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Vejrup Endrup
Nyt

For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Det nye Center i Endrup indeholder købmandsforretning Hårbiksen - Fodklinnik - Solcenter og Wellness.
På billedes ses Charlotte og Anika, indehaveren Anders Kirkegård,
og Anders C. er klar til at betale
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Foreningsregister:

Redaktionsudvalget:

Endrup Borgerforening
Carsten Ladefoged
7519 1360
Endrup Idrætsforening
Søren Høj Christensen
7519 1818
Jens Egon Kjeldsen
7519 5098
Kasserer
Birgit Pedersen
7519 1248
Håndbold
Birgit Pedersen
7519 1248
Fodbold
Frank Christensen
7519 1811
Badminton
Ketty Christoffersen
7519 1259
Krocket
Marie Jensen
7519 1270
Samlingsstedet Endrup Møllekro
Verner Bertelsen
7519 1335
Klubhuset:
7519 1095

A n s va r s h a v e n d e r e d a k t ø r :
Helle Burkal
7519 0321
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming
Fra Endrup Borgerforening:
Esben Bøgh
7517 7799
F r a Ve j r u p B o r g e r f o r e n i n g :
Pia Gjerlevsen
7519 0277
Fra Endrup Idrætsforening:
Jan Jepsen
7519 1740
F r a Ve j r u p I d r æ t s f o r e n i g :
Helle Burkal
7519 0321
F r a M e n i g h e d s r å d e t f o r Ve j r u p K i r k e :
Asger Ehmsen
7519 0051
F r a Me n ig h e d sr åd e t f o r V. N y k i r k e :
Henrik Christensen
7519 1013
F r a Ve j r u p H u s h o l d n i n g s f o r e n i n g :
Anette Hunderup
7519 0167
F r a Ve j r u p S o g n e a r k i v :
Johannes Holm
7519 0335
Fra Endrup Sognearkiv:
Hartvig Vind Jensen
7519 1384
F r a Ve s t e r N y k i r k e Ve n s t r e f o r e n i n g :
Ketty Christoffersen
7519 1259
F r a G ø r d i n g - Ve j r u p S k y t t e k r e d s :
Jesper Blok
7519 0475
F r a Ve j r u p S e n i o r c l u b :
Gudrun Christensen
7519 0145
F r a Ve j r u p J a g t f o r e n i n g :
Villy Fogh
7519 0279
F r a Ve j r u p V a n d v æ r k :
Hans Johnsen
7519 0015
F r a Ve j r u p A n t e n n e f o r e n i n g :
Erik Stenager
7519 0168
F r a Ve j r u p U n g d o m s k l u b :
Per Burkal
7519 0321
Spejder:
Jonna Callesen
7519 0131
Annoncer og produktion:
Helle Burkal
7519 0321
Engdraget 54, Vejrup, 6740 Bramming
e-mail: perburkal@webspeed.dk

Vejrup Idrætsforening
Otto Pedersen
7519 1195
Fodbold
Per Møller
7519 0496
Håndbold
Allan Thomsen
7519 0052
Badminton
Niels Rasmussen
7519 0066
Gymnastik
Helle Burkal
7519 0321
Fe s t u d va l g
Kirsten Krestensen
7519 0521
Svømning
Marianne Pedersen
7519 0460
Krocket
Else Marie Hansen
7519 0088
M e n i g h e d s r å d e t f o r Ve j r u p K i r k e
Laurids Kristensen
7519 1115
M e n i g h e d s r å d e t f o r V. N y k i r k e
Hanne Eiby
7519 1076
Vejrup Antenneforening
Erik Stenager
7519 0168
Vejrup Husholdningsforening
Inge Pedersen
7519 1195
Vejrup Sognearkiv
Johs. Holm
7519 0335
V e j r u p Va n d v æ r k
Hans Johnsen
7519 0015
Endrup Sognearkiv
Niels Erik Junker
7517 0107
V e s t e r N y k i r k e Ve n s t r e f o r e n i n g
Ketty Christoffersen
7519 1259
G ø r d i n g - Ve j r u p S k y t t e k r e d s
Jesper Blok
7519 0475
Vejrup Borgerforening
Jan Jensen
V e j r u p S e n i o r cl u b
Christine M. Sørensen
7519 0094
Vejrup Ungdomsklub
Per Burkal
7519 0321
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Vejrup/Endrup
Fritidscenter
Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming
Halbestyrer:
Niels Ole Jensen
Telefon:
Privat:

