter

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Vandværk generalforsamling
torsdag d. 24. februar 2011 kl. 19,30 I Vejrup Fritidscenters mødelokale.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent, skriftfører og 2 stemmetællere.
2.
Bestyrelsens beretning.
3.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6.
Valg af revisorer.
7.
Behandling af indkomne forslag.
8.
Eventuelt: Bestyrelsens orientering omkring ny boring i Vøgas Lund
Vejrup Vandværks bestyrelsen

Endrup borgerforening
Den 27. december 2010 ( 3 juledag) afholdte Endrup borgerforening børenes juletræsfest på Endrup Møllekro,
det blev en god fest for de ca. 90 fremmødte.
Borgerforeningen siger tak til dem som sponserede gaver.
Andelskassen i Årre
Alison Omme
Ambiente Omme
Blangstedgård
Bakke Auto Esbjerg
Danske Bank Bramming
Endrup Mejeri
Fod-klinikken v/ Susanne
Jakobsen Bramming
Hårbiksen v/ Ditte Kirkegård
IDE ELLE Bramming
SPAR Købmanden Vejrup
TPM – Bil pleje i Grimstrup
VF – Biler Vejrup
Vejrup døgnkiosk
XL Byg i Bramming

10
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Her fældes !!!
Fra Vøgas Lund plantage nord for Hovedvej A1 sælges der pyntegran til mange forskellige formål såsom
æresporte m.m. og ikke mindst Juletræer og gran til afdækning her ind til jul.
I øjeblikket fældes der til brændsel og her til foråret genplantes der med træer så de trofaste kunder kan
komme og købe juletræer og pyntegran.
Vøgas Lund drives af frivillige, bestyrelsesmedlemmer og venner af skoven, plantagen har fejret 100 års
jubilæum her i 2010.
Johannes Holm har taget et par billeder mens de frivillige var godt i gang med at tynde ud i skovbunden.

MUSIKGUDSTJENESTE

Vejrup/V.Nykirke sangkor synger sange fra gamle og nye

tegnefilm
V. Nykirke
Fredag d. 25. marts
kl. 19.00

Vejrup Kirke
Søndag
d. 27. marts
kl. 10.30
Med
efterfølgende
kirkekaffe og kage

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

12
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På tredje dag opstanden fra de døde
Mon det nu også passer? Kan det
virkeligt være rigtigt, at Jesus
opstod fra de døde? Ja det har vi
troet på i tusind år og mere til,
men alligevel?
På den anden siden skal man jo
ikke udelukke noget. Der sker så
meget nyt hele tiden. Så finder de
ud af det ene og så det andet, nu
kan man f. eks ændre i arveanlæg,
så der kommer noget helt andet ud
af det ved genterapi, polygame
mosegrise går fra at være polygame til at være monogame blot ved
at ændre et gen, og arvelige sygdomme kan sandsynligvis forhindres, så hvem ved, hvad der kan
lade sig gøre. Fremtiden er uforudsigelig.
Men indrømmet: Det er ikke sædvanen, at nogen opstår fra de
døde.
Dertil kommer, at Jesus jo ikke
bare opstod for at dø igen ligesom
Lazarus og Jairi datter.
Han blev forvandlet og fik et
andet forklaret legeme, selv om
det hedder, at Thomas, der tvivlede, kunne få lov til at mærke på
sårmærkerne, så det må samtidig
have været det gamle legeme og
et nyt herlighedslegeme.

