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Dermed fik Vejrup endnu en selvstændig erhvervsdrivende.
I december 2009 startede Bjørn Karlskov, som selvstændig tømrer.
Vejrup er kendt for at have mange erhvervsdrivende, når man sammenligner med andre
byer i samme størrelse. Bjørn Karlskov er født og opvokset på Bornholm, men for 9 år siden
flyttede han til Vejrup og er glad for at være flyttet her til, her er højt til loftet og mange
muligheder. Lærlingetiden foregik på Bornholm herfra har han erfaring indenfor byggeri af
Bindingsværkshuse, dem er der så ikke så mange af længere, men et har han været med til
at bygge. Der er ikke megen bindingsværk byggeri her på egnen, men Bjørn udfører alle former for tømmerarbejde, i den lille virksomhed. Bjørn Karlskov bor i Annexgade sammen med
sine to børn. Fritiden går bl.a. med at træne nogle drenge fodboldhold og hvis tiden tillader
det, spilles der golf i Holsted golfklub.
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Så er Hjertestarteren kommen til Vejrup!
Jan Jensen fra Vejrup Borgerforening kan med stolthed fremvise ophængningen af hjertestarteren i Vejrup Hans Johnsen kan ligeså med stolthed fremvise stedet hvor hjertestarteren er hængt op - nemlig på købmandens forretning husgavl- her kan man sige at den er kommen til at hænge lige midt i byen. Så er det så op til
alle byens borger at orienterer sig om hvordan den udnyttes rigtig - her vil Vejrup Borgerforening være
behjælpelig - de vil senere på året, arrangerer en informations møde hvor der vil være demonstration af
maskinen.
Vejrup borgerforening har valgt at sætte pengene i en hjertestarter for de penge der var tildelt julebelysning
sikrings stik, da man i samarbejde og hjælp fra Erik Stenager har i fået pengene tilbage, da de andre byer
efterfølgende fik det gratis.
Af borgerjournalist Helle Burkal

BRIX Haircut
Ny frisør salon i Gørding men med en
lokal pige bag saksen, Maria Brix Tobiasen
har over taget Maigårdssalonen ved Laila Sørensen.
Overtagelsen fant sted den 10. juni på Risagervej 5b i Gørding,
receptionen var en susses med ca. 175 person der fandt
frem til salonen, med gaver og blomster over steg alles
forventning, de to FRISØER Laila og Maria
var overvældet ove så mange havde funden vej.
Her ca. 2 måneder efter kan Maria kun bekræfte at det var
det rigtige hun gjorde, hun er rigtig glad for den store
opbagningen hun har fået blot 2 måneder og med ferie til alle.

Den nye salon BRIX Haircut Risagervej 5b i Gørding.

www.endrupby.dk
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Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.erling-egert.dk
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Hallens Servicevenner i Fritidscenteret har igen været i gang
Lørdag formiddag ved kl. 8, mødes
13 friske mænd med værktøjet i orden ……
De opgaver de skal i gang med er planlagt
at Centerleder Per B. – og de bliver nøje udført
af dem alle sammen. Denne gang var det bl.a.
ventilation på loftet, nye spejle på toiletter,
opretning af fliser, lysfølere, varmefølere,
tætning for fygesne, nedløbsrør m.m.
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Hen ad middag begynder de så at samles igen,
det ser ud til at opgaverne er løste,
for nu mangler de så bare at få en god middag,
inden de går hjem til velfortjent weekend…
Centret siger TAK for endnu en vellykket aktivitetsdag – vi ses igen i uge 44.

Hen ad middag begynder de så at samles igen,
det ser ud til at opgaverne er løste,
for nu mangler de så bare at få en god middag,
inden de går hjem til velfortjent weekend…

Søren Callesen som snart fylder 70 år kan bare det med at være en af hallens venner, han skifte
lige nu lister og plader ud på det gamle biblioteks facade, der bliver spartlet og malet så det kan
holde i rigtig mange år frem og det pynter rigtig
meget op på det snart gamle
ter og plader ud på det gamle biblioteks facade, der bliver spartlet og malet så
Vejrup/Endrup Fritidscenter.
mange år frem og det pynter rigtig
Til oktober pynter man nemlig ekstra
fint op i Fritidscenteret, her fylder
Fritidscenteret 25 år og det skal da fejres.
Emnet til festen er en rigtig OKTOBER FEST,
på menuen er schnitzler med brasede kartofler
og så er der øl i de store krus og tyrolermusik
fra et ni mands orkester.
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Vejrup Idrætsforening – Online betaling system ”Conventus”
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VIF Badminton – Tilmelding sæsonen 2011/2012
Uge 35 – Mandag d. 22. August
I Fritidscenterets cafeteria
Børn kl. 19:00 - 19:20 Motionister kl. 19:20 – 19:45
NY Betaling system: - Conventus

 

Ved tilmeldingen SKAL der oplyses fødselsdag og fødselsår på spillere,
da man allerede ved betaling bliver registreret under Conventus
Man bruger KUN dankort til betaling
(se andet sted i bladet)
Badmintonudvalget
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MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS
Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

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

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

Vognmand

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

Vejjrup
p Døg
øgnk
kiosk
Åben alle ugens dage
Fra kl. 6.30-21.30
Telefon 75 19 033 53

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

www.endrupby.dk
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Gørding‐Vejrup Skyttekreds
Tirsdag d. 30. august 2011 starter riffel- og pistolskydning igen op på 15 meter banerne i Gørding-Vejrup
Skyttekreds’ lokaler i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter.
Medlemspriser 2011/2012
• Børn og unge under 21 år:
Medlemskort
200 kr.
•

Medlemskort + 10 skydninger
a 25 skud, tilbud til 250 kr.

