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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode  
til en hyggelig aften med en flaske vin. 

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

 vin til særdeles fordelagtige priser,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en 
hyggelig aften sammen med os. 

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag fra 07.00 til 19.00

Min købmand tænker lokalt
Besøg os på vores Facebook side

Siden er tilegnet vores kunder. - Der vil løbende komme information, tilbud og konkurrencer 
fra jeres lokale købmand. – www.facebook.com minkobmandvejrup

Vi er her for fællesskabet

Vejrup Endrup Nyt
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ELKOMP.DK & BramTech  
– én virksomhed i stødet
Lidt udenfor Vejrup, driver Henrik Olesen firmaet 
BramTech. De har specialiseret sig i projektering 
og montering af alle former for el-tavler. Siden den 
spæde start i 1997 har BramTech udvidet kompe-
tencerne som nu blandt andet dækker; montage af 
el-tavler og styretavler, montage af maskinanlæg, 
PLC og Scada programmering, softwareudvikling, 
servicering, opgradering af gamle systemer og mon-
tage af procesanlæg. 

Ingen opgave er for lille, og skræddersyede løsninger 
klarer de med et snuptag. Gruppetavler til boli-
ginstallation leveres på få dage, skræddersyet efter 
kundens ønsker. BramTech er også leveringsdygtige 
når det kommer til intelligente el-tavler, hvor alt kan 
styres præcis som kunden ønsker det, fx med Smart-
House eller IHC. BramTech arbejder altid ud fra 
gældende regler, og det betyder blandt andet at der 
i løbet af 2019 skal implementeres nye retningslinjer 
for montage af boligtavler – de skal leveres med 2 
HPFI relæer. 

BramTech har lavet styringer til alverdens maskiner 
der bl.a. kan folde kasser til tomater, fylde karry-
salat i bægre, blande mel og andre ingredienser på 
et bageri, fylde tankbiler med forskellige produkter 
og meget mere. Det har ledt dem til udlandet hvor 
deres el-tavler også er at finde. BramTech har tavler i 
hele Danmark, Sverige, Norge, Canada, Polen, Filip-
pinerne, ja og endda på boreplatforme på den anden 
side af jorden.

BramTech ejes af Henrik Olesen som har 2 ansat-
te. Casper, firmaets lærling og Kenneth, firmaets 
svend. Henrik er udlært automatikmekaniker og 

Kenneth er udlært ved 
Henrik som styrings- og 
reguleringsfagtekniker. 
Henrik og Kenneth har 
arbejdet sammen i mere 
end 11 år, og det har sat 
sit tydelig præg på virk-
somheden. Kunderne 
sætter stor pris på deres 
forskellige kompetencer, 
som gør dem i stand til 
at løse utroligt mange 
opgaver.

I 2017 besluttede Henrik og Kenneth sig for at starte 
webshoppen WWW.ELKOMP.DK. Her fører de et 
udvalg af el-materiel til private. Viften er bred og det 
du ikke kan finde, skaffer de til dig.

Hos ELKOMP.DK finder du et stort udvalg af be-
lysningsartikler bl.a. spot fra SG Armaturen til ude 
og inde, LED-lyskilder og halogen-lyskilder. Flere af 
produkterne ligger på deres eget lager, andre pro-
dukter afsendes indenfor 2 dage. Kan du selv afhente 
på deres adresse, kan dette som regel ske dagen efter 
bestilling.

Alle kunder, erhverv som privat, er velkomne til at 
kontakte BramTech hvis de ønsker et uforpligtende 
tilbud, eller blot har lyst til en snak omkring hvad de 
kan levere.

BramTech udfører ikke installationsarbejde i private 
boliger, men monterer udelukkende styringskom-
ponenter i industrien – herunder også landbrug. 
Ved almindelig installationsarbejde i bolig, henviser 
BramTech altid til en lokal installatør.

Bram Tech v/Henrik Stengaard Olesen 
Grisbækvej 4, Vejrup

Vejrup Endrup Nyt
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Vøgas Lund ApS  
informerer!

Vøgas Lund har 2 stk. anparter til salg.
Tilbud sendes skriftlig eller afl everes

 i lukket kuvert mærket
”Tilbud på Vøgas Lund anpart”
Til Jørgen Fogh, Bjøvlundvej 1, 

6690 Gørding
Tilbud skal være modtaget 

senest d. 17. april 2019.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at,  
forkaste enkelte eller samtlige tilbud.

Fastelavnsfest
Søndag d. 03. marts

kl. 14-16
Der slås katten af tønden og der vil være 

underholdning til alle børnene

Indgangen er gratis for alle udklædte, 
men koster 30 kr. for alle over 

konfi rmationsalder og ikke-udklædte.

Fastelavnsboller og kaffe kan købes 
i Fritidscentrets cafeteria

ORDINÆR 
REPRÆSENTANT-

SKABSMØDE
Torsdag den 4. april 2019 kl.19.00 

I Vejrup Endrup Fritidscenter

Dagsorden i henhold til 
centrets vedtægter

Vejrup Endrup Fritidscenter

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup IF inviterer til

Gymnastikopvisning
Lørdag d. 30. marts 2019 kl. 15.00

Foreningens børnehold og gæstehold v il vise hvad de har arbejdet med i vinterens løb.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Billeder fra opvisning 2018

Effektiv træning for voksne
Allround
Effektiv cirkeltræning på dit niveau!

Kom når det passer dig 
tirsdag og torsdag kl. 18.30-19.30

Sjov træning
Sjov og effektiv træning hvor alle kan være med. 
Kroppen bevæges igennem og vi har det sjovt.