Men vi kan ikke gå ud fra, at fordi
opstandelsen fra de døde ikke finder sted normalt, så kan det heller
ikke finde sted. Der sker jo nyt
hele tiden, så det vil være uklogt,
at udelukke muligheden helt.
Men det er vigtigt, at det passer,
ellers falder hele kristendommen
sammen. Både dåb og nadver og
troen på syndernes forladelse, det
hele ryger med i købet, hvis ikke
Jesus opstod fra de døde.
Jamen muslimerne tror da også på
syndernes forladelse og jøderne
også, selv om de ikke tror på, at
Jesus opstod fra de døde!
Vel så, men så er det også en helt
anden gudsforståelse og en helt
anden religion. Det specielle ved
kristendom er jo, at Jesus har gjort
alt for os, så vi ikke skal gøre
noget for at være gode nok.
Hvis Jesus ikke er opstået fra de
døde, så er vi stadig væk bundet
og ikke virkelig frie. Vi ville ikke
være befriet fra hele tiden at skulle bekræfte os selv i, at vi er
elsket. Nu ved vi det, fordi Jesus
opstod fra de døde, så har han virkelig har sejret over synden og
døden, så er det ikke bare smukke
ord og forhåbninger, der brister.

www.endrup-byen.dk

Men det er nok vigtigt at gå i
kirke en gang i mellem alligevel,
for det er jo noget, vi tror, og troen
kan anfægtes, især når vi selv falder i og ikke lever, som vi egentlig burde. Så er det vigtigt, at
troen næres og at man lytter til
det, som Jesus sagde i sin tid.
Krist stod op af døde
I påskemorgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
Hans menighed i allen stad
Ære være Gud i det høje!
Det er Grundtvig, der digter dejligt om opstandelsen på baggrund
af en påskesalme fra 1200 tallet.
Jesu opstandelse bevirker, at man
kan være glad midt i livet også
selv om døden banker på. Det er
selvfølgelig trist, men der er en
glæde, som er stærkere, nemlig

Kirkelige handlinger
10/10 - 2/1 2011

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Hans Christian Sørensen
Niels Peder Schultz
Arnold Aage Hansen

Begravelser:
Vester Nykirke Kirkegård:
Kurt Christensen
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glæden over at Jesus har sejret
som den første over døden og derfra vil hjælpe os.
Det hedder om Jesus, at han
opstod. Det er et billede. Han
opstod, ligesom når vi står op af
sengen.
Selve ”det at opstå” er et billede
brugt fra hverdagslivet om at stå
op om morgenen fra sit leje.
Døden er således er at betragte
som en søvn, vi står op af. Men
det betyder i ikke, at opstandelsen
er uvirkelig. De største ting forstår vi kun i billeder.
Asger Ehmsen
Babysalmesang
Det er nu kommet godt i gang og
er en meget livsbekræftende oplevelse at være med til. Der er stadig åben for flere at være med og
vi samles hver torsdag kl. 10 i
Vejrup kirke, dog ikke i vinterferien samt torsdag den 17. marts.
Det slutter den 24. marts og de
sidste to gange, altså den 10. og
den 24. mar. er i Vester Nykirke.
Minigudstjeneste i Vejrup kirke
Tirsdag den 22. februar kl. 17.3018.00. Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, der vil
være ret kort og ligne en fyraftensgudstjeneste med kendte og
ukendte salmer.
Salmesangsaften i
Samlingsstedet Endrup
Møllekro.
Torsdag den 24. februar indbydes
der til salmesangsaften i Endrup
Møllekro kl. 19.30. Vi vil synge
gamle og nye salmer. I vores nye
salmebog er der en række nye salmer, det vil være godt at prøve at
synge. Og hvis nogen har et godt
forslag, vil vi naturligvis tage det op.
Undervejs vil der blive lejlighed
til en kop kaffe.
Per Møller, Sam Højst Petersen og
Ingrid Sand Simonsen medvirker.
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Koncert med troubadour og
guitarist Hans Jørn Østerby.

