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Fane hils 
– fane ved fod ! 

Vejrup Idrætsforenings årlige Gymnastikopvisning var en sandt overfl od af hygge og arrangement, både børn og voksne viste hvad de havde brugt Vinteren på.  
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Bokwa Fitness
Nyt Fitness det er først i starten af dette år at der bliver uddannet instruktører i Danmark.

Vejrup Idrætsforening har Zumba Instruktør Lonnie Koch, 

nu også Bokwa instruktør hun har holdet 

Torsdag fra kl. 18.45 – 19.40.
Giv dig selv en sjov oplevelse og spring med på holdet

– Mød op og forhør jer nærmer.

” Ekstremfit ” stadig 2 gange om ugen
 Denne ”fitnessform” kan bruges som fysisk træning til andre idrætsgrene,  

men det skal også være sjov, timen gør man får en god kondition og hvor man ved hjælp 
af primitive former for udstyr kan få trænet og styrket sine muskler,  

træningen er hård men, man bliver stærkere og mere fit. 

Instruktør Lonnie Koch 

Tirsdag fra 17.30–18.25 – Torsdag fra 17.45–18.40

Holdet køre frem til uge 22

Ballet i Vejrup
Alina er kommen fra barsel men der har været lidt pasnings problemer 

her iapril derfor er der først ballet igen 

Fra 4. maj til den 14. juni. 

Årgang er fra 3 år til 7/8 år 
Holdet træner om fredagen  
Fra kl. 14.00 – til 15.00 
Multisalen i Fritidscenter

Kontakt person. Helle Burkal. 
Ved nærmere info.29 45 46 15
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Gymnastikopvisning 9 marts 2013 kl. 15.00 
 

FANE HILS – FANE VED FOD  
 
VELKOMMEN til Vejrup Idrætsforenings årlige gymnastikopvisning velkommen til alle gymnaster 
og deres træner.  
- Det er en fornøjelse at se så mange børn dyrke Gymnastik her i Vejrup 
– det er en fornøjelse at se så mange trænere og hjælpere der gerne vil Gymnastikken 
og det er fornøjelse at se alle de ideer og kreative indslag, der er opstået i løbet af vinteren. 
 
Håber at vi kan gøre dagen hyggeligt samt – der er 9 hold i år der skal på gulvet for at vise, hvad de 
har lært i vinterens løb. 
 
De 110 børn der har dyrket gymnastik i denne her sæson – de har været fordelt på følgende hold 
Børn med deres Forældre blev delt på 2 hold de små med 14 og de store med 17, et puslingehold 
hvor de er 17 pige/drenge og 11 Tarzan drenge - Yder mere har der været et stort hold piger med 
en Dreng på 20 og 16 piger og drenge på Spring holdet, og ikke mindst den sidste nye aktivitet 
nemlig Ballet hvor der i efteråret har været 11 piger  
 
Med det er jo ikke nok med børnene her i Vejrup Gymnastik afdeling de voksne er også i gang vi har 
flere end 177 voksne igennem på en uge, Dameholdet – Herreholdt, Idræt om dagen 
Zumba, Bokwa Fitness, Ekstrem fitness. Og vi får lov til at se dem alle på gulvet i dag – dog har vi 
ikke Balletten med i dag men lige nu er der 6/8 små piger der nyder at Alina er kommet tilbage. 
 
Velkommen til Musikken i dag Sam Højst spiller til på klaver, vi Synger: Jorden er flad  
 
Nu da alle Gymnaster har været inde på gulvet – er der kun at sige TAK for denne sæson – TAK for 
en hyggelig eftermiddag Og inden vi går ud med fanen vil vi sige– Tak til alle trænerne og deres 
hold tak for en kanon oplevelse, jeg håber vi alle ses til næste år.  

 
Derefter blev der rykket rundt på bordene og der skulle være fællesspisning med ta selv bord  
– 167 pitabrød var bestilt og alle hjalp med oprydningen og om rokering opfyldning af skåle og saft 
Efterfølgende var alle med på ideen og hjalp til med, tonse bane blev lavet samt Airtrack, bom og 
tove. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnastikopvisning 9 marts 2013 kl. 15.00
FANE HILS – FANE VED FOD

VELKOMMEN til Vejrup Idrætsforenings årlige 
gymnastikopvisning velkommen til alle gymnaster 
og deres træner.

- Det er en fornøjelse at se så mange børn dyrke 
Gymnastik her i Vejrup

– det er en fornøjelse at se så mange trænere og 
hjælpere der gerne vil Gymnastikken

og det er fornøjelse at se alle de ideer og kreative 
indslag, der er opstået i løbet af vinteren.

Håber at vi kan gøre dagen hyggeligt samt – der er 
9 hold i år der skal på gulvet for at vise, hvad de har 
lært i vinterens løb.

De 110 børn der har dyrket gymnastik i denne her 
sæson – de har været fordelt på følgende hold

Børn med deres Forældre blev delt på 2 hold de små 
med 14 og de store med 17, et puslingehold hvor de 
er 17 pige/drenge og 11 Tarzan drenge - Yder mere 
har der været et stort hold piger med en Dreng på 
20 og 16 piger og drenge på Spring holdet, og ikke 
mindst den sidste nye aktivitet nemlig Ballet hvor 
der i efteråret har været 11 piger

Med det er jo ikke nok med børnene her i Vejrup 
Gymnastik afdeling de voksne er også i gang vi har 
flere end 177 voksne igennem på en uge, Damehol-
det – Herreholdt, Idræt om dagen

Zumba, Bokwa Fitness, Ekstrem fitness. Og vi får 
lov til at se dem alle på gulvet i dag – dog har vi ikke 
Balletten med i dag men lige nu er der 6/8 små piger 
der nyder at Alina er kommet tilbage.

Velkommen til Musikken i dag Sam Højst spiller til 
på klaver, vi Synger: Jorden er flad

Nu da alle Gymnaster har været inde på gulvet – er 
der kun at sige TAK for denne sæson – TAK for en 
hyggelig eftermiddag Og inden vi går ud med fanen 
vil vi sige– Tak til alle trænerne og deres hold tak for 
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Se flere fotos på side 6 og 7.
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Vejrup Idrætsforening Generalforsamling 
Marts 2013
Generalforsamlingen starter med idrætsforeningens støtteforening MK79: 
Ordstyrer: Henning Frederiksen - Referent: Sabrina Hansen.

Formandens beretning: Tommy Hunderup

Vores opgaver er at forvalte Bankoformuen og admi-
nistrerer Præmiewhist. 

Der har i år været ca. 12/16 deltagere ved præmie-
whist hver onsdag, hvor Knud Fogh prøver at vare-
tage alles ønsker. Det i hans interesse at antallet ikke 
kommer under de 12 spiller, er det, er han nødsda-
gen til at stoppe Præmiewhist. 

Når vi gennemgår regnskabet, vil i se at i 2012 har 
vi indhentet det tabte på kursregulering, som vi mi-
stede i 2011. 

Jeg har talt med skattevæsenet, ang. At M/K-79 
skulle have en ny godkendelse, til at blive fritaget for 
at betale skat, af indtægter fra kursreguleringer, så-
dan en godkendelse skal man lave hver 10 år.

Vi skal være glade for at vi stadig har banko, det 
giver stadig overskud og bestyrelsen gør et stort 
stykke arbejde for at det kører. 

Jeg vil sige en stor tak til alle dem der hjælper til 
banko og præmiewhist. Uden jer kunne vi ikke gen-
nemføre disse ting.

En tak til hallen og idrætsforeningen, for det gode 
samarbejde vi har.

Valg af bestyrelse: Tommy Hunderup, Knud Erik 
Mortensen, Otto Pedersen, Charles Madsen Sup-
pleant

Aktivitetsudvalg: Knud Fogh Præmiewhist, Reviso-
rer: Hans Jørgen Madsen

Aase Sommerlund Madsen, Henning Frederiksen 
suppleant.

Generalforsamling.
Valg af ordstyrer: Henning Frederiksen 
Valg af referent: Sabrina Hansen 
Valg af stemmetæller: Ronnie og Lars 

Formandens beretning: v. Otto Pedersen

Først skal der lyde en stor tak til alle for den gode 
indsats i 2012

Uden alle de frivillige kræfter kan man ikke holde 
gang i så stor en forening, som VIF.   

År 2012 har budt på både gamle og nye aktiviteter - 
Conventus har fungeret næsten efter vores ønsker, 
men vi må sande at nogle ting stadigvæk hænger på 
kassereren.  

Vi har drøftet at vi fremover skal tilpasse vores mø-
der, så der kun bliver 3-5 møder med alle og at man 
bruger sine kræfter i udvalgene og at vi i forretnings-
udvalget (formand-kasserer-sekretær) holder møder 
oftere og kortere.