Vi mødes torsdage kl. 19.30-20.30 

Pris indtil maj
200 kr. via vejrupif.dk eller  20 kr. pr. gang via MobilePay

Spørgsmål? Kontakt Tina Schultz på 61355384

Så er det ud af sofaenog op i Hallen

Vejrup Endrup Nyt
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24 timer fuld af gymnastik - 
DGI’s drenge- og pigelejer 2019
Lørdag d. 5. januar tog 9 drenge afsted på drengelejr 
sammen med 400 andre drenge. Det blev til 24 timer 
med masser af gymnastik, spring, sved, leg, hygge, 
mountainbike, svømning, sammenhold og selvfølge-
lig slædetræk efter traktor. 

Lørdag d. 19. januar blev det pigernes tur hvor 21 
piger var afsted sammen med 725 andre piger. Der 
var spring, dans, svømning, rytme, yoga, samarbej-
det, sved, hygge og diskofest på programmet.

Puha trætte børn (og instruktører) der kom tilbage 
til Vejrup.

Vi glæder os allerede 
til drenge- og pigelejr 
2020!

Vi glæder os allerede 
til drenge- og pigelejr 
2020!

Vejrup Endrup Nyt
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Endrup – Vester Nykirke Lokalhistorisk arkiv
Afholder Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30
Klubhuset, Møllegårdsvej 1, Endrup

Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsen 

Endrup Andelsmejeri
En lang og gloværdig tid med verdens ældste an-
delsmejeri er DEFINITIVT slut.
Når noget slutter, begynder noget nyt. Vi kan kun 
håbe på at det så bliver noget positivt, for Endrup, at 
Endrup kan bruges til nye initiativer.

Opfordring til alle der har gode ideer eller forslag til 
anvendelse af de gamle bygninger så meld endelig 
tilbage til Johannes Schmidt.

(Billede: Hartvig Jensen)

Vejrup Antenneforening afholder
ordinær generalforsamling
Torsdag d. 14. marts 2019  kl. 19.00 i Vejrup- Endrup fritidscenter

Dagsorden ifl g. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Afl æggelse af regnskab. Herunder fastsættelse af evt. udlodning
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, Stationsvej 18 Vejrup
Senest fredag den 1 marts. 2019.

Hilsen    Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Vejrup Endrup Nyt
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Affaldsindsamling 2019
Igen i år støtter vi op om Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamlings dag.
Kom og vær med til at holde naturen omkring Vejrup fri for affald. Eleverne på Vejrup skole samler 
affald inde i Vejrup by, ugen op til denne dag.

Vi mødes på Bytorvet søndag d. 31. marts, kl. 9.00 ...medbring 
gul vest, handsker og gribetang, hvis du har, ellers kan dette 
lånes på dagen.

Der vil være kaffe/kage/saft når vi er færdige.

Sidste år blev der indsamlet mere end 2200 kg affald og over 1200 
tomme dåser i Esbjerg kommune og 162.000 kg affald i hele DK.

Vi ses…

Vejrup lokalråd

Årsmøde i Vejrup Lokalråd
2018 har været et godt år for Vejrup, der er sket mange gode ting i byen. 
Vores købmand er reddet, vores skole bevares fortsat og 1. etape af 
Vejrups landsbypark er færdig. Vi håber at 2019 også bliver et fantastisk 
år med masser af aktivitet. Så kom til lokalrådets årsmøde hvor vi bl.a. 
vil præsentere 2. etape af landsbyparken, samt det nye vejrup.dk. Kom 
og hør hvad vi har i støbeskeen og kom med dit forslag til opgaver du synes vi burde kigge på i 2019.

Årsmødet fi nder sted d. 28. marts 2019 kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter.

Af hensyn til bestilling af kaffe/te, bedes du tilmelde dig, enten via mail til 
lokalraad@vejrup.dk , på telefon 30 63 81 08 eller online. Link til online 
tilmelding kan fi ndes på vores facebook side under begivenheden “Årsmøde 2019” 
- https://facebook.com/vejruplokalraad eller ved at skanne QR koden.

Vejrup lokalråd

Endrup Lokalråd holder årsmøde
21.03.2019 kl. 19:00 i Klubhuset.

Efter indlæg fra de forskellige foreninger serveres der kaffen,
Herefter skulle vi gerne have en snak om Endrup og dens fremtid.

Mvh. Johannes Schmidt

Vejrup Endrup Nyt
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Juletraditioner på Vejrup skole
På Vejrup Skole har vi mange traditioner gennem 
december måned. En af de første juletraditioner, 
som afholdes på skolen, er, at 0.-3.kl afholder bed-
steforældredag. Det er en hyggelig dag, hvor der 
kommer rigtig mange bedsteforældre. De synger 
julesange, laver havregrynskugler, spiser æbleskiver, 
klipper nisser og laver juledekorationer. 

I december måned foregår morgensangen under ad-
ventskransen. Det er 6.klasses opgave at sænke kran-
sen ned, og så tænder elever fra 0.kl på skift lysene. 

En anden hyggelig juleting er, at 6.kl i år har lavet 
en julekalender for hele skolen. 6. klasse åbner hver 
dag en låge efter morgensang, og så fortæller de lidt 
fakta om jul og juletraditioner. Hver dag sluttes af 
med et spørgsmål, som skolens elever kan svare på, 
og så kan de deltage i en lille konkurrence, hvor der 
til sidst er en præmie til vinderen. 

På luciadag går koret luciaoptog på skolens lange 
gang. Det er helt mørkt på skolen og nogle af korets 
forældre kommer som regel og ser på. 

Derudover har hver klasse sin egen måde at julehyg-
ge på. I år har 0.kl tegnet nogle 
engle, som de vender som en jule-
kalender, og hver dag leger de en 
juleleg og læser en julehistorie. De 
har også to nissevenner, som de 
har med hjem på skift. 

I 1.kl har de en pakkekalender, 
hvor de på skift får en pakke. Der-
udover har de også en nisse, som 

besøger de forskellige elever, og så skal eleverne for-
tælle, hvad nissen har lavet af drillerier.  
I 2.kl laver de bl.a. juledekorationer, julekager og 
julepynt til klassen, f.eks. kravlenisser. De laver også 
forskellige juleopgaver. 