Det er tirsdag den 1. marts kl.
19.00 i Vejrup kirke. Af Hans
Jørns hjemmeside hansjornosterby.dk fremgår, at han har flere
strenge at spille på, bl. a. at være
bugtaler og forestå særlige arrangementer for børn. På tirsdag den
1. marts er det et arrangement for
voksne, som vi kan glæde os til.
Hans Jørn tager ofte selv ud og
spiller, men denne gang er han
akkompagneret af kontrabas.
Hans Jørn synger egne sange, der
har fundet genklang hos mange.
Efter koncerten kaffe i konfirmandstuen.
Hans Jørn er oprindelig uddannet
agronom fra Landbohøjskolen,
men det var musikken, der kaldte
og ikke mindst bandet Joshua,
hvor han var forsanger.
Nyt tiltag i Vester Nykirke
Onsdag den 16. mart kl. 16.30 vil
der være Fyraftens Andagt i
Vester Nykirke Kirke. Vi mødes
og synger nogle sange,
Præsten vil komme med et bibelsted og der vil være et musikalsk
indslag af en eller anden slags,
gerne med lokale kræfter.
Vi har fået Bente Kjøller til at
synge her første gang, det glæder
vi os til. Til slut går vi hjem med
et fadervor i ørerne.
Tag familien med og lad roen
falde på jer i en halv times tid
inden dagens andre gøremål kræver jeres tid.
Med venlig hilsen
Bodil Vejrup.

www.vejrup.dk
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Sogneaften om hospice:
Torsdag den 22. marts
får vi i konfirmandstuen besøg af
sygeplejerske og teamleder Elin
Forum fra Hospice Sydvestjylland i Esbjerg.
Elin fortæller om den historiske
udvikling af hospicetanken.
Hospicefilosofien blev jo startet
af Cicely Saunders i England og
det
første
hospice,
St.
Christophers, bygget 1967 i Lon-

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
Spejderledere:
Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10
Tlf. 2819 8388
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
Tlf. 7519 0459
Werner Lehmann, Storegade 22
Tlf. 7519 0268
Max Uldah Pedersen, Storegade 42
Tlf. 7519 0422
Gruppeformand:
Niels Uldall Jespersen, Lykkesgårdsvej 3,
Tlf. 7519 0459
Mødetider:
Onsdag kl. 17.30-19.00
Alle møder afholdes i spejderhytten
"Græstotten", Gl. Hovedvej 6B

Vejrup Endrup Nyt
don. Vi skal se billeder fra hospice i Esbjerg, der blev indviet i

december 2006. Elin fortæller om
den specielle sygepleje og

behandling, der kan gives der og
om, hvordan man søger om et
ophold på hospice.
Birthe Schultz Petersen.
Musikgudstjeneste i Vester
Nykirke og Vejrup fredag den 25.
marts kl. 19.00 i Nykirke og søndag den 27. marts kl. 10.30 i Vejrup

Interiør fra hospice.

Gudstjenester

Vejrup
Vester Nykirke
13.feb. (Sidste søn.e.h.3 k.)
11.00
09.30
20.feb. (Septuagesimasøndag)
11.00PT
ingen
27.feb. (Seksagesimasøndag
ingen
09.30
06.mar. (Fastelavn)
09.30
11.00
13.mar (1.søn.i fasten)
09.00PT
ingen
20.mar. (2. søn. i fasten)
11.00
09.30
25.mar.fredag.
19.00
(Koncert/musikgudstjenste i V. Nykirke)
27.mar. (3.søn.i fasten)
10.30
ingen
( Koncert og konfirmandlejrsgudstj.i Vejrup, Sommertid).
03.apr. (Midfaste)
09.00
10.30
10.apr. (Mariæ Bebudelsesdag)
ingen
10.30
17.apr. (Palmesøndag)
10.30
09.00
21.apr. (Skærtorsdag)
10.00
19.30
22.apr. (Langfredag)
09.00
10.30
24.apr. (Påskedag)
10.30
09.00
25.apr. (2.påskedag)
09.00
ingen
01.maj. (1.søn. e. påske)
10.30PT
ingen
08.maj. (2.søn.e.påske)
ingen
09.00
15.maj ( 3.søn.e.påske)
(konfirmation i Vester Nykirke) ingen
10.00
08.maj (Bededag)
09.00
10.30
22.maj. (4.søn.e.påske
10.00
ingen
(konfirmation i Vejrup)
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20kr

Vejrup/V. Nykirke sangkor synger
sange fra gamle og nye Disneytegnefilm.