•

Over 21 år:
Medlemskort

250 kr.

•

Medlemskort + 10 skydninger
a 25 skud, tilbud 350 kr.

•

Seniormedlem: (over 55 år)
Medlemskort
200 kr.

•

Medlemskort + 10 skydninger
a 25 skud, tilbud 300 kr.

Patroner
• Cal.22:
En serie på 25 skud til 20 kr.
• Luft:
En serie på 25 skud til 10 kr.
Åbningstider
• For alle:
Tirsdag + torsdag 18:30 – 21:00
• Pistol:
Tirsdag + torsdag 20:00 – 21:00
• Senior:
Mandag
14:00 – 16:00

Skytter fra Gørding-Vejrup Skytteforening har
o deltaget i DM i skydning, her skød flere skytter
sig til flotte resultater.

Er skydning noget for mig?
Skydning er en sport for alle; der er ingen faste mødetidspunkter, og du behøves ikke bruge en masse penge
på træningsudstyr. Du kan komme, når du har lyst, om det er 2 gange om ugen, 1 gang om ugen, eller 1 gang
om måneden er helt op til dig selv. På banen har vi alt det udstyr, du har brug for i din skydning. Der er altid
instruktører på banen, som er klar til at hjælpe dig, hvad enten du er nybegynder eller rutineret skytte.
Har du lyst til at deltage i tuneringer, er der rig mulighed for dette. I løbet af året får du som skytte i
Gørding-Vejrup Skytteforening tilbud om at deltage i en række tuneringer – det er selvfølgelig helt op til dig
selv, om du har tid og lyst til dette.
Hvis skydning lyder som noget for dig, så kig forbi vores lokaler i kælderen under Vejrup-Endrup
fritidscenter, og prøv en gratis prøveskydning.
Alle er velkomne www.skytteklubben.dk
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Et smukt
minde

af brugte biler
Jensen Biler

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

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



  
 


 
LYKKEBOKENNET@FORUM.DK

FJERKRÆ, MINKAVL, TRÆPILLER

Sponseret
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncertpladsen – 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 terminaler og bemandingen
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musikken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen
– sammen kan vi mere.
www.andelskassen.dk

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

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

www.endrupby.dk
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Mange var mødt frem, for at høre om
landsbyplanerne for Vejrup.
42 borgere i Vejrup var mødt frem for at høre om landsskabsarkitekternes planer for Vejrup.
En spændende aften hvor mange billeder, var med til at illustrere de tre projekter der er
udvalgt for Vejrup.
De tre projekter er:
- et grønt bymidte/torv ved den gamle kro,
- stisystem - scene - tarzanbane i lille Vøgaslund
- en samlet plan for skole og fritidscenter.
Formand for plan og miljø John Snedker stod for at lede mødet og der var mulighed for kommentarer til de fremlagte projekter.
Den lokale følgegruppe vil fortsætte arbejdet med at se muligheder for gennemførelse af projekterne. Følgegruppen består af
Else Truelsen, Steen Uldahl, Leif
Hermansen, Niels Peder Regel, Lars Utoft
Nielsen og Erik Steenager.
Af borgerjournalist Else Holberg Truelsen

Flittige ”HÆNDER”
NY sæson start for de flittige hænder.
Der er opstart mandag d. 5.-9.-2011 kl. 13.00 på Vejrup skole.
Vi håber alle er klar til en ny og spændende sæson,
så kom endelig, vi håber på stor fremmøde.
Er der gode ideer, nye tiltag, er i meget velkommen til at byde ind.
Håber vi ses.
Med venlig hilsen Gurli Sørensen, Tlf. 61 86 87 42

10
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Post Danmark Rundt bragede igennem Endrup.
På 1. etape af Post Danmark Rundt, gik ruten bl.a. igennem Endrup. Mange lokale havde taget opstilling
ved T-krydset i Endrup. Her skulle cykelryttere dreje til højre og derfor en smule ned i fart. Alligevel var
farten meget høj, da de passede krydset i Endrup. Mange motorcykler, reklamebiler og følgebiler med i den
store karavane. En meget farverig oplevelse selv om den varede ganske kort.
Else Holberg Truelsen

Vejrup Senior Club
Tirsdag d.2/8 var der udflugt til Oksbøl, Henne, Filsø og Tipperne. Naturvejleder Erling Christensen var
med for at fortælle om de ting vi skulle se.
Først var vi inde og se den Tyske kirkegård der hørte til flygtningelejren hvor der var indtil 35 000 mennesker efter krigen. Der ligger 1675 mennesker begravet der.
Derefter kørte vi ud til Filsø gods, for at se de sidste afgrøder på 1200 ha i år. Til næste år er det bestemt at
hele landbruget skal nedlægges.
Filsø gods er solgt til Aage V. Jensens naturfond der vil gendanne søen igen. Mange synes at det er en skandale, medens andre synes at det er en god ide.
Efter en udmærket middag på Stav sø kro kørte vi ud på tipperne, der er stort vådområde der kun kan bruges til afgræsning og jagt.
Det var 45 glade og tilfredse deltagere der stod af bussen igen i Vejrup
Åge Henriksen.
Å
ge Henriksen.
Henriksen.
Åge

www.endrupby.dk
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Her er der plads
til din annonce