I 3.kl er eleverne nissevenner for hinanden, og så 
skal de lave små søde og sjove ting/drillerier for hin-
anden i løbet af december måned. 

I 4.kl hygger de blandt andet med små julefi lm og 
andre julehygge-ting. 

I 5.kl har en af eleverne medbragt et juletræ, som de 
har stående i klassen i december. Derudover har de 
lavet deres egne kalenderhuse, hvor de åbner en låge 
hver dag.  

I 6.kl har de lavet en julekalender. Alle elever har 
skrevet et julekort med et minde om deres tid på 
Vejrup Skole, og så trækker de et eller to kort om 
dagen. Det 
er også efter-
hånden en 
fast tradition, 

Vejrup Endrup Nyt
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

ÅBEN:
Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Tatjana Møller - Engdraget 28 a, Vejrup - 6740 Bramming

Din garanti for dansk kvalitet 

Sabrina’s fodpleje
Klinik:

Skolegade nr. 14  Pavillonen
6690 Gørding 

Udekørende
Mobil 26180020

sabrinasfodpleje@gmail.com

facebook : Sabrina ś fodpleje

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokaler til mange formål.
Tlf. 51 71 94 03

mail@ve-fritidscenter.dk

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

at man i frugtboden kan købe æbleskiver to gange 
i løbet af december måned. Der er altid mange, der 
gerne vil have æbleskiver. For 1 gang koster det 10,- 
og for begge gange koster det 20,-.

Den sidste tradition, som vi vil nævne er den årli-
ge juleafslutning. Dagen starter med hygge i egne 
klasser, og så mødes alle elever til julegudstjeneste 
i kirken. Derefter er der fælles afslutning i hallen, 
hvor hele byen er velkommen. 6.klasse har forinden 
pyntet det store juletræ med fl ot julepynt. Det har 
været nødvendigt at bruge høje stiger for at kunne 

nå derop. Afslutningen i hallen starter altid med, 
at eleverne danser rundt om juletræet i nogle lange 
kæder, og efterfølgende er der julesange og forskel-
lige optrædener. Alle klasser har et indslag, og som 
regel er der et lille juleteater. Når afslutningen er 
færdig i hallen, siger man god ferie til hinanden, og 
så er det juleferie. 

Det var en lille fortælling om de forskellige 
uletraditioner, der foregår på vores skole.
Venlig hilsen - Nicklas, Jeppe, Maja og Maya – 6.kl 
Vejrup Skole

Vejrup Endrup Nyt
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL
Såsæd, majsfrø, gødning, 
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 1 • 2019

Rejsefeber – Berlin
Som mange nok ved, har vi sam-
men med Gørding Sogn sat en fælles 
sognerejse i søen – en rejse med ud-
gangspunkt fra de tre sogne: Vejrup, 
Vester Nykirke og Gørding – til Ber-
lin. Rejseledere er sognepræsterne 
Pernille Troldborg og undertegnede. 
Turen løber af stablen 18-22. septem-
ber 2019, og vi har allerede fået så 
mange tilmeldinger, at vi er sikre på, 
at den bliver til noget. Men i skrivende 
stund er der fortsat få ledige pladser 
tilbage. Der er dog ikke garanti for, 
at det stadig er tilfældet, når udgaven 

her af Vejrup-Endup Nyt kommer på 
gaden. Men man er velkommen til at 
kontakte undertegnede på tlf. 2033 
2665 – eller mail: Uffe.vest@outlook.
dk. – Hvis nogle er interesserede og 

der fortsat er pladser, så er bindende 
tilmelding, d. 1/3 2019.01.30

Der er tale om en historisk rejse, som 
tager udgangspunktet i kejsertidens 
Berlin, fra Berlin i 1701 bliver hoved-
stad for Brandenburg-Preussen, og fra 
1871 frem til 1918 for det tyske kejser-
rige. Det pompøse Berlin. Den videre 
historie koncentrerer sig om Weimar 
Republikkens Berlin (1919-33), her-
under de vilde tyvere, kabareternes 
Berlin, den økonomiske katastrofe og 
den galopperende infl ation.

Herpå følger Berlin under nazismen 
og det tredje Rige (1933-45), hvor vi 
følger sporene fra det tyske rædsels-
regime. Mange af tidens bygninger 
er borte, men de geografi ske lokali-
teter fi ndes selvfølgelig stadigvæk. 

www.endrupby.dk 13



Adresseliste:

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

• Ingen faste træffetider. Man 
er velkommen til at kontakte 
præsten, når der er brug for det.

Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14 
Tlf. 29 43 73 92

Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28 
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:

Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13

Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl, 
6740 Bramming
Tlf. 75 19 13 11
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708

www.vesternykirke.dk

Her kan kirkebladet også ses.

Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550

Rigskancelliet, førerbunkeren, Tope-
graphie des Terrors. Det udbombede 
Berlin.

Dernæst er der Berlin som den del-
te by (1945-90), Berlin under DDR 
og det kommunistiske herredømme. 
Muren, overvågningen, Stasi, fl ugt-
forsøgene.

Og endelig er der Berlin efter genfor-
eningen i 1990, hovedstad for et nyt 
samlet Tyskland – med en økono-
misk styrke uden sidestykke. Bran-
denburger Tor og Rigsdagsbygningen 
står som de arkitektoniske markører, 
som peger fra nutiden og hele vejen 
tilbage gennem den blodige historie

Rejsens koster, kr. 3.600 pr. person 
i delt dobbeltværelse. - Prisen ind-
befatter hotelophold på Mark Apart 
Hotel  am Kurfürstendamm, 3*, inkl. 
morgenbuffet, bustransport hele ve-
jen, inkl. til og fra seværdigheder, 
inkl. vejskat, miljøgebyr, guidede 
ture i byen, forberedende foredrag 
og evt. fi lm (3 foredrag om Berlins 
historie). - Prisen indbefatter ikke en-
tréer og andre måltider, eftersom det 
er individuelt, hvor meget, de enkelte 
deltagere ønsker at være med i. – Der 
vil blive mulighed for tilmelding til 

de enkelte seværdigheder – og de 
steder, hvor der arrangeres fælles-
spisning (frokost og aften). Tillæg for 
enkeltværelse, kr. 1.300 / person.