Indremission
22. 23 & 24. februar.:
Kvindestævne i Starup
Onsdag den 13. april:
Soldatervennestævne i Vejrup
Missionshus kl. 19.00
Taler : Per Møller Henriksen
Torsdag den 11. maj:
Kredsmøde i Agerbæk kl. 19.00
Taler: Erik Bach Pedersen
Møderne begynder 19.30 og holdes,
hvis ikke andet er angivet, i missionshuset Bethel i Storegade.

Kalender:
Torsdag d. 22.feb. Minigudstjeneste
Torsdag d.24.feb Sangaften i Endrup Møllekro
Tirsdag d.01.mar.: Hans Jørn Østerby Koncert i Vejrup kirke
Onsdag d.16.mar.: Fyraftensgudstjeneste i V. Nykirke
Tirsdag d.22.mar.: Elin Forum: Sydvestjyllands Hospice
Fredag d.25.mar.: Koncert i V. Nykirke med sangkoret
Søndag d.27.mar.: Koncert i Vejrup kirke med sangkoret

www.endrup-byen.dk

kl. 17.30
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 16.30
kl. 19.30
kl. 19.00
kl.10.30
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Der er mange af de gode numre,
man vil kunne nikke genkendende
til f. eks fra Løvernes Konge,
Pocahontas, Skønheden og udyret
osv. Kom og vær med til en skøn
times tid og der er også mulighed
for en kop kaffe oven i.
Fra menighedsrådsmødet tirsdag den 23. november 2010 i
Vejrup:
Gennemgang af regnskabsrapport for
1.1. til 31.10. det ser godt ud.
Der er indført en ny metode at føre budget på, og det har været meget tidskrævende. Formålet med det nye skulle være
en større gennemsigtighed i budget og
regnskab, idet de enkelte punkter bliver
formålsbestemt. Det gælder fra 1.1.2011.
Genvalg af formand og næstformand.
Nyvalg af kontaktperson, idet Inge Juhl
ønskede at blive afløst. Det bliver Lis
Hougård med Gitte Pedersen som suppleant.
Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder blev forelagt.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 13. marts kl. 10-12. Inge Juhl
er koordinator.
Næste møde onsdag den 12, januar kl.
13.30.
Fra sidste menighedsrådsmøde i Vejrup
onsdag den 12. januar
Vi blev orienteret om babysalmesangen,
der er kommet godt i gang, der vil være
10 gange i alt.
Der blev efterlyst emner til personaleudflugt.
Så drøftede vi, om der var nogle særlige
projekter, vi ville beskæftige os med i det
kommende år. De ukendtes grav ville vi
gerne have anlagt. Laurids vil spørge
stenhuggeren om pris på en evt. sten til
pladsen.
Sogneindsamlingen er på plads, vi søger
flere indsamlere gennem kirkebladet og
så ringer vi til dem, der tidligere har
været med. Vi har allerede 5 tilsagn, så
det skal nok gå. Næste møde bliver sammen med Vester Nykirke om budgettet
onsdag den 9. marts.
Inge Juhl

Sultens onde cirkel kan brydes
Søndag d. 13. marts 2011 sender
Vejrup sogn og Folkekirkens
Nødhjælp (igen) indsamlere på
gaden for at fortsætte kampen
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mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling.
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden 1990. Og FNs
Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af
sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år.
Folkekirkens Nødhjælp synes, det
er verdens bedste nyheder. Den
store indsats, der allerede er gjort
for verden fattigste, har bragt
udviklingen på det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert
sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig
meget at gøre.
Når landets sogne søndag den 13.
marts ved årets Sogneindsamling
sender indsamlere på gaden er det
for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at
klare sig selv.
”Sogneindsamlingen er en festlig
mulighed for alle generationer til
at arbejde sammen om et fælles
mål; at samle så mange penge ind
til verdens fattige som muligt,”
siger indsamlingsleder Inge Juhl i
Vejrup sogn.