Det glæder mig at fodbold har taget udfordringen op 
med at få børn til at dyrke fodbold, jeg glæder mig 
til at se resultatet. 

Vi har forsat med fredag aften med Ungdomsidræt, 
hvor der har været en stor tilslutning til mellem 
30/40 unge.  

Søren Callesen har igen i år haft gang i Krolfen, med 
45 seniorer, tak til dig Søren.

Kirstine Sørensen(formand for Seniorklubben), an-
gående ”Idræt om dagen.” her har der været 50 med-
lemmer, hun sørget for at finde ledere – igen Preben 
Lind og Søren Callesen, været togholder hver tirsdag 
vinteren igennem. Herved har Karen Olsen kørt 
spinning de tirsdage hvor det har været muligt og 
Kirstine har lavet en aftale med Per angående kaffe 
og rundstykker. 

Kristian Sørensen har indtil nu taget sig af teltholder-
foreningen og han har sagt, at nu, vil han ikke længere 
og da jeg eller en af de andre foreninger ikke har kun-
net finde en anden, har jeg sagt, at så må jeg tage det 
og så må der findes en anden formand for VIF!

Vi er i den heldige situation, at vi har Per som halbe-
styrer og det betyder at mange af de ideer, der fødes, 

Fortsættes på side 8.
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som der skal anskaffes redskaber til. Laver han selv 
eller også finder han en, der kan gøre det billigt og 
det skal han have en stor tak for.

Og her til sidst vil jeg sig en stor tak til alle de, der år 
efter år laver det store frivillige 

arbejde og her tænkes der især på bankomedhjæl-
pere, hvor af der er en del, der har været med fra 
starten. Der er brug for flere. 

Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i det 
forgangne år. 

Tak til alle udvalgene, og på gensyn i det nye år.

Tak til Banko, Præmiewhist, Præmiespil og MK 79.

Tak til hallen for godt samarbejde 

Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden 
dem havde vi ikke tøj på kroppen.

De har gjort en fornem indsats. Tak for dette

Godkendt

Fodboldudvalget: v. Knud Fogh

Vi har desværre ikke haft nogen ungdomshold uden-
dørs i 2012. Spredt over flere årgange ved vi, at der 
er nogle, der spiller i andre klubber. Vi har nu været i 
gang med at se, om vi kunne finde en, der vil arbejde 
for at få nogle hold i gang igen. 

Pia Gjerlevsen er kommet ind i udvalget, og har til 
opgave at få gang i nogle ungdomshold igen. Sam-
men med Lone er hun i gang med at ringe rundt til 
forældre, for at høre om deres dreng eller pige evt. 
har lyst til at spille fodbold i V.I.F igen. Et forsøg på, 
om vi på den måde kan samle spillere til et hold, 
men det er ikke nemt med de små årgange der er. 

I foråret havde vi 2 seniorhold. En serie 4 og en se-
rie 6 hold. Serie 4 holdet blev fint placeret, men vi 
måtte desværre trække serie 6 holdet. Der var spil-
lere nok, men der var for mange andre interesser, der 
kom på tværs af fodbold. Vi måtte derfor desværre 
melde afbud til et par kampe. I efteråret spillede 
serie 4 holdet rigtig godt, og rykkede op i serie 3. Da 
det ikke gik så godt med serie 6 holdet i foråret, prø-
vede vi med et 7 mands hold. Det gik godt. 

Vi sluttede udendørs sæsonen af med et brag af en 
oprykningsfest i centret, hvor vi også sagde farvel til 
vores senior træner John Pedersen fra Jernved. 

Vi har haft 2 seniorhold med i indendørs turnerin-
gen i vinter under DGI. Det bedste hold spillede i 
amts serien og blev nr.1.  Har efterfølgende deltaget i 
landsmesterskaberne i Vingsted og blev nr. 3. Rigtig 
godt gået. 

Her i 2013 har seniorerne været i gang med trænin-
gen den sidste måned, under ledelse af vores nye 
trænere Henrik Hunderup og Anders Ebener. Der 
har været en rigtig flot tilslutning til træningen, og 
nogle nye spillere er kommet til. Som tidligere nævnt 
er vi nu i gang med at se ,om vi kan få gang i nogle 
ungdomshold igen. Udvalget vil gerne takke alle, der 
har hjulpet med de forskellige opgaver, der har været 
det sidste år.

Godkendt 

Håndboldudvalget: v.  Brian Milwertz

Sæsonen er ikke helt slut endnu for håndbolds ved-
kommende, Serie 2 damer mangler stadig 2 kampe 
i deres turnering, de ligger lunt midt i puljen og kan 
hverken rykke op eller ned. Om det var fordi der in-
gen pres var på dem, eller fordi de fik banen efter en 
testosteronfyldt U18 drenge kamp skal jeg lade være 
usagt, men de leverede en pragtopvisning i weeken-
dens håndbold stævne, som Gørding afholdt i vores 
hal, det lugtede unægtelig af gamle dage med fuldt 
program.

Det yngre hold som i år spiller i DGI regi skal i mor-
gen til Grindsted og kæmpe om kredsmesterskabet. 
Det ønsker vi held og lykke med.

Vi har været repræsenteret i hallen ved foreningens 
aktivitetsdag, hvor der var god mulighed for at unge 
interesserede kunne komme op og prøve kræfter 
med håndbolden, dette tilbud var der desværre 
ikke rigtigt nogen der valgte at tage imod. Vi har i 
udvalget snakket om  her i foråret  at tage kontakt 
til Gørding håndbold afd. For at se om vi kan få et 
samarbejde op og stå der fra næste sæson, for de få 
børn fra Vejrup, som pt. ønsker at spille håndbold, 
når vi nu ikke kan samle nok til et hold. Det kræver 
selvfølgelig noget koordinering mellem de øvrige afd. 
i VIF og Gørding håndbold, så det ene ikke udeluk-
ker det andet.

Næste sæson: pga. skader, alder og fraflytning fra 
byen er der i øjeblikket ikke udsigter til at serie 2 
holdet fortsætter, men at det udelukkende bliver et 
DGI hold der repræsenterer os i næste sæson, men 

Fortsat fra side 5.

Fortsættes på side 13.
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www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Sponseret 
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncert-
pladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var 
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På 
den måde fik Owen Luft både sine terminale r og bemandinge n 
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musik-
ken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen  
– sammen kan vi mere.

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE
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• OMBYGNING
• TILBYGNING
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•  VINDUER/DØRE
• PORTE
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Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

 

 

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62 

 

 

 

 

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62 

 

 

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedker-

arbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med 

tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

Byg aden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

Her er der plads
til din annonce

Kontakt 29 45 46 15
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35

www.majholm.dk

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt 29 45 46 15

 

 

 

For dine øjnes skyld

Optimal abonnement på optimale briller
0 renter og gebyrer

OPTIMAL OPTIK
Storegade 7 · 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
www.optimal-bramming.dk

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade · 26 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

Her er der plads til din annonce

Kontakt 29 45 46 15
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Separatkloakering af Vejrup By
Esbjerg Forsyning har planlagt at renovere kloak-
ken i store dele af Vejrup by i løbet af de næste ca. 
3 år. Det nye kloaknet bliver et separatsystem, dvs. 
tostrenget system med en ledning til regnvand og en 
til spildevand.

For information om hvad det indebærer for grund-
ejere og borgere, henvises til pjecen om Separatkloa-
kering, som kan hentes på Esbjerg Forsynings hjem-
meside, www.Esbjergforsyning.dk. Pjecen kan også 
fås ved henvendelse til, xxx xxxx, Vejrup Lokalråd.

Arbejdet med første etape af kloakeringen forventes 
at kunne starte i løbet af foråret 2013, og fortsætte 
til ultimo 2013 eller primo 2014. Første etape af 
arbejderne omfatter dele af Engdraget samt Vejrup 
Storegade, som er markeret på kortet. Arbejderne i 
de øvrige dele af byen starter først op i enten 2014 
eller 2015. Hvis man som grundejer bliver berørt 
af arbejdet, vil man modtage et informationsbrev 
inden arbejdet starter op. I forbindelse med arbej-
det kan det desværre ikke undgås, at man vil blive 

generet af entreprenørmaskinerne mens det står på 
- men vi håber at i vil udvise tålmodighed.