7519 0403
7519 8110

Hallens Fax:

7519 0403

Klubhus Cafeteria tlf.:

7519 0403
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Lidt nyt fra Vejrup-Endrup Fritidscenter
Så er vi i gang med vores projekt omklædningsrum.
Når i læser disse linier skulle der gerne være
støbt til de nye omklædningsrum, udendørsdepot og overdækket støvlevask.
Vi er nu også ved at være færdig med vores indsamling og er på nuværende tidspunkt nået op
over de 800.000 kr. og vi tror også at vi med lidt
held kan nå 850.000 som er over hvad vi havde
budgetteret med så vi er i centerbestyrelsen
meget glade for den store opbakning der har
været vedr. indsamlingen. En stor tak skal lyde
til de private og erhvervsdrivende for den kontante opbakning også en stor tak til de frivillige
indsamlere der har brugt nogle timer på at
besøge alle husstande i Vejrup og Endrup sogne. Ud over den kontante opbakning har vi fået
tilkendegivelse om mange timers frivillig arbejde, som vi selvfølgelig også er meget glade for,

som har bevirket at vi har besluttet at opføre de
2 nye omklædningsrum, udendørs depot og det
overdækkede støvlevask med frivillig arbejdskraft. Vi forventer omklædningsrummene er klar
til den forestående sæson
Vi kan nu se at med den store opbakning Centeret har fået nu, så er der kun en vej og det er
fremad,.
Og det er dejlig at mærke at vi har sognene bag
os, det giver os mere energi til at arbejde med
projektet.
Vi går i øjeblikket og venter på de endelige tegninger og beregninger vedr. multisalen den nye
indgang og renoveringen af cafeteriet, fra arkitekten så vi kan få materiale sendt ud til håndværkerne, og komme i gang med byggeriet i det
tidlige forår 2008.
Med venlig Hilsen
Henning Frederiksen

Udsendet på gamle klubhus er snart et stykke historie allerede nu er det gamle overdækkede støvlevask væk.

Barometer står på solskin, 800.000 kr. er
der blevet samlet ind i skrivende stund
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VIF Fodbold
Multibanen bliver etableret
Tusind TAK til alle frivillige hjælpere - I har bare været flittige.
Indvielsen af Multibanen bliver i marts, når den nye sæson 2008 skal sættes i gang.
Mange hilsener
Fodboldformand og Idémand til multibanen
Per Møller

Der bliver kørt masser af jord fra og ligeså
meget sand til.

Sand bliver kørt på

Sandet bliver jævnet og der bliver planeret

Der bliver støbt og lagt kantfliser ned
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Der bliver kørt nogle omgange med vibratoren

Den nye multibane afprøves af Nicolai Møller
og Jesper Larsen

DM i Rally - kørte igennem Vejrup

Der var rigtig mange, der havde fundet
vej til DM i rally

Spejderne havde sat telt op til salg af pølser og
sodavand og sørget for, at man kunne varme
sig ved bålet.

Generalforsamling i Vejrup IF & MK. 79
Tirsdag den 11. Marts 2008 kl. 19.00
Vejrup / Endrup Fritidscenter
Dagsorden iflg. Vedtægter alle er velkomne.
Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige, hvor det sociale har første prioritet, et samlingspunkt for byens borgere.
Har du lyst til at give en hånd med eller har gode ideer, så foreningen bevares i endnu 100 år.
Har det din interesse eller vil du gerne vide mere om foreningen,
kontakt da formanden Otto Pedersen på tlf. 75 19 11 95
Bestyrelsen Vejrup IF
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Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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Vejrup Husholdningsforening
K o m o g f o r k æ l d i g s e l v.
F redag den 18. januar 2008 kl. 19.00
Tag med til kurbad i Hellehallen.
Der vil mulig hed for at bade og så skal vi
have en god middag og musik fra en hyggepianist
Desuden kan der købes ekstra kur oplevelser:
Massage 100 kr.
Zoneterapi 100 kr.
Mudderbad 75 kr.

Det kan anbefales at vælge en af de nævnte
kurer.
Pris pr. pers. 150 kr. pr. person inkl. Middag
Der betales ved tilmelding.
T ilmelding senest 15.dec.
Hanne tlf: 75190015 eller
Anette tlf: 75190167.
Vi køre fra kroen i private biler.