nester for børn, unge som gamle.
Sang har fulgt mig lige fra jeg
barnsben, og været et vigtigt redskab i mit arbejde som både med
små som ældre børn, i kirke og
foreningsliv, såvel som ældrearbejde. Den gør glad og sætter
kulør på, når sindet er gråt, styrker
og inddrager os i fællesskabet, og
bringer vore værdifulde budskaber videre.
Sammen med min hustru har jeg
netop holdt en længe planlagt
ferie på De Kanariske Øer. Det
gav os atter en bekræftelse på skaberværkets ufattelige mangfoldighed og farverigdom i en tilsyneladende gold vulkansk ørken. Blot
det at se i det små og tilsyneladende ubetydelige, afslørede en
myldrende livskraft. Alting vokser og gror for dem der tror. Vil du
livet forstå – begynd i det små!
Ved at tage livet alvorligt, bliver
alt langt sjovere.
Nu ser jeg frem til at måtte deltage i sognets liv, både ved højtider
og fest, som i dagligdagen og ved
livets mindre glade begivenheder.
Hans, den gamle (nye) kirkesanger

Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at
ændre deres liv? Så meld dig
som indsamler den 13. marts
hos Inge Juhl på tlf. 75190178
eller e-mail: Juhlinge@gmail.com
Følgende hilsen er fra den nye
kirkesanger i Vester Nykirke:
Tak for den festlige modtagelse.
At begynde i en ny tjeneste er just
ikke noget vant. Jeg blev glædeligt overrasket over modtagelsen
ved gudstjenesten den 12. december og vil gerne tilkendegive mit
ønske om at måtte bidrage til en
både højtidelige som rige gudstje-

www.vejrup.dk

Julekonkurrencen
Årets julekonkurrence 2010 blev
vundet af Gert Olesen og Solvejg
Kristensen.

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Idrætsforening
holder Generalforsamling
den 8. marts 2011
kl. 19.00 i Vejrup/Endrup
Fritidscenter

Denne aften får man desuden information om foreningen, de aktiviteter
der er ”skal være” ideer der er under opsejling osv.
desuden er VIF, en forening der gerne vil bruges.
Samtidig opfordrer vi, forældre og andre der har interesse i at komme denne aften, til at være med til
at være en del af Idrætsforeningen i byen.
Bruger vi de faciliteter vi har, - og bruger vi dem optimalt.
Så mød op til en uforpligtende informations aften.
Så denne ene gang om året hvor Vejrup IF afholder generalforsamling,
indkalder vi alle formænd og udvalgsmedlemmer i bestyrelsen, til at være med til at
føre foreningen i den rette retning, hvad gør vi rigtig – forkert.
Har man lyst til at få lidt indflydelse i foreningen eller er interesseret i udvalgs arbejde –
eller tænke sig at være en del af et udvalg eller være træner,
har man altid mulighed for at melde sig til formanden Otto Pedersen mobil: 23 71 48 25

Vejrup Antenneforening afholder
ordinær generalforsamling
Mandag d. 28. februar 2011 kl.19.00 i Vejrup- Endrup fritidscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent og stemmetæller.
2.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.
Aflæggelse af regnskab.
4.
Indkomne forslag.
5.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
6.
valg af revisor og revisorsuppleant
7.
Eventuelt
Forslag til behandling under punkt. 4 skal med navns underskrift.
Tilstilles foreningens formand Erik Stenager Hegnet 5 Vejrup
Senest søndag d. 20 februar. 2011.
Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening. Erik Stenager Tlf:75190168

www.endrup-byen.dk
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Generalforsamling
Vejrup Husholdningsforening afholder generalforsamling
Mandag den 7. marts kl.19.30 i Vejrup – Endrup Fritidscenter
Dagsorden i flg. Vedtægterne
Eventuelle indkomne forslag skal fremsendes skriftligt, til formand Inge Pedersen
– senest en uge før generalforsamlingen.
Alle er velkommen ………… Venlig hilsen bestyrelsen for Vejrup Husholdningsforening.