Byggefirmaet

Rud Christensen ApS
Bygaden 10, Endrup
Tlf./Fax 75 19 11 61
Mobil 40 15 74 61

Her er der plads
til din annonce
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”hvorfra han skal komme og dømme levende og døde”
Skal Jesus virkelig dømme? Vi
hører jo ellers om, at Jesus er tilgivende og nådig. Hvordan hænger det så sammen med, at Jesus
skulle dømme nogen og oven i
købet ikke blot døde, men også
levende?
Det er sandt, at det er ikke Jesu
hensigt at dømme nogen eller fordømme nogen for den sags skyld.
Hele Jesu mission og hele Jesu
opgave var jo at redde mennesker,
frelse dem fra dom og undergang.
I det kendte kap. 3 i
Johannesevangeliet, hvor Jesus
taler med Nikodemus, siges der
direkte, at Jesus er ikke kommet
for at dømme verden, men for at
verden skal frelses ved ham.
”Jamen, så må trosbekendelsen jo
skrives om.”
Nej, det er ikke tilrådeligt, for der
er en grund til, at der står sådan i
den gamle apostolske trosbekendelse.
Livet selv dømmer os jo. Alt det,
vi har forsømt. Alle de små ting,
som vi godt kunne have gjort for
dem, som er i nød, men som vi
ikke gjorde. Det dømmer os, hvad
enten vi vil eller ej. Virkeligheden
er altings prøve, som Jakob

Knudsen sagde. Det er ikke Gud,
som dømmer os. Alle vore forsømmelser kan sagtens selv klare
det.
Hvorfor så overhovedet nævne, at
Jesus skal dømme levende og
døde, når livet selv klarer det
udmærket?
Det hænger sammen med, tror
jeg, at vi ikke altid indser vore
egne fejl. Tværtimod er de skjult
for os. Vi opdager dem ikke, og vi
tenderer til at fortrænge det for at
overleve. Derfor kommer der en
dag, en regnskabets dag, hvor vi
skal dømmes efter vore gerninger
og især mangel på gode gerninger,
f. eks at det at give den sultne
mad, besøger de syge og gamle,
give dem tøj som ikke har, og dem
som er tørstige noget at drikke,
helt almindelige ting i hverdagen.
Det er det, som er afbilledet på
altertæppet i Vejrup kirke. Det er
ikke noget, som er særlig vanskeligt.
Hvad vi har gjort imod en af de
mindste, det har vi gjort mod
Jesus selv og hvad vi har negligeret eller forsømt, det har vi forsømt over for Jesus selv og bliver
derfor dømt.

www.endrupby.dk

I Johannesevangeliet kap 5, vers
23 står der: ”...hvad Faderen gør,
det samme gør også Sønnen” og
lidt længere nede i teksten, i vers
22: ”Faderen dømmer heller
ingen, men hele dommen har han
overdraget til Sønnen, for at alle

Kirkelige handlinger
30/5 - 30/7 2011

Dåb:
Vejrup Kirke
Alexander Magne Sondrup
Nikolaj William Sondrup
(Heidi og Peter Sondrup)
Vester Nykirke
Cathja Herbst Pedersen
(Heidi Herbst Pedersen og
Carsten Herbst Pedersen)

Vielser:
Vejrup Kirke
Nicola Steiness og Rasmus Højberg
Bargisen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Aksel Aalund Olsen
Bent Olesen
Petrea Jørgensen
Bernhardt Nissen
Lilly Kristine Hansen, født Bojsen
Vester Nykirke Kirkegård:
Carsten Nørgaard
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skal ære Sønnen, ligesom de ærer
Faderen.”
Det giver mere autoritet til Jesus,
at det er ham, der skal dømme.
Jesus er ikke bare en intetsigende
person, men den afgørende dom
hører vi gennem ham. Jesus er
ikke bare en eller anden ærkeengel eller en profet, men har myndighed.
Derfor er dommen overladt til
ham.
Og det er godt, det er sådan, for
Jesus er jo den, som tilgiver, når
vi bekender vore synder for ham.
Og fra sin position ved Faderens
højre hånd, beder han for os.
(Rom 8,34).
Vi retfærdiggøres ved tro, ikke
ved gode gerninger.
På den anden side dømmes vi
efter gode gerninger. Hvis det
viser sig, at vores tro ikke
udmønter sig i gerninger, så er
den kun varm luft, så afsløres det,
at troen slet ikke har været til
stede.
Vi er ikke garanteret frelse, således at vi kan være ligeglad med,
om vi hjælper, dem, som har
hjælp behov, eller ej. Barnedåben
er ikke et garantibevis.
Asger Ehmsen
Menighedsrådsmøde tirsdag den
21. juni 2011 kl. 14.00
Udflugt torsdag den 25. august til
Fyn.
Præstegården: En tagsten skal
udskiftes.
Kirkegården: et gravsted er ikke
blevet vedligeholdt, hvorfor kirkeværgen blev bedt om at kontakte indehaveren.
Provsten har været på besøg og
set på bevaringsværdige gravsten,
især Knoldkærgravstedet skal der
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ses på. Der indhentes overslag på
en midlertidig reparation af
betonfundamentet.
Økonomien: Årsbudgettet er indsendt.
Babysalmesang genoptages til
efteråret.
Næste møde: torsdag den 22. september kl. 10
Inge Juhl