Som forberedelse til rejsen arran-
geres en foredragsrække om Berlin 
og Tysklands historie - fra oldtid til 
nutid. Disse foredrag – (ved under-
tegnede) – er planlagt til hhv. 14/5 i 
Gørding – 18/6 i Vejrup – 3/9 i Gør-
ding, konfi rmandstuerne på præste-
gårdene, kl. 19.00. – Måske fi nder 
vi også på at krydre med en festlig 
optakt til rejsen, kort forinden afgang 
– noget med tyske specialiteter, tysk 
øl-smagning. mv. – Foredragene om 
Berlin og Tyskland er ikke forbeholdt 
deltagerne i turen. Enhver skal være 
hjertelig velkommen, hvis emne fan-
ger interessen. 

Uffe Vestergaard

Ekstra intro-aften 
– med fi lm - Berlin Rejsen
Den 17/1 holdt vi i Gørding intro-aften til Ber-
lin-rejsen. Imidlertid var der nogle, der ikke være 
med denne aften, hvilket er baggrunden for, at 
vi laver en ekstra intro-aften, d. 18/2, kl. 19.00 i 
konfi rmandstuen på Præstegården i Vejrup.

Der bliver tale om en komprimeret introduk-
tion, hvorefter vi kl. 20.00 viser fi lmen: ’Der 
Untergang’ fra 2004 – om Hitlers sidste dage i 
Førerbunkeren. Undertegnede skal nok præsen-
tere fi lmen, så den får et par bemærkninger med 
på vejen. Filmen er tænkt som supplement til de 
senere historiske foredrag.

Har man ikke brug for introduktionen, men gerne vil se fi lmen, uanset 
om man skal med på rejsen eller ej, så er man velkommen til at dukke 
op – d. 18/2, kl. 20.00

Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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Historien fortsætter 
– det videre forløb i kirkehistorien

Man kunne tro at det ikke vil få ende. Men det gør 
det, når vi på et tidspunkt kommer frem til nutiden. 
Men der er fortsat et stykke vej endnu, så derfor 
tager vi endnu et par runder frem i tiden – med fore-
drag i Konfi rmandstuen på Præstegården, hhv. 5/3, 
kl. 19.00 og 2/4, kl. 19.00. – Så ser vi til den tid, 
hvor langt vi er kommet i forløbet. 

Alle foredragene foregår i konfi rmandstuen i Præ-
stegården, Vejrup, Engdraget 5. Alle skal være hjer-
telig velkomne. Det er muligt at deltage i de enkel-
te foredragsaftener, også uden at have været til de 
foregående. Der er kaffe og kage.

Uffe Vestergaard

60 års jubilæum – Vester Nykirke
Da vores organist  Ingrid Sand Simonsen blev ansat pr 1-4-1959, er det 60 år siden den 1-4-2019.

Det vil vi gerne fejre sammen med hende - og jer der har lyst at være med til det.

Det kommer til at foregå den 7-4-2019  KL 10.30 med festgudstjeneste i Vester Nykirke, derefter forsætter vi på 
Endrup Kro Kl. 12,00 med spisning og festlig samvær.

Dem der vil med til fejre Ingrid på kroen  skal tilmelde sig til Ulla og Tove.

Menighedsrådet står for arrangementet og byder alle velkommen.

Svar inden 27-3-2019. Tove 27640175. Ulla 20863393  

Med venlig hilsen Vester Nykirke menighedsråd / 
Henrik Christensen 

Forårskoncert i 
Vester Nykirke

Lørdag d. 16/3, kl. 16.00 bydes 
der til Forårskoncert i Vester 
Nykirke – ved ensemblet ”Rød 
Stue”, som med 12 medvirken-
de vil synge foråret ind.

Alle skal være hjertelig vel-
komne.

Aktivitetsudvalget 

INFO vedr. gamle gravsten 
(Lapidarium) / Vejrup Kirkegård

Der har været en del debat i 2018 om sikring af gravsten, og det er me-
nighedsrådets opgave at sørge for, at det ikke er forbundet med fare at 
færdes på kirkegården.

Derfor har vi i menighedsrådet besluttet, at vores lapidarium, som er 
en samling af gamle sten fra nedlagte grave, skal fjernes.

Hvis der er nogen, der har en gravsten, fra en pårørende, stående i det 
hjørne, er man velkommen til at hente stenen hjem.

Giv så gerne hurtigst muligt besked enten til graver eller kirkeværge.

Kirkeværge Lone Wenzel Henriksen

Parti fra den franske revolution 1789-99, hvor hovederne 
rullede.

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup V. Nykirke

17/2 Septuagesima 9.15 10.30

24/2 Seksagesima 19.00 ingen

3/3 Fastelavn ingen 10.30 (PT)

10/3 1. s. i fasten 10.30 9.15

16/3 Forårskoncert ingen 16.00

17/3 2. s. i fasten 9.15 ingen

24/3 3. s. i fasten ingen 10.30

31/3 Midfaste 9.15 (PT) ingen

7/4 Mariæ Bebudelse 9.15 10.30

14/4 Palmesøndag 10.30 ingen

18/4 Skærtorsdag ingen 19.00 (PT)

19/4 Langfredag 9.15 10.30

21/4 Påskedag 10.30 9.15

22/4 2. påskedag ingen ingen

PT: Sognepræst Pernille Troldborg, Gørding.
Uffe Vestergaard holder friweekend, 3/3 og 31/3.