Køreadgangen vil blive forsøgt opretholdt i videst 
muligt omfang mens arbejdet står på. Engdraget og 
Vejrup Storegade lukkes for gennemkørsel i etaper 
som arbejdet skrider frem, men der vil stadig være 
kørselsadgang til det hele, på nær ved arbejdsstedet. 
Arbejdsstedet vil være ca. 20 m langt og fylde hele 
vejens bredde. Arbejdsstedet flyttes løbende i vejens 
længde mens der etableres kloak midt i vejen. Ved 
arbejdsstedet er der etableret en udgravning midt i 
vejen, og der vil være etableret afspærring og bygge-
pladshegn omkring udgravningen.

Evt. spørgsmål til projektet kan stilles til

Henrik Uhrenholt, Heuh@Esbjergforsyning.dk,  
76 14 25 32

Eller Rune Bach Nielsen, Rbn@Esbjergforsyning.dk, 
76 14 25 26

Separatkloakering af Vejrup By 
 
Esbjerg Forsyning har planlagt at renovere kloakken i store dele af Vejrup by i løbet af de 
næste ca. 3 år. Det nye kloaknet bliver et separatsystem, dvs. tostrenget system med en 
ledning til regnvand og en til spildevand. 
 
For information om hvad det indebærer for grundejere og borgere, henvises til pjecen om 
Separatkloakering, som kan hentes på Esbjerg Forsynings hjemmeside, 
www.Esbjergforsyning.dk. Pjecen kan også fås ved henvendelse til, xxx xxxx, Vejrup Lokalråd. 
 
Arbejdet med første etape af kloakeringen forventes at kunne starte i løbet af foråret 2013, og 
fortsætte til ultimo 2013 eller primo 2014. Første etape af arbejderne omfatter dele af 
Engdraget samt Vejrup Storegade, som er markeret på kortet. Arbejderne i de øvrige dele af 
byen starter først op i enten 2014 eller 2015. Hvis man som grundejer bliver berørt af 
arbejdet, vil man modtage et informationsbrev inden arbejdet starter op. I forbindelse med 
arbejdet kan det desværre ikke undgås, at man vil blive generet af entreprenørmaskinerne 
mens det står på - men vi håber at i vil udvise tålmodighed. 
 
Køreadgangen vil blive forsøgt opretholdt i videst muligt omfang mens arbejdet står på. 
Engdraget og Vejrup Storegade lukkes for gennemkørsel i etaper som arbejdet skrider frem, 
men der vil stadig være kørselsadgang til det hele, på nær ved arbejdsstedet. Arbejdsstedet vil 
være ca. 20 m langt og fylde hele vejens bredde. Arbejdsstedet flyttes løbende i vejens længde 
mens der etableres kloak midt i vejen. Ved arbejdsstedet er der etableret en udgravning midt i 
vejen, og der vil være etableret afspærring og byggepladshegn omkring udgravningen. 
Evt. spørgsmål til projektet kan stilles til 
Henrik Uhrenholt, Heuh@Esbjergforsyning.dk, 76 14 25 32 
Eller Rune Bach Nielsen, Rbn@Esbjergforsyning.dk, 76 14 25 26 
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Hvad kan vi gøre for  
din virksomheds økonomi?
Få et betalingstjek i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, hvis 

du vil optimere dine ind- og udbetalinger? 

For at din virksomhed kan få en bedre 

likviditetsstyring? Så du kan opnå øko-

nomiske besparelser?

Ring til erhvervsrådgiver på Lisbeth 

Skjøth Bailey på 74 37 18 73 og aftal tid 

til et betalingstjek.

Storegade 30 · 6740 Bramming
tlf. 74 37 18 00 · sydbank.dk/vestjylland 

Vejrup 
Antenneforening 

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside 

Tlf.: 75 19 01 68 
Det bedste signal fra YouSee 

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g
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lad os nu se, det har før lydt sådan, jeg ved godt at 
spillerne ikke bliver yngre, så det kan være alvor 
denne gang.

Godkendt

Svømning: v. Brian Milwertz

Efterårs sæsonen blev gennemført med alt for få 
tilmeldte, 12 børn, og forårssæsonen har vi aflyst, da 
der var endnu færre interesserede.

Til slut vil jeg sige tak til - Spillere, trænere, ledere, 
udvalgsmedlemmer, hjælpere/forældre, hallen/per-
sonale - For indsatsen i den forgangne sæson - Brian 
Milwertz

Godkendt

Badmintonudvalget: v. Niels Rasmussen

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige såvel 
bestyrelsen i idrætsforeningen som bestyrelsen i 
badmintonudvalget tak for godt samarbejde i det 
forløbende år. Den samme tak skal naturligvis lyde 
til såvel trænere som hjælpetrænere, som også i år 
har gjort et kæmpe stykke arbejde.

Der skal også lyde en stor tak til Per Burkal for det 
gode samarbejde.

Badmintonudvalget består i skrivende stund af 
Preben Lind, Thomas Regel, Bent Truelsen og Niels 
Bach Rasmussen. Vores suppleant er Niels Peder 
Regel.  Thomas Regel og Bent Truelsen er begge på 
valg, men modtager gerne genvalg. Det sammen gør 
sig gældende for Niels Peder Regel, som også gerne 
tager endnu en tørn som suppleant. 

Vejrup/Endrup mesterskabet vil i år blive afviklet 
mandag d. 18. marts, og der er igen i år stor tilslut-
ning.

På motionist-siden har vi haft endnu et godt år, dog 
har der desværre været ledige baner i år. Fra besty-
relsens side vil vi gerne takke for forståelsen for, at 
der igen i år har været enkelte aflysninger, da hallen 
har været brugt til andre aktiviteter i badminton-
tiden. Sæsonen forlænges selvfølgeligt med de antal 
gange badminton har været aflyst. Uge 16 er sidste 
spilleuge.

V. Preben Lind

Også for ungdomsholdene går det godt med mange 
spillere. I 2012 har vi haft mange vindere ved træf-
stævnerne. I foråret var det Emil A. Sørensen der 
blev vinderen af den bedste pulje. I sidste stævne i 
2012, der blev afviklet i Vejrup, var det Rune Hansen 
der lå øverst.

Træfstævnerne er et godt begynder-stævne, hvor 
stort set alle kan deltage. I holdturneringen i sæso-
nen 11/12 havde V I F desværre ingen puljevindere. 
Da vi i august måned begyndte træningen, var det 
med tidligere hjælpetrænere, der blev forfremmet 
til trænere. Camilla Utoft Nielsen og Jonas Thom-
sen Petersen (begge 16 år gamle) træner de ældste 
børn, mens Camilla og hendes søster Janni (14 år) er 
trænere for de yngste årgange. Undertegnede hjæl-
per så med det praktiske. Vi kan heldigvis spore en 
god tilslutning og har udvidet med reservebane og 1 
yderligere time.

D G I holdturnering bliver i år afviklet som stævner 
på faste lørdage. Det har jo den fordel, at både le-
dere, forældre og spillere kan planlægge bedre. Efter 
de første runder ligger vores 2 turneringshold meget 
godt placeret. En stor tak skal lyde til forældrene for 
kørsel og opbakning. Der er flere forældre, der sen-
der SMS, når børnene er forhindret i at komme til 
træning. Vi blev her i weekenden puljevindere i både 
u11 og u13 år og fik dermed medaljer med hjem. At-
ter i år vil jeg gerne takke forældre og medtrænere 
for god opbakning, så børnene har gode vilkår at 
udfolde og udvikle sig i.

Godkendt

Gymnastik: v. Helle Burkal

Gymnastik sæsonen startede op i uge 37, så med en 
stor udfordring, med at finde trænere til de forskel-
lige hold, de hænger ikke lige frem på træerne. 

Men som vi så ofte har set, så kommer de gamle 
træner på banen igen.

De store årgange er også kommen til Vejrup og det 
kan mærkes på forældre/barn i år har der en del 
der har villet beholde de store tilbage inden de kan 
begynde på Puslinge holdet og det har så også be-
virket at holdet er blevet store. På Forældre/barn 
holdet har vi været nød til at dele i 2 da holdet med 
17 store børn og 14 små, så Kirsten/Hanne kom lidt 

Fortsat fra side 8.

Fortsættes på side 23.
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Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 

Industrivej 24 · 6740 Bramming · Tlf. 20 96 96 76
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk

Annonce Knudsens Gardiner  23/01/09  12:36  Side 1

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt 
udskiftning af termoglas

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

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 

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

Niels Lambertsens Vej  6  • 6705 Esbjerg Ø
Tlf .  76 109 110 • Fax 76 109 111 • www.gte.dk • info@gte.dk

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk
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Amen
Kordegn og præst talte sammen, og 
den ene spurgte den anden: Ammer 
du, eller skal jeg amme? 