Sogneaften i Vejrup præstegård:
Torsdag den 17. nov. kl. 19.30
ved Ingrid Sand Simonsen og
Jørgen Lilleholt: Turen til
Sierra Leone.
Søndag den 30. oktober kl.
19.30 i Vester Nykirke: Kim
Sjøgren/Jeppe Smith-Olsen duo
Høstgudstjenester
Det bliver i år søndag den 25.
september, henholdsvis kl. 10.30
i Vejrup og kl. 19.00 i Nykirke. I
dagens anledning vil kirkerne
bære præg af høst og være pyntet
til dagen. Børnene plejer jo at deltage mere end sædvanligt og bære
frugt og grønt op til alteret. Og i
Vejrup i præstegården vil gaverne
blive solgt ved en auktion, alt
sammen til de gode formål, vi
plejer at samle ind til såsom
Kirkens Korshær, Folkekirkens
Nødhjælp og evangeliets forkyndelse i andre lande. I Nykirke vil
tingene ligge i våbenhuset, og så
kan man give, hvad man synes er
passende.
Babysalmesang
I oktober og november planlægges en ny sæson med de små. Der
vil komme nærmere oplysninger
på hjemmesiden.

www.vejrup.dk
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Indledende konfirmandforberedelse
Igen i år vil tilbyde børnene i 3.
klasse at komme til indledende
konfirmandforberedelse.
Vi
begynder efter efterårsferien.
Solveig Kristensen og Asger
Ehmsen
Konfirmander
I det nye skoleår møder konfirmander fra Vejrup til undervisning om
torsdagen i stedet for som normalt
om tirsdagen. Det er for at flest
mulige kan få lejlighed til at komme
også fra andre skoler end Gørding.
BUSK-dag den 30. oktober kl.
10.00.
Som sædvanlig er den sidste søndag i oktober Buskdag. Det vil
sige, at den er særligt for børn og

Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5,Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Spejderarbejdets støtteforening
Formand : Hardy Ravn Andersen, Øster
Vejrupvej 11, Tlf 51294211

Vejrup Endrup Nyt
unge. Gudstjenesterne vil forme
sig som en familiegudstjenester.
Det er tillige sommertidens afslutning, hvor havemøblerne trækkes
tilbage og også uret, så der skulle
blive en time ekstra.
Der er kaffe efter gudstjenesten
Gudstjeneste i Vøgaslund
Det blev en rar oplevelse at holde
gudstjeneste i Vøgaslund 3. i juli
og en kop kaffe i det grønne.
Vejret var med os i år i og
Guldager kirkekor bidrog til en
god dag.

Indre Mission
Onsdag den 27. august:
Kredsmøde i Stenderup

Triumfbuen!
Der er ting, der er så almindelige
at vi ikke tænker nærmere over
dem. Bl. a. at vore kirker ser ud,
som de gør. Og – at mange af vore
kirker har en mur imellem kirkeskibet og koret, hvor alteret står.
En mur med en åbning – en stor

Gudstjenester

Vejrup
Vester Nykirke
20.aug. (om lørdagen gudstj. i Endrup ved familiedagen)
21.aug. (9.s.e.trin.)
09.00AE
ingen
28.aug.(10.s.e.trin.)
10.30
09.00
04.sept. (11.søn.e.trin.)
ingen
10.30PT
11.sept. (12.søn.e.trin.)
10.30
09.00
18.sept. (13.søn.e.trin.)
09.00
10.30
25.sept. (14.søn.e.trin.)
10.30
19.30
(Høstgudstjenester)
02.okt. (15.søn.e.trin.)
09.00PT
ingen
09.okt. (16.søn.e.trin.)
10.30
09.00
16.okt. (17.søn.e.trin.)
ingen
10.30AE
23. okt. (18.søn.e.trin.)
09.00PT
ingen
30.okt. (19.søn.e.trin.)
10.00AE
ingen
(Sommertid slutter) (Koncert i Vester Nykirke kl. 19.30)
(Buskgudstjeneste i Vejrup)
06.nov. (Alle Helgen)
9.30
11.00
13.nov. (21.søn.e.trin.)
11.00
09.30
20.nov. (Sidste søn. i kirkeåret)
09.30
11.00
27.nov. (1.søn.i advent)
11.00
09.30
(Familiegudstjenester)
04.dec. (2.søn. i advent)
09.30PT
ingen
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20kr

eller en lille åbning med en bue
foroven. Korbuen kalder vi den.
Men netop denne bue har en
særlig historie. En historie, der
går tilbage til det gamle romerrige. Romerne fejrede for mere end
2000 år siden deres erobringer
ved at rejse triumfbuer. Når de
romerske legioner havde vundet
en af deres mange krige, blev de
modtaget i triumftog, og med sejrherren i spidsen drog de igennem
triumfbuen under folkets hyldest.
Der blev rejst mange triumfbuer.
Omkring år 300 var der alene i
Rom 36 triumfbuer.
I de første 3 århundreder var den
kristne kirke ikke anerkendt af
den romerske magt – og i perioder hårdt forfulgt af romerne. Der
var i den tid ikke brug for store
kirkebygninger. De kristne mødtes rundt i hjemmene eller i mindre forsamlingsrum.
Men i løbet af 300-tallet blev
kristentroen anerkendt af romermagten. Og der blev efterhånden
bygget større kirker. Til en del af
disse kirker hentede man inspiration fra den romerske kejsers
tronsal og audienslokale. I audienslokalet mødte de mennesker
frem, som ønskede at foretræde
for kejseren. Ind til kejseren var
så denne åbning med en bue foroven – en triumfbue, som man
trådte ind igennem for at komme
helt frem for kejseren. I kirkerne
blev kejserens tronsal til alteret og