Lær at lave
SUSHI mad
Onsdag den 27. april – kl. 17.30 i skolekøkkenet på Vejrup Skole.
Sus Vang er kostvejleder, foredragsholder og teambuilder mm. kommer og underviser dig i at lave SUSHI .
Du vil udover undervisningen og de fødevarer der skal bruges, få en rullemåtte
og en lamineret billedplanche med hjem. Se også www.susvang.dk
Max. 16 pers/ hold. Så det er ud fra først til mølle princippet.
Pris 350,-kr inkl. Mad og undervisning.
Tilmelding senest 12. april på tlf. 75191675/grisbaek3@mail.dk
Vejrup Husholdningsforening.
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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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INFO ang. leje af festlokaler i Vejrup Endrup Fritidscenter i 2011

”Multisalen”: max. 140 pers. koster 2600 kr. til en fest inkl. borde, stole, service, slutrengøring og

hygiejnetillæg, ( ungdomsfester dog 2900 kr) den lejes på forsamlingshusmanér, med adgang til
anretterkøkken, opvarmning, opvask, men ikke som produktionskøkken
Er der ikke et stævne, er sportshallen også til rådighed for børnene, musikanlægget i lokalet kan ikke lejes
Hvis ikke man selv vil stå med hele festen, kan Per B. være behjælpelig med maden, opdækning, servering,
opvask osv., eller rettere sagt, man kan købe næsten den model til festen man ønsker

”Biblioteket”: max 50 pers. koster 1300 kr. under samme vilkår som ovenfor
har du spørgsmål så kontakt venligst centerleder Per Burkal på 75190403 - 23412005

Vi har også lokaler til kortere arrangementer:
som receptioner, foredrag, morgensang, begravelser, generalforsamlinger m.m.
mødelokale til 18 pers. koster 50 kr. plus 5 kr. pr pers.
mødelokale til 60 pers. koster 300 kr. plus 10 kr. pr pers.
mødelokale til 120 pers. koster 500 kr. plus 10 kr. pr pers

Udlejning af inventar

Centergrillen

Bandeborde 200 x 100………………..22 kr.
Stole brune/røde u/betræk…….………..5 kr.

Køkkenet er åbent:
alle Onsdage hele året
Kl. 17.00 til 21.00
og
Tirsdage og Torsdage
fra 1. September
til 1. Maj

Inventar kun til indendørs brug
Klapborde 180x90……………………28 kr.
Stole grå u/betræk……………………..6 kr.
Slushice maskine……………………320 kr.
Alt service, kopper, bestik m.m…stk 1,25 kr.
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V.E.M.
V
. E . M . 2011
201
Vejrup/Endrup
V
ejrup/Endrup m
mesterskabet
esterskabet i b
badminton
adminton
((Kun
Kun for
for aaktive
ktive b
badmintonspillere
admintonspillere i V
Vejrup/Endrup
ejrup/Endrup iidrætsforening)
drætsforening)

A f h o l d e s mandag
m a n d a g den
d e n 14.
1 4 . marts
m a r t s 22011
0 1 1 ffra
r a kkl.
l . 117:00
7 : 0 0 – 222:00
2:00
Afholdes
D et
e t er
e r gratis
g r a t i s at
a t deltage
d e l t a g e Ti
Tilmelding
lm e ld in g i m
max
ax 2 rækker
rækker