Hvad betyder ordet amen egentlig? 
Det er hebraisk. Og man skulle tro, 
at det betød noget i retning af slut, fi -
nale, punktum. Det er dog ikke den 
egentlige betydning. Men det er selv-
følgelig nærliggende at tro, når nu 
trosbekendelsen og alle bønner slut-
ter med amen, så må det vel være et 
mystisk ord, der markerer afslutning. 
I lighed med at det i franske fi lm hed-
der Fin som afslutning og i at det i 
almindelig tale f. eks kan lyde: Kan 
præsten da ikke snart sige Amen? Så 
er det om at kunne sige stop og fi nde 
en slutning. 

Men grundbetydningen er troskab, 
fasthed og pålidelighed. Vi kender 
det fra talemåden: ”Kan du sige ja og 
amen til det?” Og ordet ”emet”, som 
er af samme rod, betyder sandhed. 
Altså noget som står urokket. Det er 
til at stole på. Det er troværdig tale. 
Og om bøn: Det er en god bøn, som 
vi kan tilslutte os og som gerne skul-
le få sin opfyldelse.

Amen bruges som en liturgisk for-
mel, hvorved menigheden i Israel ac-
cepterer gyldigheden og konsekven-
sen af et løfte eller en forbandelse. 
Med ”Amen” besvares også en vel-
signelse. 

Og lovprisninger i Salmernes bog 
slutter med Amen, for at sige, at det 
er så sandt, som det er sagt. Lad det 
ske! Amen er i sig selv en bøn om vel-
signelse, som f. eks, da David ønske-
de, at hans søn Salomon skulle være 
konge og der fi k nogen til at synge og 
bede. Når bønnerne i kirken afsluttes 
med Amen og menigheden opfordres 
til at synge med på det, så er det for 
at sige, at det er en troværdig bøn og 
må den opfyldes. Det er ikke bare 
præsten, der beder den, men os alle 
sammen. Efter den aronitiske velsig-
nelse synger vi Amen ikke mindre 
end tre gange for at understrege, at 
det er en god velsignelse og må den 
blive opfyldt. Der kan være proble-
mer ved tungetale, fordi der forstås 
ordene ikke umiddelbart og hvordan 
kan man så sige Amen til det! 

Jesus bruger også Amen. Men det 
er specielt, når han siger: ”Sandelig, 
sandelig siger jeg jer.. ”, hvor ”sande-
lig” er oversættelse af Amen. Ingen 
anden bruger amen på den måde, 
men det er jo i god klang med grund-
betydningen: Det står fast, det står til 
troende. Og det vidner om, at Jesus 
selv er enestående, han taler med 
vægt, når han siger noget.   Og i den 
sidste bog i Bibelen kaldes Jesus selv 
for Amen, dvs., han er til at stole på. 

Asger Ehmsen

Kirkebladet
Kirkelige handlinger
1/1-1/4  2013

Døbte:
Vejrup kirke
Maria Harbuz Taae Lindberg

(Alina Harbuz Lindberg og 
Harry Taae Lindberg)

Silke Asta Have Gaardsholt Jensen 
(Melanie Gaardsholt Jensen og
Michael Have Kristensen)

Josephine Sillesen
Madeline Sillesen
 
Vester Nykirke
Filippa Skjøtt Rix Jensen

(Linda Skjøth Larsen og 
Stefan Rix Jensen)  

Begravede:
Vejrup kirkegård
Elsebeth Callesen
Birtha Rasmussen
Hans Henrik Aalling Hansen

Vester Nykirke kirkegård:
Lydia Vibekke Christensen

Nr. 2 • 2013
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Gudstjeneste i 
Vøgaslund
Igen i år er der gudstjeneste i Vøgas-
lund, Lykkesgårdsvej. Det er en yn-
dig åben plet midt i skoven, hvor vi 
under Guds frie himmel fejrer guds-
tjeneste med fuglesang som akkom-
pagnement. 

Tag madkurven med og få en kop 
kaffe i fælleskab med andre i Guds 
frie natur søndag den 7. juli kl. 14.00. 
I tilfælde af kraftig regn søger vi ind 
i kirken. 

Babysalmesang
Der er et godt fremmøde om torsda-
gen til babysalmesang i år, og det op-
muntrer til at fortsætte med tilbuddet 
igen til efteråret.

Ny Kirkesanger
Desværre har vores kirkesanger Ejner 
Mathiesen måttet sige op på grund af 
sygdom og stillingen vil blive opslået 
i nærmeste fremtid. 

Ejner har sunget trofast siden august 
2009 og de kom altid to, for Esther 
var næsten altid med. 

Ved udendørsgudstjenester var det 
godt at have Ejner med, for her kunne 
vi trække på harmonikaen.

Den behøver ikke strøm.  

Søren Kierkegaard 
Han blev født 5. maj 1813 for 200 år 
siden. Her lidt strøtanker fra hans 
dagbøger i dagens anledning.

I 1848 skrev han: Min Fader døde – 
så fi k jeg en anden fader i hans sted: 
Gud i himlene – og så opdagede jeg, 
at min første fader egentlig havde 
været min stedfader og kun uegentlig 
min første fader.

Om Regine 25. oktober 1841: hun 
elskede ikke min velformede næse, 
ikke mine smukke øjne, ikke mine 
små fødder- ikke mit gode hoved – 
hun elskede kun mig og dog forstod 
hun mig ikke.

1854: Sokrates – kristendom.
Sokrates har ret: Når en mand ikke 
gør det rette, er det fordi han ikke 

forstår det; forstod han det, så gjorde 
han det – ergo er synd uvidenhed.

Kristendommen har ret: Synd er 
skyld. Når nemlig en mand ikke gør 
det rette, er det ganske rigtigt fordi 
han ikke forstår det, hvis han forstod 
det o.s.v. Men at han ikke forstår det 
rette, er fordi han ikke kan forstå det, 
og at han ikke kan forstå det, er fordi 
han ikke vil forstå det – se her kom-
mer det.

Og kun ved at behandle alt kri-
minelt er det at kristendommen har 
magtet verden, og magtet at holde 
justits.

1854, året før Kierkegaard døde: 
En af vore digtere (Ingemann) skal, 
sentimentalt, være af den mening, at 
endog ethvert insekt er udødeligt.

Manden har ret, kunne man fristes 
til at sige. Dersom nemlig menneske-
ne som de nu til dags fødes en masse 
er udødelige, så synes det ikke ubil-
ligt, at også insekterne bliver udøde-
lige. 

Onsdag den 24. april :

Soldatervennestævne i konfi rmandstuen kl. 19.30

Taler: Kjeld Nørgaard, Oksbøl soldaterhjem

Salmemaraton: 
uge 14 fredag den 5/4 Gørding kirke
uge 16 torsdag den 18/4 Vejrup kirke
uge 18 tirsdag den 30/4 Jernved kirke
uge 20 onsdag den 15/5 Hviding Kirke
uge 22 mandag den 27/5 Vester Nykirke
uge 24 tirsdag den 11/6 Hunderup kirke

Der er stadig mulighed for at være med  kl.17-18. I Vejrup skal vi 
den 18. april synge fra nr. 71-80 
Og i Vester Nykirke den 27. maj fra nr. 101 til 110. Julen varer læn-
gere end til påske i år, når vi skal synge disse salmer! Men vi må jo 
også glæde os over hele året, at Jesus blev menneske.
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Det er dette rigtige tevandssludder, 
der er så hjerteligt og rørende ægte 
præstevrøvl, som altid excellerer i, 
hjerteligt, at udvande alle begreber 
således, at de bliver til intet, ja næ-
sten modbydelige! Udødelighed, det 
var engang det høje mål, som slæg-
tens heroer så op til ydmygt beken-
dende, at denne løn var så overvæt-
tes, at lønnen stod i intet forhold til 
deres meget anstrengende stræben – 
og nu er enhver lus udødelig.

I sandhed Ingemann, han burde 
have været præst, indbunden med 
fl øjl på ryggen og på maven og med 
en guldkvast på skulderen!

Slå katten af tønden
Fastelavnssøndag var vi ude med køl-
len i Vester Nykirke. Det gjaldt tøn-
den med den sorte kat. Mona havde 
gjort plads i garagen og kørt have-

traktoren ud, så vi kunne slå os løs. 
Og det lykkedes. Katten af papir 

faldt ned.

I gamle dage var den jo levende, det 
stakkels dyr. 

Nu er det heldigvis kun symbolsk.  
Der var en sognepræst i sin tid, der 
protesterede mod den onde skik med 
den levende kat.  Jeg troede egentlig, 
at katten var et symbol på foråret, der 
sprang ud ligesom katten fra tønden. 
Det er vist ikke den rette tolkning. 
Derimod er katten et symbol på det 
onde i tilværelsen, som skal have en 
omgang og derfor forhåbentlig for-
svinde hurtigst muligt. 