Vejrup Seniorclub
Generalforsamling den 10 Januar i Ve j r up / Endr up Fritidscenter kl. 14.00
Underholdning ved Sam Højst Pedersen.
HUSK :
Der er IDRÆT om dagen hver TIRSDAG fra kl. 9.30 - 11.30
i samarbejde med Vejrup Idrætsforening
- SÅ KOM
- det er sjov og hyggelig
MED
OG VÆR
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Vejrup Døgnkiosk
Bygaden 10, Endrup
Tlf. 75 19 11 61 - Mobil 40 15 74 61

Åben alle ugens dage
fra kl. 6.30-21.30

Telefon 7519 0353

SØNDERGAARD BILER
V/ Jens og Dan Søndergaard
Storegade 61, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0249 - Mobil 2247 2228

KØB • SALG • REPARATION

Åben:
Hverdage: 10.00-17.00
Lørdag 9.30-13.00
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Aalbæk Andelsmejeri - Mælketuren i Vong
Af Niels Erik Junk og Stig Hegn
Om sommeren når hestene var ude skulle de jo
kaldes ind når der var malket - så der ku dagen
godt begynde omkring 4.30 for mælkekusken.
Fristen var jo kl. 7 hvor mejeriet startede op.
Men ellers gik turen jo så rundt til de enkelte
landmænd på ruten, Vong-turen havde 12 gårde. Så når vognen var fuld var der noget at
slæbe for de to bæster, op til en 80 junger1.
Hver leverandør havde sit nummer på spandene
(nogle havde også navn på). Der var jo meget
forskel på hvor mange køer de enkelte bønder
havde, Aage Murer havde kun til en enkelt
spand - det betød jo også at der var enkelte
ruter hvor der kun var én hest for, men de fleste
kørte med to. Mellem låget og spanden sad en
bestillingsseddel til mejeriet. Det var så at sige
et flydende læs, og det skvulpede jo når hestene gik, og før krigen var det med jernhjul, gummehjul kom først bagefter.

bud fra Brugsen. Lærerfamilien og sygeplejersken fik sødmælk og smør ved denne lejlighed,
og tomme flasker skulle også retur. Mælkekusken kunne man være hjemme ved 10.30 -11tiden, afhængigt af turens længde.
Udbetaling af mælkepenge var til dels også
kuskens opgave: Han afleverede pengene hver
4. uge til skiftende leverandører der sørgede for
videreleveringen. Men tit var naboer der i anledningen og så ku man jo også få et slag kort.
Mælkekuskene
Frode Dam bor på Gummesmarkvej. Han er født
i Gjesing 1925 og kom til Vong i 1950.
Begyndte som mælkemand i 1957, hvor han
købte Gotfreds vogn (se billedet) og kørte i
næsten 6 år. Har arbejdet på tørrestation og
som bygningsarbejder. FD kørte med heste.

At forsove sig
Det kunne jo forekomme at selv en bonde kunne forsove sig, så var man ikke færdig med at
malke når mælkekusken kom - og han ku jo ikke
vente. Var man heldig kunne man nå ham på
Aalbæk møllevej henne ved Emil (leverandør nr.
28). Her skal noteres en speciel teknik som blev
udviklet af Karl Sørensen der bestod i at transportere to mælkejunger på en cykel som var de
cykeltasker, ved hjælp af en strik. Lykkedes heller ikke det, måtte leverandøren jo selv sørge for
Frode Dam passerer Ole Madsens gård på
aflevering på mejeriet.
Gummesmarkvej. Tilhører Frode Dam
Det skete også at mælkekusken var bybud,
nogle kom ud og spurgte om han ikke kunne
tage rugbrød med nede fra Ålbæk brugs når han
kom til mejeriet. Hvis der var god tid, altså der
holdt én før ham, gik han over i Brugsen efter
brød til vedkommende der havde været ude ved
ham, derefter ind til Katrine i mejeriudsalget med
leverandørsedlerne og hun gjorde dem klar når
han skulle hjemad, det var bestillinger på fløde,
ost, smør o.s.v.
Så gik turen hjemad med returmælken, altså
skummet- og kærnemælk til leverandørerne.
Det skulle de bl.a. bruge til svin og kalve og nog- Frode Dam begyndte som mælkemand i
le steder vankede der kaffe, navnlig hvor der var 1957. Foto: Stig Hegn
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Registreret Revisor