Personalia
Døbt, Vester Nykirke:
Elias Laoha Mathiesen,  
Esbjerg
Elliot Skovgaard Johansen, 
Endrup

Begravet, Vester Nykirke:
Svend Ove Lambertsen,  
Bramming

Døbt, Vejrup Kirke:
Dagmar Fogh Kristensen,  
Glejbjerg
Jamie Rieper Ammundsen, 
Vejrup
Gaby Elina Ryberg, Vejrup
Sebastian Ladefoged Ising, 
Vejrup

Bisat, Vejrup Kirke
Helga Jensine Nielsen, Gørding
Henry Sørensen, Bække

Sangaften i Endrup
Der bydes endnu engang til fællessang i Klubhuset i Endrup, d. 20/2 
2019, kl. 19.00. Den indholdsmæssige side af aftenens program ligger 
endnu ikke helt fast, men vi kommer nok ikke uden om Kim Larsen, 
som jo desværre gik sidste år.

Men ellers bliver udgangspunktet fra Højskolesangbogen, hvor Kim 
Larsen jo for øvrig også er repræsenteret. Kommentarer – snag – snak 
– på højskolemanér. 

Der er kaffe og kage. Alle skal være hjertelig velkomne.

Aktivitetsudvalget / Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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Dokken 10 · 6700 Esbjerg · 88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

Gert har overskud til 
dig og din virksomhed
 I Middelfart Sparekasse i Esbjerg får du en personlig erhvervs-
rådgiver, som altid er tilgængelig og har omfa� ende lokalkendskab.

Vi har korte beslutningsveje, og vi tror på, 
at et indgående kendskab og involvering i 
din virksomhed giver de bedste resultater 
for både dig og os.

Læs mere om hvad Gert og kollegerne 
kan tilbyde dig på midspar.dk/esbjerg

Gert Andersen
Erhvervsrådgiver
88 20 85 52
ga@midspar.dk

Vejrup Endrup Nyt
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Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

 
 

Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode  
til en hyggelig aften med en flaske vin. 

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

 vin til særdeles fordelagtige priser,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en 
hyggelig aften sammen med os. 

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

Vejrup præmiespil
  November 2018 Præmie
 450 Kenneth Møller 200
 28 Andy Dupont 150
 179 Lis Hougård 150
 141 Iben Sørensen 100
 188 Kristian Fogh 100
 216 Pia Gjerlevsen 100
 173 Kent Jensen 50
 292 Per Skamsø 50
 3 Birger Henriksen 50
 24 Jørgen Hansen 50
 85 Thorkild Nielsen 50
 402 Jannick Jensen 50
 382 Maiken Donslund 50
 549 Kadara Sørensen 50
 535 Pernille Olsen 50
 203 Erik Risager 50
 257 Leif Hermansen 50
 104 Helga Nielsen 50

 73 Birthe Degn 50
 408 Lene Frederiksen 50
 238 Harry Lindbjerg 50
 531 Peder Hjort 50
 413 Bent Christensen 50
 479 Tina Sørensen 50
 387 Uffe Vedsted 50
 309 Henning Pedersen 50

  December 2018 Præmie
 258 Per Burkal 200
 363 Githa Laumann 150
 99 Hans Jørgen Madsen 150
 279 Kurt Brandsborg 100
 134 Kent Jensen 100
 333 Jacob Brun 100
 409 Charlotte Jensen 50
 511 Anna Schultz 50

 25 Carsten Mølgård 50
 165 Doris Jensen 50
 296 Marianne Nissen 50
 39 Ejvind Christensen 50
 83 Krzysztof Gorowski 50
 277 Poul Bjarne Holst 50
 359 Cammila Hejn 50
 472 Søren Quebec 50
 80 Ida Fogh 50
 302 Jens Johannesen 50
 486 Susan Sørensen 50
 433 Børge Voss 50
 46 Jens Bojsen 50
 2 Hans Callesen 50
 488 Mikkel Sørensen 50
 7 Kim Eskesen 50
 141 Iben Sørensen 50
 145 Anette Mortensen 50

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Borgerforening
GENERALFORSAMLING 08.11.2018
I Vejrup Borgerforening har vi i det forløbne år gen-
nemført følgende arrangementer:

MGP fest d. 17. februar i Multisalen med 80 spisen-
de og i alt 125 børn og voksne, der kom og festede.

Sankt Hans festen blev afl yst pga. afbrændingsfor-
bud pga. tørken. Det er planen at Sankt Hans næste 
år fl yttes til den nye sø.

Borgerforeningens 100 års jubilæum 25. august 
afholdte vi på torvet. Vi havde arrangeret byvan-
dringer med Anna Schultz og Birger Henriksen med 
efterfølgende pølse og brød og lidt at drikke. 

Børnebanko 4. november var en stor succes med ca. 
80 børn og voksne, og en masse lokale foreninger var 
sponsorer med fl otte gaver. Vi havde i år valgt at hol-
de det en søndag eftermiddag, mod tidligere år, hvor 
det er blevet afholdt en hverdagsaften.

Julebelysningen – Vi opsætter et juletræ med belys-
ning ved Bytorvet. - Borgerforeningen udlejer sta-
digvæk fl agstænger, fl ag samt jordspyd, som blandt 
andet kan opsættes ved alleer. 

Det er muligt at købe banner på www.vejrup.dk, 
hvilket en del fi rmaer allerede benytter sig af. Hjem-
mesiden www.vejrup.dk bliver løbende opdateret af 
borgerjournalist Chris Kjærsig. Vi udvikler løbende 
hjemmesiden. Borgerforeningen afholder 2 årlige 
møder med Vejrup Lokalråd. 

Bevar Vejrup skole - Borgerforeningen deltog i ar-
rangementet - d. 14. september hvor byråd politiker-
ne var inviteret og 5 mødte op. – 18. september kom 
beskeden efter budgetforhandlingerne VEJRUP SKO-
LE BESTÅR – der blev lavet et hurtigt arrangement 
på torvet for at fejre det, hvor borgerforeningen 
hjalp med at grille pølser og brød.