Til eftertanke:
Jesus svarede Nikodemus: Sandelig, 
sandelig siger jeg dig: ”Den, der ikke 
bliver født på ny, kan ikke se Guds 
rige.” Johs 3,3

Sandelig siger jeg jer: ”Den, der 
ikke modtager Guds rige ligesom et 
lille barn, kommer slet ikke ind i det”  
Mark 10,15

Gud er, at der er ansvar. 

Kristoffer Olesen Larsen, præst 

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
07.apr. (1.søn. e. påske) 09.30 11.00
14.apr. (2.søn.e.påske)      09.00 ingen
21.apr. ( 3.søn.e.påske) ingen 10.30PT
26.apr. (Bededag) 09.00 10.30
28.apr. (4.søn.e.påske 10.00 ingen
  (konfi rmation i Vejrup)
05.maj (5.søn.e.påske) ingen 09.00
09.maj (Kr. himmelfartsdag) 10.30 09.00
12.maj (6.søn.e.påske) 09.00 10.30
19.maj (Pinsedag) 10.30 09.00
20.maj (Anden Pinsedag) 10.30 ingen
26.maj (Trinitatissøndag) 09.00 10.30
02.juni (1.søn.e.trin.) 09.00 ingen
09.jun. (2.søn.e.trin.) 10.30 09.00
16.jun. (3.søn.e.trin.) 10.30PT ingen
23.jun. (4.søn.e.trin.) 10.30 09.00
30.jun. (5.søn.e.trin) ingen 09.00PT
07.juli (6.søn.e.trin.) 14.00 ingen
  (Vøgaslund) 
PT: Pernille Troldborg

Kalender:

Onsdag d. 24.apr. Soldatervennestævne i Konfi rmandstuen ............................................................. kl. 19.30

Søndag d. 7. jul.: Udendørsgudstjeneste i Vøgaslund ....................................................................... kl. 14.00

Torsdag d. 15. aug. Sogneudfl ugt
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Konfi rmation i Vejrup kirke,
søndag den 28. april kl. 10.00:

Stine Søby Fogh, Boldingvej 32, Grisbæk
Heidi Starup Jensen, Øster Vejrupvej 12, Vejrup
Nadia Vase Matthiassen, Svalevej 8
Line Dahler Møller, Boldingvej 36, Grisbæk
Emma Julius Rønde, Engdraget 13, Vejrup
Siw Julius Rønde, Engdraget 13, Vejrup
Josefi ne Sillesen, Kirkediget 13, Vejrup
Madeline Sillesen, Kirkediget 13, Vejrup
Vivi Grønning Sørensen, Sdr. Grisbækvej 11, Grisbæk
Freja Smidemann Toft, Vejrup Storegade 75 Vejrup

Anders Fogh, Industrivej 7, Vejrup
Rune Mathias Hansen, Stationsvej 7, Vejrup
Jeppe Søby Raben, Hegnet 13, Vejrup
Emil Møller Sørensen, Vibevej 7, Vejrup

Konfi rmationsdatoer:
(3.søn.e.påske i Nykirke og 4. søn e. påske i Vejrup)

 Vester Nykirke Vejrup
2013 ingen 28. april
2014 11. maj 18. maj
2015 26. april 3. maj
2016 17. april 24. april
2017 7. maj 14. maj

Konfi rmand-
altergang
Søndag den 14. april  kl. 9.00 i 
Vejrup kirke. I gamle dage kunne 
konfi rmander først gå til alters ef-
ter konfi rmationen. Sådan er det 
heldigvis ikke mere. Nu er det for 
hele familien. Både store og små. 
Altergangen forstås i dag mere 
som et fællesskabsmåltid. For både 
toldere og syndere – og børn.

Men det er også en festlig ting at 
samles konfi rmander og familie til 
fælles altergang. Det indbydes der 
til 2 uger før konfi rmationen.

Udsnit af nogle af årets konfi rmander 
i dejlig solskin ved Vejrup kirke. Vi 
plejer gerne at begynde i kirken med 
en andagt. 

Adresseliste:

Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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Vejrup/Endrup mesterskabet (VEM) 2013 i Badminton.
Turneringen blev afholdt mandag den. 18. marts 
2013 fra kl. 17:00 til ca. 21:30.

Der var 57 tilmeldte deltagere, hvoraf ca. halv-
delen var helt unge spillere, der skulle afvikles 67 
kampe.   

Trods de relativ få deltagere, forløb aftenens pro-
gram og afviklingen af kampene utrolig jævnt, 
uden lange ventetider og også med god udnyt-
telse af banerne. 

Det kan nok tilskrives 3 forskellige forhold: 

- Et godt overblik og god styring fra dommertår-
net af Niels Peter og Thomas Regel

- Mange frivillige – både unge og forældre - til at 
hjælpe med det praktiske, bl.a. være dommere 
og tælle point ved kampene. 

- Et fornuftigt kampprogram udarbejdet af ud-
valget

For at de mindste børn, der kun skulle spille 
single, kunne få 4 kampe lige som deres kamme-
rater, der var tilmeldt flere rækker, havde vi valgt, 
at sætte 5 spillere i 2 puljer. Det indebar så, at der 
skulle afvikles 10 kampe i sådan en pulje, så der-
for blev det lidt over normalt sengetid, inden de 
sidste var færdige. Det må vi se om vi kan undgå 
næste år.

Vi fra udvalget siger tak til alle der kom op i hal-
len og så på og lidt større tak til dem der hjalp til, 
specielt Niels Peter der igen tog tørnen i dom-
mertårnet.

Resultatet af kampene blev som følger:
Pulje 1 – single børn 
Vinder Guld: Balbina Sillesen 
Sølv: Ea Sørensen
Pulje 2 – single børn 
Vinder Guld: Patrick Christensen 
Sølv: Stig Grøndal
Pulje 3 – single børn 
Vinder Guld: Nichlas Kokholm 
Sølv: Magnus Kristensen
Pulje 4 – single A børn 
Vinder Guld: Celina Kristensen
Pulje 4 – single B børn 
Vinder Guld: Nicolai Mortensen
Pulje 5 single A børn 
Vinder Guld: Emma Sofie Regel
Pulje 5 single B børn 
Vinder Guld: Martin Høeg
Pulje 6 double børn 
Vinder Guld: Emma & Andreas
Pulje 7 double børn 
Vinder Guld: Celina & Oliver
Pulje 9 Herre double A 
Vinder Guld: Allan & Hans 
Sølv: Tonny & Kenneth
Pulje 10 Herre double B 
Vinder Guld: Tue & Bent 
Sølv: Steen & Brian
Pulje 11 Herre double C 
Vinder Guld: John & Anders 
Sølv: Nicolaj & Jakob
Pulje 14 Mix double 
Vinder Guld: Tonny & Britta

Tobias og Kasper Celina og Oliver
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Vejrup/Endrup Fritidscenter 
opfølgning fra 2012
Alt kører rigtig godt med en god udlejning i både dagtimer og luksus aftentimer til kl. ca. 21.30 hver aften 
på nær onsdag aften, som er udlejet hele aftenen til banko som i øjeblikket kører fornuftig. Udlejningen af 
Multisalen kører også rigtig godt med både gymnastik, ekstremsport, miniton, ballet, dagpleje, børnehave, 
spinding, kurser og fester.

Vi kan heldigvis se at vores multisal bruges rigtig meget, og at vi er kommet godt igennem 2012 og som regn-
skabet viser, er at vi kommet ud med en pæn overskud på 98.000. kr. efter henlæggelser  til vedligehold da vi 
kan se at der vil komme flere udgifter vedr. vedligehold, og så skal vi til at se på vores toiletter inde i klubhu-
set og det store møde/festlokale biblioteket, som trænger til noget fornyelse , og som vi alle ved kommer der 
også noget vedr. vandseperering i løbet af de næste år.

Følgende ting har vi udrettet i 2012
•	 Bygget	flot		nyt	lokale	til	ungdomsklubben	
•	 Lavet	ny	terrasse	foran	biblioteket
•	 Fået	lakeret	gulvet	i	multisalen
•	 Fået	125	nye	stole	med	hynder	og	på	det	sidste	plastic	klapborde
•	 Nye	planter	i	det	sidste	stykke	rundt	om	multisalen	da	dem	vi	plantede	første	gang	ikke	holdt	og	vi	kunne	

ikke holde det ordentlig
•	 Afholdt	1	aktivitets	lørdage	med	hallens	venner	i	efteråret,	den	i	foråret	opgav	vi	på	grund	af	travlhed	med	

byggeriet af klubben
•	 Afholdt	et	oktoberfest	med	kæmpe	succes	
•	 Afholdt	fælles	aften	med	de	andre	foreninger	og	skolen	med	Helge	Engelbrecht
•	 Fået	lavet	nyt	hjemmeside	www.vefritidscenter.dk
•	 Så	har	vi	arbejdet	med	Lag	og	natur	og	erhvervsstyrelsen	vedr.	projekt	ungdomsklub	som	de	forkastede	i	

første omgang, men så efter at Jesper Larsen tog en tur til København og forelagde projektet for natur og 
erhvervsstyrelsen har vi nu fået tilsagn om de 125 000 kr. så nu mangler vi bare at aflever slutrapporten så 
skulle pengene være hjemme.