SIDSTE
S
I D S T E TILMELDING
T I L M E L D I N G den
d e n 3.
3 . marts
m a r t s 2011
2011 p
påå listen
l i s t e n i hallen
hallen
De yngste
yngste spillere
spillere sstarter
tarter kkll 117:00
7 :0 0 –
Spi
llerlister med
med cirka-tider
cirka-tider vil
vil være
være på
på tavlen
tavlen i hallen
hallen
e fra
fra mandag
mandag den
den 7.
7. marts
marts
Spillerlister

Pga. hallens 25 års jubilæum i oktober afholdes

OKTOBERFEST
i VEJRUP ENDRUP FRITIDSCENTER

LYT TIL GLAD TYROLERMUSIK, DANS TIL TYSKE SCHLAGERE,
FESTSTEMNING, HØJT HUMØR OG SPIS EN GO SCHNITZEL
ET ARRANGEMENT FOR ALLE UANSET ALDER
Brug det som alternativ firmajulefrokost, årets fætter/kusinefest, familiekomsammen, gadefest m.m.
En forhåbentlig årlig tilbagevendende begivenhed til støtte for fritidscentret,
arrangør er Hallen i samarbejde med VIF

www.endrup-byen.dk
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

,-

Bramming - 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

22

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt




 




 


  
 


 

 

        
    


 


  !"
 
 
  !"
 

#
 
     #
$  
##
! $
 
##


 

 

 



%



% 
  &

&


%'()
  


www.endrup-byen.dk



23
7

Vejrup Endrup Nyt

KNUD JØRGENSEN EL Aps

Nørregade 23 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 89 99, Fax 75 17 86 13
Mail: Knud@dengroennebutik.dk
Nørregade 26 A
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 3146, Fax 75 17 30 99
Mail: Knud@dengroennebutik.dk

Nygårdsvej 29

Vejrup
Caravan
Transport

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ
24
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VM Håndbold og 6 seje mænd i VIF cykling…
Hvem sagde at man ikke kunne bruge cykling til noget fornuftig – her er det tirsdags mændene der slår to
fluer med et smæk, at bruge tiden optimal man tar fjernsynet med ind foran cyklerne og hver gang de så scorer……. altså Danmark, ikke Sverige, så må drengene op at træde i pedalerne.
Nej……… man bliver ikke bare væk fra træning uden gyldig grund …

Vejrup Senior Club
Vejrup Senior Club holdt julemøde for sine medlemmer den 9. december.
Frelsens Hær fra Esbjerg medvirkede med otte deltagere. De sang og spillede til stor fornøjelse for de 60 medlemmer der var mødt op.
Efter kaffen var der som sædvanlig bankospil om de mange fine gevinster.
Der skal siges en stor tak til dem der sponsorer os.
Det er Endrup Andelsmejeri, Den grønne butik i Gørding, New Hair i Bramming, Sandwich i Bramming,
Hot`Tot i Vejrup, Spar i Vejrup, Nærkøb i Vejrup og Skovpaviliongen i Holsted
Åge Henriksen.

www.endrup-byen.dk
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Kender du én, der
fortjener et skulderklap?
Fortjener din træner, leder eller en af de

Bramming og Sydbank Gørding i samar-

Indsend et forslag – og vind

mange frivillige i det lokale foreningsliv et
skulderklap?

bejde med JydskeVestkysten ”Månedens
Skulderklap” til frivillige ildsjæle, der gør
noget ganske særligt for foreningslivet.
Sammen med hæderen følger 1.500 kr.
og et diplom.

Indsend dit forslag til Sydbank eller

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

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

www.vejrup.dk

Giv et skulderklap!

9418.1210

Så har du nu chancen for at gøre noget
ved det! Hver måned uddeler Sydbank

JydskeVestkysten. Så deltager du samtidig hver måned i lodtrækningen om ﬂotte
præmier.