Kalender:
Søndag d. 25. sep.:
Søndag d. 30. okt.:
Torsdag d. 17. nov.:

Høstgudstjeneste kl. 10.30 i Vejrup og 19.30 i V. Nykirke
Koncert i V. Nykirke med Kim Sjøgren og Jeppe Smith-Olsen
Sogneaften ved Ingrid Sand Simonsen

www.endrupby.dk

kl. 19.30
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audienslokalet til kirkeskibet,
hvor menigheden sidder. Og som
indgang til alteret overtog man
triumfbuen!. En triumfbue, som
findes i rigtig mange kirker!
Denne indretning af kirken –
med triumfbuen – er i sig selv en
stærk forkyndelse af, hvem det er,
vi samles om. Det er kongen. Den
allerhøjeste konge. En konge, der
er vores sejrherre. Ikke helt som
de romerske sejrherrer, hvor det
først og fremmest var soldaterne,
der udkæmpede og vandt slagene.
I kirken er det kongen selv, der
også var den, der i påsken alene
kæmpede og vandt over synden,
døden og djævelen – langfredag
og påskemorgen!
Men skønt det var kongen Jesus,
der selv vandt sejren, får vi lov til
at gå gennem triumfbuen sammen
med ham – og ind til ham. Vi må
se på selve gudstjenesten som et
sådant triumftog, vi er med i. Og
særlig nadveren, hvor kongen
selv deler sin sejr ud til os – og
minder os om den sejr og det liv,
vi i følgeskab med ham, har del i.

I nogle kirker har man over
triumfbuen et krucifiks med Jesus
som den sejrende. På mange krucifikser er Jesus den, der lider, da
han hænger på korset. Men på de
andre krucifikser er han den sejrende, den ranke og oprejste –
selv på korset.
Et korsmotiv, der på den måde
tager forskud på påskemorgen.
I nogle kirker, bl.a. Bedsted – er
det tilmed sådan, at døbefonten er
placeret i triumfbuen.

Det er i sig selv et flot billede på,
hvad dåben er. Dåben er fællesskab med den korsfæstede og
opstandne
sejrherre,
Jesus
Kristus. Dåben er indgangen til
det allertætteste fælleskab med
himmelkongen. Med dåben kommer vi til at tilhøre sejrens folk.
Vi kommer med i det triumftog,
der følger vor frelser og sejrherre,
Jesus Kristus.
Heine Holmgaard,
Bedsted

Nye konfirmander 2011-12:
Søndag den 28. aug. kl. 9.00 i Vester Nykirke og kl. 10.30 i Vejrup kirke indbydes de nye konfirmander med
forældre til at markere indledningen til konfirmationsforberedelsen 2011-12 ved deltage i gudstjenesten. De
vil da få udleveret en bibel som gave.
Sogneudflugt
I år går udflugten til ”Den Fynske Landsby” i Odense. torsdag den 25. august.
Afgang fra V. Nykirke kl. 9.00. Endrup frisør 9.05 og Vejrup kirke kl 9.15.
Tilmelding til Bodil 75 191180, Inge 75190178 Asger 75190051
Til Eftertanke
De ti bud begynder med Guds præsentation af sig selv . ”Jeg er Herren din Gud”. Guds første ord i de ti bud
er ”Jeg”. Med det jeg har mennesker at gøre, ikke med en eller anden lov i almindelighed...men med den
levende Gud. I de ti bud taler Gud i grunden om sig selv, og det er hovedsagen i dem ..
Dietrich Bonhoeffer
Credo ut intelligam. Jeg tror for at forstå.
Anselm af Canterbury
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BÅLTALE i Endrup d. 23. juni 2011.
”Vi elsker vort land – men ved midsommer mest”.
Sådan starter 2. vers i midsommervisen – og så ved vi det er sct. Hans
Det er en ældgammel skik at fejre midsommer – Det har danskere gjort siden Odin og Thors dage.
Sankt Hans betyder egentlig ”Den hellige Hans”, · Og det er selveste Johannes Døberen der er tale om. ·