Konfi rmandindsamling. Borgerforeningen opstiller 
sparebøsser – sponsoreret af Skjern bank – hos Din 
Købmand, Vejrup.  Denne indsamling omhandler 
kun konfi rmander, der konfi rmeres i Vejrup Kirke, 
idet vi ikke har mulighed for at have overblik over 
konfi rmationer udenfor byen. Vi fortsætter med 
denne indsamling i 2019. Borgerforeningen opsætter 
naturligvis fl ag i byen på konfi rmationsdagen.

Kontingentindbetalingerne i 2018 er 139, i 2017 
var der 116. Der er uddelt kontingent sedler til 500 
husstande, vi har valgt ikke at stemme dørklokker 
men udelukkende være mere synlige ved vores ar-
rangementer, samt mere synlige på de sociale medier 
:O). Den årlige kontingentopkrævning udgør uæn-
dret henholdsvis Kr. 150,- pr. hustand og Kr. 75,- for 
enlige. Der udloddes i lighed med tidligere 2 køb-
mandskurve. Udtrækningen sker på Generalforsam-
lingen, blandt de indbetalte girokort.

Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til be-
styrelsen for den store indsats, I alle har ydet igen-
nem året ved de forskellige arrangementer og møder.

Harriet Johannessen

Mode opvisning 
Tirsdag den 2. april hos Butik No 9 i Bramming.

Kom til en hyggelig aften i tøjets tegn.
Butik no 9 vil vise os deres lækre nye forårs kollektion samt give inspiration og fi f til 

hvordan vi bliver klar til forårsmoden, tøjet vises frem af lokale  mannequiner. 
Der vil være mulighed for at se, prøve og købe tøj denne aften.

Der serveres et let traktement
Pris 50 kr. pr. pers. Incl. kørsel. Ikke medlemmer 100 kr.

Vi kører i private biler kl. 18.30 fra hallen
Tilmelding til Anette: 27831548 – senest tirsdag den 26. marts.

Vejrup Husholdningsforening.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup If og Gørding-Lourup IF  - 
Sammenlægning af senior fodbold
Hermed lidt omkring sammenlægningen af de 2 
klubber.

Når den kommende sæson for herre senior star-
ter, har vi valgt at sammenlægge hhv. VIF og GLIF. 
Sammenlægningen ses i lyset af et faldende antal 
seniorspillere for både Vejrup og Gørding samt mu-
ligheden for at kunne tilbyde vores unge mennesker 
endnu bedre faciliteter i fremtiden. 

Derudover har det været drøftede for år tilbage. Nu 
syntes tiden at være til næste skridt, samtidig med at 
niveauet er nogenlunde ens. Der er dog en betydelig 
aldersforskel på holdende som vi ser at alle spillerne 
kan få gavn af. 

Lørdag den 19/1 blev 
der afholdt ”kick-off” 
hvor mere end 30 til-
meldte møde op og 
deltog i forskellige akti-
viteter. 

Dagen blev brugt til, 
at lære hinanden at 
kende på tværs af hol-
dene trods der var en 
del kendte ansigter. 

Vi startede med suppe efterfulgt af en kort intro-
duktion af Klaus Mølvad Pedersen (En del af samar-
bejdsudvalget). Herefter gik dagen med blandt andet 
Spinning, Jumping fi tness, forskellige aktiviteter for-
delt i hallen. Da klokken blev 15.30 mødtes vi igen til 
en kold øl, hvorefter turen gik til Vejrup for at spille 
indendørs fodbold. 

Dagen blev rundet af med fælles spisning kl. 18.00, 
og et stort tak til de deltagende med håbet og troen 
på en god sæson.

Træningsstart er planlagt til den 9/2, 
nærmere informationer følger. 

Og enhver som skulle have interesse eller lyst til 
at være med skal  endelig komme og være med.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup IF Håndbold
U8, U10 og U12 var til indløb i Dokken, da Ribe - 
Esbjerg skulle møde Mors - Thy d. 19.11.2018.
Vi tog afsted fra Vejrup i samlet fl ok, og i alt var 21 
indløbsbørn og mere end dobbelt så mange forældre 
og søskende afsted.

Vi har været afsted til indløb et par gange om året 
de sidste år.  Det er altid en kæmpestor oplevelse 
for børnene at være med. Denne gang har vi valgt at 
lade to af børnene skrive om oplevelsen sammen og 
det kan læses nedenfor:

Da jeg var til indløb for 4 gang.
Det var ikke noget nyt, at man fi k 
harpiks på fi ngrene - det er lidt 
klamt! - Det var en fed oplevelse at se 
alle de mennesker, som klappede ad 
spillerne og os, da vi løb ind på banen. 
- Det var også fedt at se alle de kendte 
håndboldspillere. 

Lærke løb ind med Miha Zvisej nr. 21 
og Mia løb ind med Jonas Bruus Tidemand nr. 8. 
Man bliver godt nok nervøs! Der er høj musik og 
lyset slukkes i hallen og så kommer der disko-lys. 
Kampen var mega spændende. Ribe - Esbjerg starte-
de med at føre og så kom de bagud. 

 I de sidste 5 sekunder nåede de at score og alle hop-
pede op af stolene og skrålede helt vildt, så på en 
måde var det en sejr, at de nåede at score, så kampen 
endte uafgjort.

Skrevet af Lærke Nielsen U10 og Mia Sørensen U10

VIF Håndbold

TAK til HOME Bramming

Vejrup Håndbold D amer senior er super stolte i 
deres nye spillertøj fra ejendomsmægleren HOME – 
her ses spillerne i deres nye dragter.

På billedet ses fra venstre: 
Flemming Dreyer, Michaela Karlson, Maria 
Kjellberg, Mette Opstrup, Anne Staal, 
Charlotte Tobiasen, Kirsten Jensen, Tatiana 
Lau, Anette Mernø, Lone Thomsen, Maria 
Hausted og træner Bo Hermansen. 
På billedet mangler: Sandie Sillasen og 
Lene Rue. 