Rådgivning,
bogføring,
revision
kontor- &
erhvervsservice

Stationsvej 9, Vejrup
6740 Bramming
Tel.: 7519 0050 Fax 7519 0750
ingrid.e@mail.tele.dk

Endrup
MALERFIRMA

v/ Laila Hansen
Bygaden 80 • 6740 Bramming
Tlf. 2815 0517
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Henry Ravn Andersen er født i 1929 i Rud Sogn
i nærheden af Randers. Købte gård i Vong i 1955
Overtog mælketuren efter Martin i 1965 - han
lavede eget murerarbejde: byggede en ny gård
med stald/lade plus i tilgift et nyt stuehus. Har
ellers ikke haft andet arbejde ved siden af gården. Den blev eksproprieret p.g.a. motorvejen i
1992. HRA kørte med traktor.

gård havde Solbjerg-turen kørte han den sammen med Gummesmark. Og der var den tur som
Oskar kørte med den røde bil - indtil fik politiet
øje på ham, så var det slut, der var slet ingen
bremser på, bilen var oprindeligt Jens’ (uddeler
på Foderstoffen). Bendix kørte på Raunsø turen
og da han holdt op....
- læs mere om historien i sidste udgave af
Lokal-årbogen. Du kan købe den i løssalg hos
Vagn Olesen, Sejersgården 20, 6690 Gørding
>vagn.olesen@mail.dk> 75 17 80 59

Henry Ravn Andersen overtog mælketuren efter
Martin i 1965. Foto: Stig Hegn
Og så alle de andre: Jens Aage kørte indtil 1964,
med traktor til sidst , han kørte Raunsø sammen
med Tømmerby - til sidst var det Karl Jensens
søn der havde den. Og Lund havde en del af
Sadderup- turen, til sidst var det Vilster der havde Sadderup-turen. Og Sneum blev kørt med en
lille lastvogn til sidst, af Knud Laugesen, der
også drev maskinstation. Og Poul Nielsen kørte
den ene Sneum-tur med lastbil. Og da Juuls-

Ålbæk Mejeri:
AalbaekMejeri, 60-års jubilæum i 1945. Bagerst
Ole Madsen med sine oldenborgere, han var
mælkekusk 1945-49. Forrest perron 2 til returmælk. Tilhører Ole Madsen, Ribe landvej, Rødding

B j ø r n & O k a y s p i l l e r p å E n d r u p M ø l l e k ro
f re d a g , d e n 1 . f e b r uar 2008 kl. 19.00.
B i l l e t s a l g : 5 . j a n u a r k l . 1 1 . 0 0 p å E n d r u p M ø l l e k ro
P r i s k r. 275,- incl. mad.
( d a n k o rt modtages ikke).
11

Vejrup-Endrup Nyt-Nr.6

29/11/07

14:49

Side 12

Vejrup Endrup Nyt
Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

Laust Lauridsen
Præstbrovej 35 • Hjortkær
6818 Årre • Mobil 4019 1157

OLIEFYRSMONTØREN
V/HENNING NIELSEN
TLF. 75 19 84 93

www.skjernbank.dk - Tlf. 7510 1881

AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5
ALLE DAGE TIL KL. 22.00

Vejrup Antenneforening
"Link" på Vejrup` hjemmeside

Tlf. 75 19 01 68
Det bedste signal fra YouSee
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JUL
Så er det allerede december igen og
snart jul. Det er jo dejligt med jul og
ikke mindst at så mange kommer i
kirke juleaften, men det vigtigste er
selvfølgelig selve budskabet: At Gud
blev menneske. i Jesus Kristus. Ingen
har set Gud og ingen må lave et billede af Gud, men Jesus er Guds billede
her på jorden og det må vi gerne tegne. Dog ved vi ikke, hvordan Jesus så
ud, om det er ligesom Thorvaldsens
Jesus eller hvordan, men det er heller
ikke så vigtigt, hvordan Jesus så ud,
afgørende er, hvordan han var og det
han sagde.
Men Gud må vi egentlig ikke lave billeder af. Og dog lader vi børnene tegne billeder af Gud, men vi må så blot
huske på, at det er ikke billedet i sig
selv vi må tilbede og dyrke, men Gud
som forsøges afbilledet.
Men det er jo umuligt at tegne eller
male Gud, for Gud fader er ikke et
menneske og ingen kan tåle at se
Gud. Lyset er for stærkt. Moses så
Gud og alligevel ikke, kun bagfra, og
tankegangen var, at vi mennesker er
så ufuldkomne, at det kan vi ikke holde til. Men bagfra kan vi måske holde
til det.
Problemet med at tegne Gud er, at
Gud bliver gjort for lille. Gud kan
være over alt. Man kan ikke gemme
sig noget sted, hvor Gud ikke er, selv i
dødsriget. Hvordan kan man tegne en
sådan person, uden at begrænse og
beskære. Det er ikke muligt. Vores
verden er karakteriseret ved, at vi