Jesus havde fødselsdag juleaften og Johannes Sankt Hans aften.
Man siger at ved Sankt Hans tid er naturen fyldt med kraft. · Sankt Hans er også glædens fest.
I tidligere tider mente de overtroiske, at kraften var nærmest magisk. Derfor indsamlede kloge koner SANKT
HANS nat mange af de lægeurter, de senere skulle bruge til at kurere folk med..
· Mest kendt var Sankt Hans urten, man mente, den havde den forunderlige evne – at den kunne varsle menneskers skæbne! · Det fortælles, at ”den unge pige” plukkede 2 Sankt Hans urter –
o en for sig selv og en for den hun havde et godt øje til o så satte hun urten fast under loftsbjælken.
· Voksede stænglerne nu mod hinanden var det et godt varsel, · men voksede de fra hinanden måtte hun se
tiden an og prøve med et par nye Sankt Hans urter næste år til Sct. Hans.
Det siges at karlene- mere end en gang - har listet sig til at sno kæreste planterne sammen.
SANKT HANS er i høj grad også forbundet med traditioner. En stærk tradition – en hyldest til det lyse til
håbet og fremtiden. Vi tænker især på det, hvis vi et år ikke er hjemme, - Hvis vi et år er på ferie i udlandet.
· Så siger vi til hinanden: Mon de er begyndt og grille – hvordan er vejret mon i Hunderup? – Er de gået i
gang med rundboldkampen? – Fik de ild i bålet uden Peter Hygums spildolie? – jo der kommer mange billeder frem. I Østrig oplevede vi også et Sankt hans bål,
· dog lidt mere på afstand end her, vi så det som et lysglimt et sted oppe i bjergene. Men her i Danmark har
vi traditionen tæt inde på livet i enhver landsby – skov og ved strand – akkurat ligesom heri Endrup i aften.
· Vi tænker ikke kun på ilden som brænder hekse af (Maren Splid fra Ribe – den sidste af slagsen) · Men
mærker også den kraft og livsgjæde der er i bålet. En god tradition! Men hvordan bliver det fremover. Bliver
bålene ved med at brænde i samme omfang?
· Vil vi fortsat opleve de ægte flammer og varme fra gløderne i bålet? – · Vil vi synge sommeren ind ung
og gammel i fælles forsamling, som vi gør her i aften? · Hvordan ser det ud i Endrup om 30 år?
· Er her stadig et akivt lokalsamfund · Hvordan med Ildsjælene. Er de brændt af eller er de fortsat aktive
banemænd for den lokale udvikling. Af byen – samlingsstedet – af kulturen – af Endrups enestående fremtoning. · Har kroen fået snæblen på menukortet igen. · Er åen blevet til en fiskesø igen? Jeg synes at det er
imponerende som I har kæmpet for at bevare værdierne i Endrup.
· Jeres gamle kro – jeres historiske samlingssted som er en perle der ikke findes i andre landsbyer
· En af de helt unuikke ting er naturen som Endrup ligger lige midt i · Åen der slynger sig tværs igennem
byen – klos op ad kroen – ren Morten Kork. · Jeg kan godt forstå I er glade for det hele.
· Nu er det så lige besluttet at der skal laves et såkaldt ”naturgenopretningsprojekt” – som skal give bedre
betingelser for snæbelen, op igennem Sneum å. · Det er godt at Dambruget er blevet fjernet, og der bliver
bedre passage i åen, men vi skal jo være her alle sammen både snæbel – lokalbefolkning og kroen. · Det er
mit håb at Endrup bliver glade for den løsning flertallet nu har valgt. · Det vil helt sikkert også blive et løft
til byen, -især hvis der kan findes en løsning med en alternativ placering af fiskesøen – så økonomien til samlingsstedet sikres bedst muligt.
En af nøglerne til landsbyens overlevelse er også : ”Synliggørelse af hvad der foregår”
I dag handler bosætning mere end nogensinde før om livskvalitet, · om at bo et sted hvor der er plads til
udfoldelse, hvor der er plads til alle, hvor der er sjovt at være. Et sted som Endrup
· Og så skal vi turde fortælle andre om det, så vi bliver synlige. Så dem der leder efter lige præcis det vi har
–får en chance for at få øje på det. Det ku være i Endrup
· Mange unge borgere i dag er er kvalitetsbevidste borgere. De vil ikke nøjes med en 2-værelses med fransk
altan. De vil have plads til udfoldelse, store grunde, hvor der er plads til at bygge et ønskehus til en fornuftig
pris. – Det ku være i Endrup. Her er landsbyplanerne som er på vej et rigt godt værktøj. Fremover

bliver der bare endnu mere brug for ILDSJÆLENE.
En af mine gode venner har udtalt, at vi i Danmark kun har små problemer.

www.endrupby.dk
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· Det er jo egentlig en rammende kommentar. For samtidig med vi i landsbyer kæmper for skole, brugs, fiskesø, kulturarv m.m. må vi ikke glemme den frihed, vi har i Danmark, som ikke er så selvfølgelig andre steder
i verden. · Vi bliver dagligt (i medierne) mindet på den ondskab, der florerer rundt om os · LibyenAfganistan-Tunesien) · Krig, ødelæggelser, folk bliver pint, tortureret, voldtaget, slået ihjel, ja nogen bliver
brændt på et bål. Her er det en tøjheks vi sender til Bloksbjerg, men lad det i aften være et ønske/ et symbol
på at alt det onde bliver afløst af det gode, det varme og det lyse.
og det lyse.
”Vi
Hans
”Vi vil
vilfred
fredher
hertiltillands
landsSankte
Sankte
Hans
Sankte
hvor
hjerterne
SankteHans.
Hans.Den
Denkan
kanvindes
vindes
hvor
hjerterne
aldrig
bliver
tvivlende
kolde”
aldrig bliver tvivlende kolde”

Så flot og præcis kan det siges. I ønskes alle sammen en rigtig god sommer.
Jørn Boesen Andersen

Ferien er over os……
Selv i den virkelige verden er der harmoni i naturen – her er det naboens kat der hygger sig med en tam
kaninen - de holder også fri, er i hvert tilfælde ikke i bur eller inden døre - så det er vel også en slags ferie.
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VEJRUP AUTOFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

www.vejrupauto.dk

Her er der plads
til din annonce

Vejrup Storegade 71 - 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reperation af biler

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 6740 Bramming Tlf. 75 10 22 20

www.endrupby.dk
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Gymnastik afdelingen i Vejrup Idrætsforening
Vi mangler træner til vores spring hold der bliver trænet
TORSDAG mellem 17.50 – 19.25
Nærmere info Helle Burkal 29 45 46 15

Opstart uge 37
Holdene som det ser ud lige nu, til den nye sæson 2011–2012
Forældre/Barn 1-3 år
Onsdag kl. 16.45-17.45
Instruktører: Kirsten Kristensen, Tina
Kontaktperson: Helle Burkal
Så skal de små friske piger og drenge tage deres far eller mor med for nu skal der synges
danses, hoppes og kravles laves kolbøtter og løbes. Her handler det om at børn og voksne får
sig rørt sammen og samtidig have det sjovt. Skum redskaberne, måtterne bliver funden frem,
musikken skrues op rytmen afprøves. Vi slutter med lidt hygge, VI SES !