Vejrup Endrup Nyt
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Kæmpe badmintonstævne i 10 haller
Så er der glade medaljevindere fra Tønderstævnet den 5/6 januar 2019

Fra venstre. - Cecilie Christensen, Kasper Kristensen, 
Cecilie Søndergaard, Silke Sørensen, Patrick Chri-
stensen, Magne Sørensen, Signe W. Nielsen, Mathi-
as Søndergaard og Anton Christensen
på billedet mangler Mads Clausen og Villas N An-
dersen.

11 spillere deltog i stævnet fra Vejrup I F og fi k 
11 medaljer med hjem til klubben

U. 13 år 
C rækken Sølv i Single Cecilie Christensen 
C rækken Bronze i Dame double med Mikkeline 
Svarrer / Hjerting I F 

U. 15 år
C. rækken Guld i Single Signe W. Nielsen
C. rækken Guld i Dame double Cecilie Søndergaard  
C. rækken Guld i Mix double med Jakob H. Peder-
sen / Gråsten

U. 15 år 
D. rækken Sølv i Mixed double Magne Sørensen 
med Victoria Ø Jensen / Erritsø 

U 17/19 år 
C rækken Guld i Single Mads Clausen
C rækken Sølv i Herre double med Patrick Christensen  
C rækken Bronze i Single Patrick Christensen

Et kæmpe stævne som Vejrup IF badminton afde-
ling deltog i. Der var deltagelse af ikke mindre en 
566 børne og unge i DGI Sønderjyllands store bad-
mintonstævne i Tønder.

Hallerne i Tønder skulle afvikle stævnet med ung-
domsspillere i alderen fra U9 til U19 Det er et stort 
stævne, hvor spillere kom fra hele landet, også nogle 
fra Tyskland. Der var arrangeret overnatning for spil-
lerne på Tønder skole, og så kunne spillerne komme 
gratis i svømmehallen lørdag. Der blev spillet i 10 
haller om lørdagen og 4 om søndagen.

Der blev overrakt en hav af medaljer og ikke mindre 
end 133 guldmedaljer, - et af kommentarerne, som 
de unge havde, var at det er utrolig sjovt at være med 
til stævnet, fordi man møder en hel masse nye men-
nesker, man ikke kender. Her få man masse af nye 
venner – og gode kammerater.

Uddrag fra JV.dk

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk22



Alle Vejrups ungdoms badmintonspillere har fået nye 
klubdragter – det ser godt og professionelt ud at alle 
kommer i ens dragter, når vi som altid møder talstærkt 
op til turneringer og stævner. Fra Badmintonafdelingen 
skal der lyde en stor tak 
sponsorerne 
Dan og Karina 
Søndergaard fra 
SØNDERGAARD BILER 
På billedet ses et udsnit af 
Vejrups badmintonspillere 
samt trænere.

Udtagelses stævne foregik i Ribe den 19. januar 2019

U. 13 år
C rækken Guld i single Cecilie Christensen  
C rækken Guld i mix Cecilie Christensen 
C rækken Guld i mix Mathias Søndergaard 

U. 15 år
C rækken Guld i Single Signe W. Nielsen     
C rækken Sølv i Dame duble Signe W. Nielsen
C rækken Sølv i Dame duble Cecilie Søndergaard

U. 17 år 
C rækken Guld i Herre double Jeppe B. Andersen
C rækken Sølv i single Patrick Christensen         
C rækken Sølv i Herre double Patrick Christensen  
C rækken Sølv i Herre double Mads Clausen  
C rækken Bronze i single Mads Clausen 

Der var 5 spillere med til Træfstævnet i Bække fra 
Vejrup IF d. 19. januar
Mathias Fogh Guld i  gruppe 0 pulje 2
Mathias Fyhn Bronze i gruppe 0 pulje 2
Anton Christensen Sølv i gruppe 2 pulje 1
Villas N. Andersen Bronze gruppe 4 pulje 1

Preben Lind

Anton 
Christensen

Mathias og Cecilie C

Signe Nielsen Bjørn KjærCecilie 
Christensen

Cecilie S og Signe N

Mathias FyhnMathias Fogh

VIF Badminton 

Patrick og Mads
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Julemøde I Seniorklubben 
torsdag d. 6. december 2018
I år havde vi fået Uffe Vestergård til at holde et ind-
læg til julemødet, da han er vores nye præst I sognet. 
Han fortalte om julen helt fra oldtiden. Det var en 
helt anden form for fejring, da det var en fejring af, 
at det nu gik frem mod lysere tider. Det gik vildt og 
voldsomt for sig med druk, slagsmål og drab. 

Indtil reformation var det meget brugt med det, 
man kaldte julestue. Her var højdepunktet, at man 
bandt en karl og pige nøgne sammen og lagde dem 
på et bord. Så rullede og æltede de øvrige parret 
sammen til stor morskab for dem, der deltog, men 
det var jo ikke sikkert, at de to på bordet syntes det. 
Det blev så forbudt efter reformation som utugtig. 

I forhold til fortiden er julen blevet helt anderledes 
røvkedelig. Det med en klap i numsen og et kys un-
der misteltenen er helt bandlyst. Man har fået en 
berøringsangst, kropforskrækkelse og en  uromantisk 
indstilling folk imellem. Det er blevet sådan, at i dag 
fi nder man en kæreste over nettet  på samme måde, 
som man køber julegaver.

Uffe syntes at julen i dag helt var gået amok. Det 
er kun blevet børnenes og butikkernes fest. Det går 
kun ud på at puste forventningerne og gaveræset op, 
Man begyndte med juleudstilling allerede i oktober, 
og der kommer en lavine af pakker fra Kina, som er 
med til at ruinere postvæsnet. 