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
FEBRUAR
Fredag
Lørdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

04.02
12.02
18.02
19.02
22.02
22.02
24.02
25.02
24.02
26.02
27.02
28.02

Vejrup IF Rulledisco i Fritidscenteret
kl.19.30 – 21.00
Vejrup IF Fodbold Indendørs træning
kl. 10.00 i Fritidscenteret
Endrup Møllekro, Gule ærter, musik og info om kroens drift
Vejrup IF Fodbold Indendørs træning
kl. 10.00 i Fritidscenteret
Vejrup IF Fodbold Udendørs træning
kl. 18.15 i Fritidscenteret
Minigudstjeneste
kl. 17.30
Sangaften i Endrup Møllekro
kl. 19.30
AFLYST Vejrup IF Rulledisco
kl.19.30 – 21.00 AFLYST
Vejrup IF Fodbold Udendørs træning
kl. 18.30 i Fritidscenteret
Vejrup IF 80er FEST i Fritidscenteret
kl. 19.00 – 02.00
Vejrup IF Håndbold i Fritidscenteret
kl. 14.00
Vejrup Antenneforening Generalforsamling kl.19.00 i Fritidscenteret

MARTS
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Søndag
Lørdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Søndag
Søndag

D.01.mar.:
D. 03.03
D. 06.03
D. 07.03
D. 08.03
D. 13.03
D. 16.03
D. 17.03
D. 17.03
D. 11.03
D. 11.03
D. 20.03
D. 19.03
D. 22.03
D. 25.03
D. 25.03
D. 27.03
D. 27.03

Hans Jørn Østerby Koncert i Vejrup kirke
kl. 19.00
Vejrup Årsmøde i Lokalråd i Fritidscenteret kl.19.00
Vejrup IF Fastelavn i Fritidscenteret
kl.14.00 – 16.00
Vejrup Husholdningsforening Generalforsamling i Fritidscentret kl.19.30
Vejrup IF Generalforsamling i Fritidscentret kl.19.00 alle er velkomne
Vejrup IF Håndbold i Fritidscenteret
kl. 14.00
Fyraftensgudstjeneste i V. Nykirke
kl. 16.30
Vejrup Hushf. foredrag med Kenn Øhenschlæger kl. 19.00 på Vejrup Skole.
Vejrup Senior Club foredrag Nicolai Bangsgaard Fritidscenter kl. 14.00
Endrup Møllekro Bregenborg Band og Buffet
Vejrup IF Rulledisco i Fritidscenteret
kl.19.30 – 21.00
Vejrup IF Håndbold i Fritidscenteret
kl. 14.00
Vejrup IF Gymnastikopvisning i Fritidscenteret kl. 13.00
Elin Forum: Sydvestjyllands Hospice
kl. 19.30
Koncert i V. Nykirke med sangkoret
kl. 19.00
Vejrup IF Børneafslutning i Fritidscenteret
kl.18.30 – 21.00
Vejrup IF Håndbold i Fritidscenteret
kl. 14.00
Koncert i Vejrup kirke med sangkoret
kl.10.30

APRIL
Lørdag
Torsdag
Lørdag
Onsdag

D.
D.
D.
D.

02.04
14.04
16.04
27.04

Endrup Møllekro Frokostjazz og luksus håndmadder
Vejrup Senior Club Rødding Højskole Anne Morris, Fritidscenter kl. 14.00
Endrup Møllekro operasangerinde Gitta Maria Sjøbjerg og Vildbuffet
Vejrup Hushf. Lær at lave SUSHI Skolekøkkenet Vejrup Skole kl. 17.30.

MAJ
Torsdag D. 26.05

Vejrup Senior Club, foredrag ved Henning Ravn Fritidscenter 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
Butik Knoppen
Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Dyrlægerne Univet
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup ByggemontageEndrup
Endrup Malerfirma
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
Pecani
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
8799 3612
7519 1004
7510 1601
2255 4110
4031 1222
7517 8953
7519 0403
4512 1410
7517 8999
7517 3037
7020 2141
7510 3582
7519 1790
2815 0517
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
7517 4717
7519 0123

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

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

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

Firmanavn
By
Terapicenteret
Vejrup
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
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
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0238
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 0381