Puslinge piger/drenge 3-6 år
Torsdag kl. 16.30-17.45

Instruktører: Annie Kristensen, Christina Callesen, Josepine, Mathilde, Camilla
Kontaktperson: Helle Burkal
Så skal der synges, trampe og danses, vi skal have det sjovt have sved på panden uden mor
og far. Redskabsrummet skal tømmes, musikken skrues op der skal hoppe, løbes laves
kolbøtter og redskaberne skal slides.. er i klar så er vi det også, glæder os til at se dig.

Piger/Drenge Bhk.-1. kl.
Tirsdag kl. 15.30-16.55
Instruktører: Julie Schertiger, Mia
Kontaktperson: Hanne Holden
Jubiii, så er gymnastikken i gang, der skal springes rigtig meget, lege, rende og hoppe. Kan du
li` når der er gang i den og har du lyst til at lave gymnastik og lære at springe, så er dette
hold måske lige noget for dig.
Der skal øves til at stå på hænder og lave araberspring, lave masser af saltoer, springe på
måtte og kravles i ribber. Vi håber i er friske, for det er vi !

Mini Spring fra 2.-4. kl.
Torsdag kl. 17.50-18.35
Instruktører: Sannie Vedsted – Robert Andersen
Kontaktperson: Helle Burkal
I år starter der noget nyt! Der afprøves et minispring hold. Holdet er for både piger og drenge,
så er du vild med udfordringer og har lyst til at springe rigtig, så er det lige meget om du har
gået til gymnastik tidligere, eller du bare har lyst til at prøve det af. Alle er velkomne og vi
indretter træningen efter niveauet.
Der skal øves koldbøtter og vejrmøller samtidig skal der læres nyt f.eks. araberspring, flikflak,
kraftspring og salto. Vi ser frem til nogle gode tumle timer sammen med jer.
Kærlig hilsen Sannie, Robert

20

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
NYT NYT NYT
Juniorspring fra 5.-8. kl.
Torsdag kl. 18.35-19.25
Instruktører: Sannie Vedsted – Robert Andersen
Kontaktperson: Helle Burkal
Juniorspring er for både piger og drenge, her har DU alle tiders mulighed for at udvikle dig
gymnastikfagligt såvel som socialt. Saml vennerne, mød op og få en på opleveren.
Det er lige meget om du har gået til gymnastik tidligere, eller du bare har lyst til at prøve det
af, alle er velkomne og vi indretter træningen efter niveauet.
Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen med en masse friske unge mennesker.
Kærlig hilsen Sannie, Robert

Zumba (opstart uge 36)
Tirsdag kl. 18.30-19.45
Instruktører: Lonnie Kock
Kontaktperson: Helle Burkal
Så skal der DANSES, men pas på vi deler alt, vi deler smil ud til hinanden, der skal rystes… vi
skal rystes sammen, der skal grines lidt mere og så skal der svedes så i mærker i har været til
ZUMBA. Kom og ha' det sjovt mens du danser til fede latino-rytmer.
I ÅR ER DERT MULIGHED FOR AT KØBE 10 GANGE zumba til 300.00 – så der er noget at
spare.
Vi glæder os til at se dig.

Herregymnastik fra 18+

Damer 18+ styrk din krop

Mandag kl. 19.30-20.30

Torsdag kl. 18.30-19.30

Instruktører: Søren Callesen
Kontaktperson: Hanne Holden

Instruktører: Fysioterapeut Tina
Steenberg
Kontaktperson: Helle Burkal

Træningen vil bestå af en god opvarmning
af hele kroppen, med sved på panden,
masser af latter og smil på læben. Vi skal
arbejde med små bevægelser og
udstrækning af hele kroppen.

Vi vil arbejde med grundtræning med fokus
på de muskler du ikke troede du havde,
små sammensætninger med og uden
redskaber, øvelser på storbolde. Der skal
sved på panden, pulsen skal op, det er dig
der bestemmer hvor meget du vil gøre ud
af din træning, med smil på læben.

Gymnastikken er sund motion for
mænd i alle aldre,

Idræt om dagen
Ballroom fitness

Tirsdag kl. 9.30-11.30
Instruktører: Søren Callesen
Kontaktperson: Christine Sørensen

Onsdag kl. 18.00-19.00
Instruktører: Sussi Jensen
Kontaktperson: Hanne Holden
Her er det dansen der er i fokus,
grundtrinnene til fx engelsk vals, tango,
cha– cha– cha, jive, rumba, samba,
wienervals får DU får alle trinnene til, - vær
med kom og lær dansetrinene at kende,
kom og få pulsen op – her kan alle være
med, det er lysten til DANSEN der trækker.