tager delområder op og undersøger
dem, men vi kan ikke undersøge alt
på engang. Hvor skulle vi så selv være
henne? Uden for det hele på en neutral plet. Men det kan vi ikke.
Vi kan forsøge at male Gud og male
Jesus, men det er ikke Gud og Jesus,
det er vores egne forestillinger om
det. Allerede Xenofanes talte om, at
hvis okserne havde en gud, så ville det
være en okse, se ud som en okse, og
det har han ret i. Men det betyder jo
ikke, at Gud ikke er. Vi møder Gud,
når vi møder noget godt, og det allerbedste er julen, hvor vi møder Gud i
jesusbarnet i Betlehem.
Her lod Gud sig finde julenat og englene sang om det: Se, jeg forkynder jer
en stor glæde, som skal være for hele
folket.
Guds kærlighed kom her til udtryk
født i en stald af en enlig ugift mor. Ja,
Josef var der jo da, men det var ikke
hans rigtige far, men lige så god som
en rigtig far. Han havde i al fald
omsorg for Maria.
Det eneste, jeg ikke forstår, er, hvorfor Jesus kom så sent. Der har jo
været mennesker på jorden i tusindvis
af år før Jesus, hvorfor så så sent!
Men Gud har selvfølgelig talt ved sine
profeter ca.1000 år før Jesus. Men
igen, der har åbenbart levet mennesker på jorden i lange tider før den
tid.
1000 år er for Gud som en dag, men
alligevel.

Kirkelige handlinger
7/10 2007 - 27/11 2007

Dåb:
Vejrup Kirke:
Tobias Hollænder Olsen
(Charlotte Hollænder og
Mikael Rostgaard Olsen
Vester Nykirke:
Astrid Holm Schwenker
Lerche-Thomsen
(Louise Holm Schwenker
Lerche-Thomsen og
Niels Jørgen Schwenker
Lerche-Thomsen)

Det hører til det, som man ikke får
svar på. Vi må glæde os over, at vi
lever i en tid, hvor vi må fejre jul, fejre at Gud blev menneske og døde for
vore overtrædelser, således at vi må
være glade for livet, selv om der er
meget, der kunne tale for det modsatte.
Jeg tænker på dem, som må holde jul
i Afghanistan, men også på dem, som
herhjemme har det skidt af den ene
eller anden årsag og måske selv er
årsag til det. Julen er der med sit budskab om tilgivelse og forsoning og det
må vi glæde os over og være med til at
bringe videre og glæde andre, hvor vi
kan.
Asger Ehmsen
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Orglet
Orglet i Vejrup er blevet stemt og alle
metalorgelpiber er forkortet en lille
smule.
Det har været et større arbejde både
at tage piberne ned og sætte dem på
plads igen, men bare resultatet er
godt, så er det hovedsagen.
En kirkegænger udtrykte spontant sin
glæde over, hvor godt det nu var kommet til at lyde. Vi må håbe, det varer
ved et stykke tid endnu.

Rytmisk julekoncert i Vejrup kirke
med Decemberkoret fra Gørding, søn dag den 16. december kl. 19.00. Koret
ledes af sognepræst Pernille Troldborg. Efter koncerten hygger vi os
med en kop kaffe i præstegården.

Orienteringsmøde
Torsdag den 3. januar kl. 19-20 afholdes et orienteringsmøde om opførelse
af dele af musical af Andrew Lloyd
Webber: Josef og hans brødre. Se
opslag andetsteds i bladet.

Indsamlingsdag
Søndag den 2. marts 2008 er det tiende
gang, at Folkekirkens Nødhjælp holder Sogneindsamling i et stærkt samarbejde med lokale sogne over hele
landet.