Fremtiden:
Vi arbejder stadig med energien og holder et skarp øje med den da det bliver dyrere og dyrere at varme cen-
teret op, men vi kan glæde os over at vi ikke bruger mere energi selv om vi har fået flere kvadratmeter, stort 
kado til Per for det, for han kører styringen med Hård hånd.

Planer for 2013

Oktoberfest igen med nyt orkester og indslag.

Aktivitetsdag for børn igen.

Så håber vi at der kommer mere gang i den store hal evt. med holdsport eller nye aktiviteter.

Til sidst et stort tak til bestyrelsen Per og Helle og foreningerne som bruger hallen, de frivillige som har hjul-
pet både med at bygge de nye lokaler til klubben, og som giver en hånd med, for at få centret til at køre i 
hverdagen.

Bestyrelsen består efter repræsentantskabet af.
Henning Frederiksen, Preben Lind, Ketty Christoffersen, Knud Erik Mortensen, Tommy Hunderup, Lisbeth 
Høj. 

Vejrup Endrup Fritidscenter, Henning Frederiksen
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Her er der plads

til din annonce

Kontakt 29 45 46 15
MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN
Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Renovering

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri
Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

 Lykke Minimælk Lykke Letmælk Lykke Endrup Stærk Jyde Gammel Endrup
 20+ 30+ 45+ 45+ 45+
 Mellemlagret Mellemlagret Mellemlagret Ekstra laget i Ekstra laget i
 11,0% fedt 17,0% fedt 26,0% fedt 30 uger 52 uger
    26,0% fedt 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 15 mælkeproducenter, der er an-
delshavere 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
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Generalforsamling i Endrup Idrætsforening 
den 28. februar 2013
I året der er gået er der blevet spillet håndbold og 
krocket på banerne ved klubhuset, fodbold blev 
der ingenting af da der ikke kunne blive et hold og 
så er der spillet badminton i hallen. Sammen med 
Lokalrådet og Borgerforeningen har vi købt en 
hjertestarter, der er blevet hængt op ved Endrup 
Mejeri.

Vi har fået loftet på klubhuset efterisoleret. 

Endrup Borgerforening ansøgte Idrætsforeningen 
om et tilskud til renovering af julebelysning, det 
blev besluttet at støtte med kr. 5000-.

Idrætsforeningen har eftergivet et lån, som Sam-
lingsstedet Endrup Møllekro, havde fået. 

Vi fik en forespørgsel fra Lokalarkivet, om de kun-
ne leje sig ind i den gamle del af klubhuset, men 
der kunne ikke blive enighed i bestyrelsen om for-
slaget, så det blev opgivet. 

Familiedagen blev afholdt den 25. august, der 
startede med gudstjeneste og rundstykker i et telt 
ved klubhuset. Regnen væltede ned hele formid-

dagen, men om eftermiddagen blev der tørvejr og 
så blev de forskellige aktiviteter alligevel gennem-
ført.

Efter flere henvendelser til Esbjerg Kommune 
angående de våde boldbaner, har Vej & Park haft 
et kamera nede i rørlægningen mellem banerne. 
Resultatet af undersøgelsen viste at der kun var 
drænrør under den kommunale boldbane der sva-
rede til 10% af banens areal. Løsningen bliver, at 
de graver de eksisterende drænrør op, renser disse 
og nedlægger dem igen med et andet filter af sten 
og grus, end det der bruges i dag, samtidig skal der 
nedlægges flere drænrør parallelt med de eksiste-
rende. Hvis de holder hvad de lover, går arbejdet i 
gang i uge 32 eller 33. 

Regnskab: Årets resultat viste 23.182,23 kr.

Bestyrelsesvalg: Ud gik John Nicolaisen og Jane 
Schultz - Ind kom Anika Andersen og Else Marie 
Christensen - Revisorer og Suppleanter blev gen-
valgt.

På bestyrelsens vegne, Jørn Mortensen

Vindere af præmiespil i Endrup I. F 
Januar 2013
Nr. Navn Kr.

 51    Th. Schmidt ........................................200
 4 Rikke Christensen ..............................100
 83 Mette Pedersen ..................................100
 38 Conny Petersen ..................................100
 113 Kjeld Olesen .......................................100
 286 Henrik Christensen ...........................100
 271 Karen Olsen ........................................100
 251 E. A. Ehmsen ......................................   50
 223 Jonna Jensen .......................................   50
 232 Egon Schmidt .....................................   50
 266 Åse Sørensen ......................................   50
 56 Else M. Christensen ..........................   50
 141 Bendt Madsen ....................................   50

Februar 2013
Nr. Navn Kr.

 225 Michael Christensen .........................200
 36 Peter Bertelsen ...................................100
 127 Åse Olesen ..........................................100
 68 Leo Sørensen ......................................100
 161 Frans Wijbenga ..................................100
 236 Joan Madsen ......................................100
 61 Lars Christoffersen ............................100
 163 Wendy Jensen ...................................... 50
 246 Dennis Christensen ............................. 50
 156 John – Allan Rasmussen ..................... 50
 254 Carsten Pedersen ................................. 50
 113 Kjeld Olesen ......................................... 50
 279 John Gustavsen .................................... 50
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på overarbejde, men de fik det til at nå sammen, ved 
at hvert hold fik 45 min. hver. - I alt 31 børn med 31 
voksne

Puslinge holdet med 28 børn fra alderen 3-6 år blev 
også delt – 11 Tarzan drenge i alderen 6-8 år og 17 
på et blandet hold – de har igen i år delt sig mellem 
hallen og Multisalen, der har dog været lidt forvir-
ring med tiden de ville bruge, med de fandt dog ud 
af det hen ad vejen.

Pige/drenge holdet med 20 gymnaster har været et 
godt hold med en dreng og resten piger, det er en 
fornøjelse at se når der sker fremskridt med så man-
ge piger på et hold.

Springholdet med 16 – vi har igen samlet sprin-
gerne fra 3 til 7 kl. og det gav en smule overvejelser 
hvordan det kunne gribes an. Da de sidste år måtte 
komme på springholdet allerede i 2 kl. men børne 
accepteret at de måtte vente med at komme på 
springholdet.

Styr din krop ved Tina og Hanne måtte vi aflyste 
pga. for lidt deltager 6 pers.

Dameholdet med Sonja Andresen har 14 damer, 
Herreholdet med Søren Callesen er 28 mænd

Idræt om dagen er der 50 – i alt var der 35 af dem til 
opvisning super godt hold – det viser at dem der er 
med gerne vil give lidt igen – hvad Søren går og bru-
ger vinteren til.

Så tusinde TAK kære TRÆNERE, - på foreningen og 
gymnastikudvalgets vegne TAK for jeres ihærdighed 
jeres interesse i sporten og ikke mindst på børnenes 
vegne.

Zumba fitness, Både i efter året og her i foråret væ-
ret en rimligt store interesse for – det vil sige at der 
har været en lille fald i antallet med en ca. 40 -50 
kvinder pr. gang, men til gengæld er der kommen 
nye til hele tiden. For knap 3 år siden proppede der 
Zumba hold op overalt og vi har været så heldige at 
kunne blive ved, De Nye tiltag bliver taget i brug – 
Bokwa Fitness Dance er holdet startet om torsdagen 
fra kl. 18.45 køre til uge 22

Ekstrem fitness har været i gang siden uge 36 1 x 
ugentlig med en gennem gang af 22 blandede herre 
og damer. Her i foråret har vi kørt 2 x ugentlig med 
26 deltager, som slutter her i uge 12 – vi prøver at 
fortsætte til uge 22.

Her den 24. feb. havde vi en Event med Zumba in-

struktør Lonnie var der 29 deltager de fik alt den 
motion de kunne tiltænke sig i de 3 timer de var i 
gang.

Som noget nyt har vi valgt at tage klippekort i brug 
til alle 3 aktiviteter – her er det så op til hver enkelt 
deltager kunne brede sig lidt mere. Igen i år er der 
en bred vifte af muligheder for kvinderne i alle aldre, 
så vi skal nok se om vi kan pejle os ind på hvad de 
gerne vil have i den nye sæson.