Her er et tilbud til dig, med forskellige
aktivitets tilbud. 1. september starter idræt
om dagen op, her er masser af
motionstilbud til alle der har lyst til motion
og samtidig ha´ det sjovt sammen, du
behøver ikke at være trænet for at deltage
ALLE KAN DELTAGE aktiviteterne er en
omgang Gymnastik, hvor Søren for
musklerne varmet op – til man sener kan
vælge at spille hockey benytte bowling,
badminton, bordtennis, bob og kortspil eller
bruge spinning cyklerne. VEL MØDT

www.endrupby.dk
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Gårdbutik Kileager
Blomster og brugskunst
Vejrupvej 7
6740 Bramming, Vejrup
Tlf 1: 25 21 80 42
Tlf 2: 26 18 00 20
Åbningstider:
Tirsdag ² Fredag: 12:00 ² 17:30
Lørdag ² Søndag: 10:00 ² 13:00

5 oste fra

Endrup Slankeost
20+
Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0 % fedt

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

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

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 27 mælkeproducenter, der er
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
“Jord Til Bord” på: www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 14 11
Butik Fredag 9,00 - 17,00
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Praktiske oplysninger:

Alle hold starter i uge 37
Zumba i uge 36
Pris børnehold
Pris juniorer
Pris voksne herre
Pris voksne -10 gange
Zumba
-10 gange

350,00
400,00
400,00
250,00
300,00

eller 40,00 pr gang

Tilmeld og betal når det passer dig!
Vejrup IF indleder i år en ny betalingsform. Du får nu mulighed for, at tilmelde
dig gymnastiksæsonens hold og betale når det passer dig - hjemme ved
computeren. Du skal blot klikke ind på Conventus hjemmeside
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ÅRLIG UDFLUGT VEJRUP/GØRDING 4H.
For at Vejrup/Gørding 4H, kunne
få deres ønske opfyldt at komme
til Randers regnskov med bus.Var
det nødvendig at søge sponser til
at dække udgiften til bus.Vi var så
heldig at intraprenør IVAN A JENSEN fra VEJRUP. Gerne ville
hjælpe med det. Alle 4H store som
små havde en mega dejlig dag.
Derfor takker vi IVAN af hele
vores hjerte for hans gavmildhed.
Venlig hilsen
Alle glade store små i
VEJRUP/GØRDING 4H
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KNUD JØRGENSEN EL Aps

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

Nygårdsvej 29

Vejrup
Caravan
Transport

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

HER KAN
DIN
FARVEANNONCE
STÅ
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Cykling i Fritidscentret 2011/2012
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Kender du én, der
fortjener et skulderklap?
Bramming og Sydbank Gørding i samar-

mange frivillige i det lokale foreningsliv et
skulderklap?

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

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

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

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

www.vejrup.dk

Indsend et forslag – og vind
Indsend dit forslag til Sydbank eller
JydskeVestkysten. Så deltager du samtidig hver måned i lodtrækningen om ﬂotte
præmier.
Giv et skulderklap!

9418.1210

Fortjener din træner, leder eller en af de

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
SEPTEMBER
Lørdag

D. 03.09 Vejrup Husholdningsforening Glaskunst i Glejbjerg ved Lis Werenberg kl. 9.30

Lørdag

D. 03.09

Ost og Blues Endrup Møllekro fra kl. 12.00 – 14.00

Tirsdag

D. 06.09

Opstart Zumba kl. 18.30 i Fritidscenteret

Torsdag D. 08.09 Vejrup Hushusholdningsforening Glaskunst ved Lis Werenberg kl. 19.00
Lørdag

D. 10.11 - 09 Forenings weekend – Ekstrem weekend for unge vif èr

Mandag D. 12.09 Opstart Herre gymnastik kl. 19.30 i Fritidscenteret
Tirsdag

D. 13.09 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret

Tirsdag

D. 13.09 Opstart pige/drenge gymnastik kl. 15.30 i Fritidscenteret

Onsdag D. 14.09 Opstart Forældre / Barn kl. 16.45 i Fritidscenterets Multisal
Onsdag D. 14.09 Opstart Ballroom fitness kl. 18.00 i Fritidscenterets Multisal
Torsdag D. 15.09 Opstart Puslinge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret
Torsdag D. 15.09 Opstart Damer 18 plus gymnastik kl. 18.30 i Fritidscenterets Multisal
Torsdag D. 15.09 Opstart Spring gymnastik fra kl. 17.50 i Fritidscenteret
Fredag

D. 23.09 Spis ål på Endrup Møllekro kl.18.30

OKTOBER
Fredag

D. 21.10 Beatels, ben og bajer kl. 18.30

Fredag

D. 28.09

OKTOBERFEST - Vejrup/Endrup Fritidscenter es 25 Års Jubilæum

BANKO & PRÆMIEWHIST
Hver ONSDAG
i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00
www.endrupby.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Andelskassen
Agerbæk
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bramming Køreskole Bramming
Brix Haircut v. Maria Gørding
Butik Knoppen
Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danks Vinduesservice Vejrup
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gårdbutik Kileager
Vejrup
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. Holsted
Hot´n tot
Vejrup
Hårbiksen
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård
Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
Karlskkov Byggemontage Vejrup
KB Træbyg
Vejrup
Kent Jensen
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Pecani
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
8799 3612
7519 1004
7510 1601
4031 1222
7517 8165
7517 8953
7519 0403
4296 0550
4512 1410
7517 8999
7517 3037
7510 3582
2815 0517
7517 8090
7517 2770
2521 8042
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7519 0777
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0521
7519 0333
2096 9676
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7517 4717
7519 0123

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

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

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

Bramming 7517 4396

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

Vejrup & Endrup IF

Telefon
2574 1183
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0353
7519 0238
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 0381