Efter Uffes indlæg, fi k vi et fi n kaffebord med boller 
og lagkage. Og så var der banko, som der var der 
mange, der havde set hen til. Der var mange fi ne 
gevinster at vinde, og ligeså mange gevinster på 
adgangsbilletter. Stor tak for de præmier, der blev 
sponsoreret af Niels Ole og Købmanden .
Der deltog 62 medlemmer denne dejlige eftermiddag.

Generalforsamling
Torsdag d. 10 januar 2019 havde Seniorklubben ge-
neralforsamling I Fritidscentret.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere: Valgt blev: 
Hans Peter Madsen til dirigent og til stemme-
tællere blev valgt: Hans Clausen Fogh og Tommy 
Hunderup.

2. Beretning ved formanden, der omtalte de arran-
gementer, der havde været i årets løb.

3. Regnskab ved kassereren. Regnskabet viste en 
kassebeholdning på 3720 kr. og et indestående på 
16 511 kr. Plus en halvårskonto på 25 135 kr.

4. Ingen forslag. 

5. Til bestyrelsen blev valgt: Ida Fogh og Tommy 
Hunderup

6. Valg af Suppleanter: Genvalg af Søren Callesen og 
Mona Boysen.

7. Valg af revisorer: Genvalg af Ejvind Andersen og 
Hans Clausen Fogh

8. Valg til Fritidscenter: Genvalg af Tove Hermansen 
og Aage Henriksen

9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen fortalte Lars Østergård 
om en 4 dages tur til Lolland og Falster først i juni 
sammen med OK klubben i Varde. Der deltog 36 
medlemmer i generalforsamlingen.
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Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

Vejrup
  Caravan
   Transport VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

VVS - Blikarbejde
Olie- og gasservice
Jordvarme
Luft/vand varmepumper
Olie- og gaskedler

Tillid og tryghed er det vi bygger på

Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

Skov Madsens Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Vi tilbyder Elysium 
Begravelsesopsparing 
som gør det muligt, 
selv at spare op til 
egen begravelse eller 
bisættelse.

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på

w
w

w
.sk

o
v
m

a
d

se
n

.d
k

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

Strandby Kirkevej 270 • 6700 Esbjerg • Tlf. 76 109 110 • info@gte.dk • www.gte.dk

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED ]
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

 

SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 –  Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen
Dir. tlf. 23 30 81 14 · lis.hoejland@signconcept.dk

 

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 
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2019 Arrangementer 
Marts
Søndag D. 03.03 Fastelavnsfest Vejrup IF  kl 14.00-16.00

Tirsdag  D. 05.03 Vejrup IF generalforsamling og mk79 først og derefter Vif start kl 19.00

Tirsdag D. 12.03 Vester Nykirke Lokalhistorisk arkiv generalforsamling kl. 19.30 Klubhuset

Torsdag D. 14.03 Vejrup Antenneforening afholder generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscenter

Torsdag D. 21.03 Endrup Lokalråd holder årsmøde kl. 19:00 i Klubhuset.

Torsdag D. 28.03 Vejrup Lokalråd Årsmødet i Vejrup Endrup Fritidscenter. kl. 19.00

Lørdag D. 30.03 Gymnastikopvisning Vejrup IF kl. 15.00

Søndag D. 31.03 Affald indsamling Vejrup Lokalråd fra Bytorvet kl. 9.00 

April
Tirsdag D. 02.04 Mode opvisning hos Butik No 9 i Bramming kl. 18.30 fra Fritidscenter 

Torsdag D. 04.04 Repræsentantskabsmøde I Vejrup Endrup Fritidscenter kl.19.00

Banko og Præmiewhist i Fritidscentret - Hver ONSDAG kl. 19.00

Fritidscentrets Køkken har dermed ÅBEN fra kl. 17.00

Vejrup Idrætsforening & 
Støtteforeningen MK. 79
Afholder ordinær Generalforsamling – 
Tirsdag den 5. marts 2019 i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Kl. 19.00 byder MK 79 velkommen med deres beretning.
Derefter ca. kl. 19.30 har Idrætsforeningen oret. Alle er velkommen

Dagsorden ifl g. vedtægterne - Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til 
formanden – Senest en uge før generalforsamlingen, (- den 26. marts) -Vejrup IF er en idrætsforening, 
der drives på frivillig basis, hvor det sociale har første prioritet, et samlingspunkt for byens borger. 

Vi har brug for dig, der kan give en hånd med, eller har gode ideer. De forskellige udvalg så som Badmin-
ton, Gymnastik, Fodbold, Håndbold, Svømning, Sponsor, Festudv.  og Bankoudvalget.

- Foreningen mangler altid frivillige personer…….. der gerne vil give en 
hånd med, -  og vil være en del af i byens foreningsliv.

Har du interesse eller bar lyst til at give foreningsarbejdet en chance, 
kontakt da formanden Otto Pedersen på mobil nr. 23 71 48 25
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Endrup Kro  Endrup 7519 1500
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter  Vejrup/Endrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Ronni Fyjn Vejrup 9380 0703
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sabrina’s fodpleje Gørding 2618 0020
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup Caravan Transport Vejrup 5122 3480
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup  Vejrup 7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

hver onsdag kl. 19.00!
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
 200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

Sidegevinster, Superbanko, S-blad,
Puljenr., 1 Lykkenr. pr. halvleg.
Max. 5000 kr.!

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23  6690 G

ørding
75 17 89 99

www.dengroennebutik.dk

K
nud Jørgensen EL ApS

D
in fagm

and
Vi er specialister i varm

epum
per

SHARP ES-G
FB7147W

3
Vaskem

askine
•

Energiklasse A+++
•

Kapacitet 7 kg
•

1400 O
m

drejninger

Vi er specialister i varm
epum

per

Set på
 TV

N
YT HO

S 
KN

U
D JØ

RG
EN

SEN
 EL

Tilbehør til 
M

obil/IPad
Priser fra DKK 69 - 299,- 

N
u afh

. 2999,-
Før 4499,-

M
ITSU

BISHI

Vejrup Endrup Nyt