Ballet startede i uge 37 der kom 12 ballerinaer – der 
kommer 4 nye til her i foråret – Baletten fortsætter 
hen til midten af juni.

Jule ballet med 130 besøgende var en suses – Kultur-
skolen havde hold med fra talentrækken, en meget 
flot og in spirende – vi skulle også have haft deltaget 
med fra Talentrækken til Gymnastikopvisningen 
men de skulle desværre på lejer.

Der har været 5 personer på hjælper kursus– 4 på 
inspirations kursus 2 på voksen fælles kursus, - I 
januar deltog 16 piger i pigelejer i Vejen. Og drenge 
Lejer i Helle Hallen var der 12 drenge med. Spring 
og pige/drenge holdet holdte havde en god spring 
weekend her den 3 marts de øvede og øvede sig her 
hjemme i hallen.

I forbindelse med balletten er der indkøbt spejle – I 
forbindelse med Ekstrem er der indkøbt 8 stk. Kel 
bel – 4/6/8/10 kg. – 2 stk. bokse sække - 2 stk. vægt-
stænger 6 stk. fitness måtter og vogn til. Alt det har 
vi fået fra OK Benzin fonden

Gymnastik opvisning var i lørdags med et hold ude-
fra, Trampofanter fra Vejen Gymnastikforening, der 
kom 225 betalende tilskuer for at se opvisningen. 
Der blev afslutter med fællesspisning lavede en af-
tale med Per i Cafeteriaet at vi serverede en fyld selv 
pitabrød og saft til 25 kr. der var tilmeldt små 167 
børn og voksne og så os selv med en 25 pers. En til-
bage melding fra dem der var med – var det en god 
oplevelse og en god afslutning på en travl dag.

Og så er der tid til Generation skifte – til næste år 
har jeg været Formand/kvinde i 10 år. Men allerede 
nu er der en der gerne vil tage over. Så det at vi alle-
rede nu kan hjælpe hinanden til en let overgang, bli-
ve en fornøjelse for hele gymnastikafdelingen. Men 
jeg slipper det ikke helt – jeg mener gymnastik efter-
hånden er blevet en stor afdeling. Så mit forslag ville 
nok være at vi skal dele afdelingen, så børneholdene 
arbejder for sig selv og voksenholdene for sig. Og det 

Fortsat fra side 13.

Fortsættes på side 24.
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er mest for de hold vi har i gang lige nu, de kræver 
en del arbejde med tilmelding og betaling – de køre 
lige nu med 10/16 uger ad gangen og betaling ved 
døren, Zumba, Bokwa, Ekstrem. Vi er begyndt med 
10 turs kort til alle tre ting, så vi prøver at gøre det 
nemmere for os selv, vi får se hvordan det forløber.

Til sidst vil jeg gerne sige – Tak til Per i forbindelse 
med indkøb og bygning af vogne, til vores rekvisit-
ter, spejle til ballet og vægte til ekstrem - TAK til 
Henning for kørsel 

Tak for godt samarbejde med Gymnastik afdelingen 
det har igen været en lang sæson, men lærerig for os 
alle. VI SES IGEN TIL EFTERÅRET – GOD SOM-
MER.

Godkendt

Festudvalg: v. Hans Callesen

Festudvalget afviklede Sportsfesten i uge 32. Tak til 
alle Dem der var med til at rejse teltet. Fyraftens-
arrangementet og havetraktortræk igen var godt 
besøgt. Søndag var vejret skønt og optoget var det 
bedste der er set i flere år…håber dette fortsætter. 
Vi havde skilte oppe hvor der stod at der ikke måtte 
tages drikke varer med på pladsen….dette skabte lidt 
problemer på p pladsen, men alt i alt en go og rolig 
sports fest. Overskud ca 50.000

Den første Søndag i advent, afholdte vi Juletræsfest 
i hallen med boder og besøg af julemanden. Ikke så 
godt besøgt som forventet men hang nok sammen 
med at der var et par andre arrangementer.

Til sidst afholdte vi det årlige fastelavnsfest med at 
slå katten af tønden. En dejlig eftermiddag med rig-
tig mange udklædte børn og voksne.

En stor tak skal lyde til resten af festudvalget og de 
andre Udvalg.

Festudvalget består af: Marianne, Ellen, Sonny, Ras-
mus, Janni, Sabrina og Hans 

Ny i Festudvalget Sabrina Jensen

Godkendt

Sponsor: Lars Nielsen

Vi har i øjeblikket 25 bander reklamer oppe rundt 
om kampbanen. Vi har set på muligheder for at æn-
dre på konceptet Der har i år ikke været nogen an-
modninger om spiller trøjer.

Vi havde en god byfest med mange deltagere i vores 
sponsor arrangement, som foregik i det store telt. Vi 
lavede en spørge runde ang. Om vores sponsoren vil 
være i det store eller lille telt. Det blev med meget 
stort flertal for det lille telt.

Godkendt

Fortsat fra side 23.

Træner / leder prisen
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Spinning: v. Otto Pedersen

Per koordinerer. 4 hold. 2 mandagshold, 1 tirsdags-
hold og 1 torsdagshold. Flot tilslutning.

Tak til instruktørerne, Karen, Rikke, Jane og Otto, og 
en tak til Per for koordinering.

Beretning fra kasserer: Iben Sørensen

Regnskabet er forsinket. Det godkendes at der er 
givet mandat til bestyrelsen til at underskrive regn-
skabet, hvis blank påtegning fra revisoren. Valg af 
formand eller kasserer og næstformand - Valg af 
udvalgsmedlemmer samt suppleanter - Valg af revi-
sorer

Indkomne forslag - VIF ansøger om rentefritagelse/
eftergivelse på lån oprettet i 2008.

Forslaget er godtaget.

Godkendt

Eventuelt:

Ny Købmandsbutik. MK79 må gerne investere i 
aktier… Bør MK79 investere i aktier i en købmands-

butik, velvidende at der er en risiko. Der debatteres. 
Der er bred opbakning. Forslaget bør komme op på 
næste generalforsamling. Mk79 kan evt. arbejde vi-
dere med initiativet.

Byfesten: Nytænkning af byfesten. Der opfordres til 
at udvalgene tænker på nye input, så Hans evt. kan 
få hjælp til fornyelse. Bestyrelsen skal muligvis gøre 
fodarbejdet, men der opfordres til at byfestdeltagere 
melder ind med input

Idræt om dagen: Der foreslås at hæve kontingent.

Godkendt

Træner / leder prisen går til Hans Callesen fra fest-
udvalget.

I år har vi valgt en person som først og fremmest 
har været leder, men han har været med i mange år 
Først i udvalget som menigmedlem under oplæring, 
først af en mand sidenhen af en dame. De har begge 
to gjort det så godt, at du få to år siden kunne sætte 
dig i formandsstolen

Jeg siger tak for det gode samarbejde vi har, og nu vil 
jeg gerne se dig, Hans Callesen.

Kære nye og nuværende medlemmer
Vi i Vejrup Husholdningsforening har i år valgt at prøve noget nyt, som vi håber, er vellykket og ikke 
giver problemer for nogen.

I år deler vi Vejrup Husholdningsforeningens program ud sammen med et girokort til hver husstand. 
Det prøver vi af flere grunde, dels fordi vi kan se, at det er et stigende problem, at have kontanter der-
hjemme samt det gør det frit for alle at være medlem og støtte foreningen i at lave lokale arrangemen-
ter.

Hvis det skulle give problemer for nogen, så ring endelig til en af 
os, se tlf. nr. på bagsiden af program. 

Vi håber, der kommer nye såvel som gamle medlemmer og støt-
ter os i at lave arrangementerne. Det giver os nogle gode oplevel-
ser og hyggelige timer i det lokale fællesrum. 

Betales der ved købmanden vil der ikke være gebyr på 25 kr.

Med Venlig Hilsen

Vejrup Husholdningsforening
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Vejrup Døgnkiosk 
    Åben alle ugens dage 
            Fra kl. 6.30-21.30 
        Telefon 75 19 03 53 

 

 

 

 

 

 

Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding

Sand • Sten • Grus
Containerudlejning

Tlf. 75 17 80 80 · Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING
Ring 4031 5119 
Fax 7519 0245
Vestermarken 4 .  Vejrup .  6740 Bramming
www.vejrup-entreprenoer.dk

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN

Tv-inspektion
Ring 4038 0253

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

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

- din lokale købmand       Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..

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

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

Her er der plads
til din annonce

Kontakt
29 45 46 15

Vejrup Endrup Nyt
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Rasmus Tantholdt i 
Vejrup-Endrup fritidscenter.
Torsdag den 21 marts havde borgerforeningen arrangeret et foredrag med Danmarks yngste krigskorrespon-
dent. Det var første gang at vi havde stablet sådan et set-up på benene, så det var med stor spænding billet-
terne blev sat til salg – ville der blive solgt 15 eller 100 stk. ?

Man må sige at vores skepsis blev gjort til skamme, og der måtte endda trykkes flere, da der blev solgt hele 
165 stk. !!!! Det er jo helt fantastisk med sådan en opbakning, når man arrangerer sådan noget – det giver 
blod på tanden til mere.

Folk fik en yderst veloplagt Rasmus Tantholdt, at se. Et utroligt levende og spændende foredrag, med mange 
drabelige og barske billeder og fortællinger.

Hvis du / I sidder med en idé om hvad der kunne være spændende at opleve – musik eller et foredrag, så 
send en mail til : borgerforening@vejrup.dk, og så kan det jo være at det netop er dit / Jeres ønske der bliver 
opfyldt næste gang.

På vegne at Vejrup Borgerforening 
Karina Søndergaard Tobiasen

Haveaffald til Sankt hansbål
Al aflæsning af haveaffald ved det gamle banelegemet udsættes til 1/6 2013

På grund af afhentning af træ fra Bane Danmark.

Vejrup Borgerforening

Vejrup Endrup Nyt
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Generalforsamling Vejrup Husholdningsforening
Blev afholdt tirsdag den 26.marts

Formandens beretning fra Inge Pedersen: 
Ud af de 5 arrangementer Husholdningsforeningen havde planlagt at afholde, var der kun 2 der blev 
gennemført, vores tur til DONG og fællesspisningen, der var stor tilslutning til begge arrangementer.  

Kassereren Karina Slot Fremlagde regnskabet. 
Årets resultat blev til et lille overskud på 1771,71kr. samtidig har husholdningsforeningen 120 medlem-
mer. 
Kontingentet for 2013 bliver forhøjet til 50.00 kr. pr husstand  
og +40.00 kr. for ikke medlemmer til arrangementer.   

Bagefter konstituerede foreningen sig således: 
Formand: Inge Pedersen 
Næstformand: Pia Engberg 
Kassereren: Karina Slot 
Sekretær: Anette Hunderup 
Øvrige medlemmer: Lissy Tobiassen-Annegrethe Steffensen  
og Susi Zarzhariassen

Sektrær 
Anette Hunderup

 Stof   
  Centrum  

                               Nørregade 11 – Bramming 
                  Tlf.: 75 17 44 77 

 

SØNDERGAARD BILER
V/ Jens & Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming
Tlf.:75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

SKØB • SALG • REPARATION

VEJRUP EL-SERVICE A/S
Aut. El-inst. Kjeld Hougaard

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50
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

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt 29 45 46 15

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt 29 45 46 15
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Vejrup Seniorclub
Tirsdag d.12. feb. Og tirsdag d.12 marts var der ud-
flugt til Varde Hjertecenter. Der var 30 medlemmer 
med hver gang, som var maksimum pr. gang. Det var 
meget interessant at se hvad man kan gøre ved folk i 
dag. Det er teknisk muligt at opererer i hjertet igen-
nem en sonde op igennem en blodåre i lysken. Skifte 
hjerteklapper ud, ballonudvide blodårene, og opløse 
blodpropper medicinsk og mange andre ting. Det var 
meget spændende a t se og høre om. Så med de be-
handlingsmuligheder man har i dag, kan man godt 
forstå, at levealderen er steget meget i de senere år.

Torsdag d.14. februar var Jørgen Engkebølle fra 
Bramming og fortælle om sit liv med titlen. Fra bon-
deknøs til forstander`. Hans liv havde været styret 
af tilfældigheder. Han var født på Sydsjælland på et 
husmandsbrug, hvor der ikke var så meget at slå til 
side med. Da han var konfirmeret kom han ud at 

tjene, senere kom han i købmandslære, det var heller 
ikke noget, så prøvede han som møbelsnedker, men 
det, skuffedè  ham også. Så kom han på efterskole og 
senere på gymnastikhøjskole. Det var her at han blev 
fanget af at undervise og præge unge mennesker. 
Han var lærer på flere efterskoler. Han traf sin kone, 
der også var lærer, på en efterskole på Fyn. De blev 
efter nogle år som lærer opfodret til at blive forstan-
derpar på Bramming gymnastik og efterskole. Det 
havde været et dejlig og spændende arbejde ,med de 
unge menneske, og se hvordan de udviklede deres 
personlighed I løbet af deres ophold på skolen.

D.14. marts havde Senior Clubben besøg af ”Senior 
orkestret” fra Vejen der spillede og sang alle de me-
lodier og sange som vi kender så godt.

Det var en rigtig god eftermiddag for de medlemmer 
der var mødt op til arrangement. 

Forårsfesten på sportspladsen
Arrangør: Endrup Borgerforening

Ja, så er Gril festen endelig forestående igen, efter en lang vinter

Lørdag d. 25. maj 2013 kl. 18.00

Er grillen varm på sportspladsen i Endrup. Medbring din egen madkurv  
og kød eller pølser til grillen. Øl, vin og vand kan købes. 

Kom og få nogle hyggelige timer i godt samvær, der vil være lege for børnene.

Vi ses.

Vejrup Endrup Nyt
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 

 

 

 
Storegade 21 · 6753 Agerbæk

Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

Trælasten Gørding 
Vestergade 21 A – 6690 Gørding 

Tlf. 75 17 82 22 – Fax 75 17 17 71 
 

 

 

 

 

               
 

 
 
 
 

HOT N TOT 
                          Dame & Herrefrisør 
                                     Helle O. Larsen 

                                       Vejrup Storegade 19 

               Tlf. 75 19 07 77 
 

 

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

Korn & Foderstof  
Gødning, så-sæd,  
Kemikaler, plast og bindegarn  
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie 
Træpiller og Træbriketter  
Bio energi  
Hestefoder 

Korn & Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn • 
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller og Træbriketter • Bio energi • Hestefoder

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

Her er der plads
til din annonce

Kontakt 29 45 46 15

Vejrup Endrup Nyt
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Arrangementer 
April

Mandag  D. 15.04 Vejrup Husholdningsfor. foredrag med Henrik Schroll på skolen kl.19.00  

Tirsdag  D. 16.04 Krolf kl. 9.30  

Søndag  D. 20.04 Vejrups Team Rynkeby festlig aften i Fritidscenteret kl. 18.00

Maj

Torsdag  D. 02.05 Senior Club, heldagsudflugt til Hvidsten kro og Mariager saltcenter

Fredag  D. 04.05 Ballet i Fritidscenteret fra kl. 14.00 – 15.00 

Lørdag  D. 25.05 Forårsfest i Endrup fra kl. 18.00 på Sportspladsen

Hver ONSDAG fra kl. 19.00

Vejrup/Endrup Fritidscenter

Banko og Præmiewhist

OKTOBERFESTEN,
sæt kryds i kalenderen den 25. Oktober

Fredag den 25. oktober 2013 dækkes der igen op til  
oktoberfest i Fritidscentret, i år med musik fra  

Günther Krautseppl og med stor Buffet.

HUSK: 
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Knud Jørgensen
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Vaskemaskine 
BAUKNECHT WAK6016

Månedens TILBUD

Komplet privat alarmanlæg
inkl. 
• 

telefonsender
• 

1 rumsensor
• 

1 dørkontakt
• 

1 fjernbetjening 2995,- 
+ montage

K
nud: 21 73 00 75 

B
ent: 26 32 89 99

H
enrik: 51 22 34 75

Knud Jørgensen EL ApS
 A

ut. E
l-installatør

vi samarbejder med 
vi samarbejder med 
www.rasolar.dk
www.rasolar.dk
www.solarglas.dk
www.solarglas.dk

 A
ut. E

l-installatør
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fra 109.000,-

3495,-
- afhentet

Åbningstider:
man - fre 09.00 - 16.30

Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7510 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Grafi skTrykcenter Esbjerg 7610 9110
Henning Kirkegaard  Gørding  7517 8080
Hot`n Tot Frisør Vejrup 7519 0777
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  7519 0230
JP Staldbyg  Bramming  7510 2162
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karl Poulsen Bramming  7517 3077
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Optimal  Bramming  7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Pigerne tøj & sko  Agerbæk 7519 6160
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 7510 1881
Spar v. Hans Johansen  Vejrup  7519 0015
Stof Centrum Bramming  7517 4477
Sydbank Bramming  7437 1800
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
Trælasten  Gørding  7517 8222
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Antenneforening  7519 0168
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup Døgnkiosk  7219 0353
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskincenter   7519 0122
Vejrup Maskinstation  7519 0170
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.27.000,-

Vejrup Endrup Nyt