Sogneaften den 17. januar kl. 19.30 i
præstegården med tidl. sognepræst i
Sønder Hygum, Hans Olav Okkels,
der vil fortælle om salmedigteren Petter Dass
Petter Dass blev født 1647 i Alstahaug
sogn i Nord - Norge. Der kom han
senere til at virke som præst. Og der
døde han 1707. Han har digtet mange
sange fx over Luthers Lille Katekismus. Hans kendteste værk er Nordlands Trompeten, som beskriver livet
og Naturen i Nord - Norge. I den danske Salmebog har vi tre salmer af Petter Dass: Fra katekismussangene:
"Herre Gud dit dyre navn og ære" og
"Dit minde skal, o Jesus, stå". Fra hans
selvbiografiske afskedsdigt til menigheden har vi "Om alle mine lemmer".
Petter Dass` digte udstråler både trosglæde og livsglæde.
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Konfirmandlejr
Finder i år sted lidt senere, dvs. 1-2.
marts 2008.Vi slutter i år med gudstjenesten i Vejrup kirke kl. 10.30, hvor
alle er velkommen og hvor konfirmanderne forventeligt medvirker.
Og stjernen over stalden hang
ung og stærk og gul,
så nåede de vise mænd
at komme frem til jul.
Og selv om vi har li´så travlt,
så vil vi mindes dem,
og fejre jul som dengang de
kom frem til Bethlehem.
Johannes Møllehave
Ræk du mig, Herre, din stærke hånd
og giv mig mod til at bede,
at sende du vil din Helligånd
din ringe tjener at lede
Ja, ræk mig, fader, din gode hånd
og giv mig tro til at tale,
om dog en flig af dit klædebon
det undtes dit barn at male.
Kaj Munk

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.endrup-by.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

Ethioperne siger, at deres guder er
fladnæsede og sorte.
Mens trakerne siger, at deres har
blå øjne og rødt hår.
Dog hvis kvæg og heste og løver
havde hænder og kunne tegne og
kunne lave skulpturer som mennesker, så ville hestene tegne deres
guder som heste, og kvæget som
kvæg, og hver ville de skabe legemer af guder i deres lighed, hver
slags af deres egen.
Xenofanes ca. 570-ca.485 f. Kr.

Bæverledere:
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf. 75190459
Inge Pedersen, Grisbækvej 1, tlf.
75191195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530
Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Lykke Meden, Engdraget 43, tlf. 75190210
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 61600227
Marianne Madsen, Storegade 68,
tlf. 75 190570
Juniorledere og Spejderledere:
Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10,
tlf. 75190113
Asger Ravn, Boldingvej 18, Glejbjerg
tlf. 75198409
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 75199268
Seniorledere
Marianne Nygaard, Lykkesgårdsvej 20,
tlf. 61600227
Karen Dorte Sand Simonsen, Ålundevej
10, Agerbæk tlf. 76560501
Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406

Petter Dass

Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Onsdag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl. og 6.-7. kl.): Mandag kl.
18.30-20.30
Seniorer (8.kl. og opad) første fredag i
hver måned 18.30-20.0
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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GUDSTJENESTER

Vejrup

09. dec. (2.søn. i advent)
ingen
16. dec. (3.søn. i advent)
19.00
(Julekoncert i Vejrup)
10.00
23. dec. (4.s.i advent)
24. dec. (juleaften
14.30
25. dec. (juledag)
09.30
11.00 AE
26. dec. (Anden juledag)
30. dec (Julesøndag)
11.00
01. jan. (Nytårsdag)
16.00
06. jan. (Helligtrekongerssøndag)09.30
13. jan. Sidste søn. e.h. 3 kg)
11.00
20. jan. (Septuagesima)
ingen
09.30
27. jan. (Sexagesima)
03. feb. (Fastelavn)
10.00 PT
10. feb. (1.søn. i fasten)
ingen
11.00 PT
17. feb. (2.søn. i fasten)
24. feb. (3.søn.i fasten)
09.30
02. mar. (Midfaste)
10.30

Vester Nykirke

09.30 PT
09.30 AE
ingen
16.00
11.00
ingen
09.30
14.00
11.00
09.30
09.30 AE
11.00
ingen
09.30 PT
ingen
11.00
ingen

Møder
Indremission
Onsdag den 9. januar og
Torsdag den 10. januar:
Evangelisk Alliancemøde
i Vejrup Missionshus
17.18. og 19. jan.:
Mandsstævne i
Stenderup missionshus.
Nærmere program senere
Onsdag den 6. februar
Anne Lise Bak, Bramming
Torsdag den 7. februar:
Arndt Johannesen, Esbjerg
Onsdag den 27. februar
Samtalemøde

Møderne begynder 19.30
og holdes i Bethel, Storegade 12.

(Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Vejrup)
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming. Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke 20 kr
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Der er blevet arrangeret to studiekredsaftener i præstegården i Vejrup
i januar og februar om følge nde emner:
Ny viden om islam
Onsdag, den 30. januar 2008,
kl. 19.30
Hans Krab Koed vil forsøge
at klargøre og problematisere forholdet mellem religion
og politik i islam set i lyset af
den nyeste forskning. Forholdet mellem islams 5 søjler og
sharia analyseres og tolkes
ud fra forskellige islamiske
traditioner.
Følgende spørgsmål vil blive belyst:
Hvordan islam og kristendom ikke kan sammenlignes?
Hvordan kristne og muslimer taler forbi og misforstår hinanden?
Hvordan vi må forstå kristendom og islam mere nuanceret
- ikke alle kristne er ens. Ikke alle muslimer er ens.
Hans Krab Koed er seminarielektor ved Ribe Seminarium.
Han underviser i religion, kristendom og dansk.

Menneskets storhed er, at det kender sig elendig.
Et træ ved intet om sin elendighed.
Blaise Pascal

Fra menighedsrådsmødet den 15.11.2007. kl. 9
1. Valg af formand og næstformand. Der var genvalg til
Laurids og Ejvind
2. Fra udvalgene: 4 vinduer er udskiftet i præstegården og
yderligere 2 skal skiftes. Evt. også nyt fyr og varmt
vandsbeholder.
3. Kirke og kirkegård. Nyt sted til jernkorset fra 1864 skal
findes. Laurids og Johannes ser på det sammen med Jytte.
4. Aktivitetsudvalget. Succes med koncerten med Per Nielsen.
5. For mødet med biskoppen den 29. nov. Sørger Frida og
Ejvind.
6. Julekoncert søndag den 16. Kaffebord ved Marie og
Ejvind.
7. Økonomi: Kassebeholdning 531.000. Kalkning skal
måske udsættes. Orglet er blevet lavet. Der er indkommet tilbud på ombygning af kapellet på ca. 300.000 kr.

Vækkelserne og de kirkeli ge retninger - hvor har jeg
mødt dem?
Onsdag, den 20. februar
2008, kl. 19.30
Alle, der interesserer sig lidt
for kirkens og dens liv, har
mødt ordene er du fra Indre
Missionsk baggrund eller
Grundtvigiansk. Vækkelserne skyllede ind over Danmark i 1800-tallet og har
endnu den dag i dag sat deres kraftige spor i det kirkelige
Danmarkskort. Studiekredsen vil arbejde med "Hvilken
historie kan vi hver især fortælle, hvor kommer vi fra, hvor
hører vi til i dag? Har vækkelserne noget at sige moderne
mennesker? Ved vi overhovedet, om vi er Indre missionske
eller grundtvigianere. Hvilken baggrund var der for vækkelserne, hvilken historie havde de? Theresia TreschowKühl, tidl. sognepræst, nu religionspædagogisk konsulent i
Ribe stift, vil komme med et oplæg, og så ville det være
spændende at høre vor egen historie, som vi har oplevet
den, fortalt for hinanden.
Theresia Treschow-Kühl er tidligere sognepræst på Vestlolland, hvor vækkelserne og de kirkelige retninger ikke havde den samme gennemslag som mange andre steder i Danmark. Desuden er Theresia Treschow-Kühl kendt fra TV2s
dokumentarserie "Årgang 0"
Det blev vedtaget, at det skal præciseres i tilbuddet,
hvilken træsort dørene bliver. De skal være af egetræ.
8. Kommentarer til betænkning 1491 om folkekirkens øko
nomi. Der var blevet udarbejdet et udkast til svar,
som blev vedtaget med få ændringer. Det vil kunne ses
på Kirkeministeriets hjemmeside fra engang i december.
9. Da vi er begyndt med at lade menige læse op i kirken,
har vi brug for en ekstra mikrofon. En sådan koster
8.500 + moms og helt nyt anlæg det dobbelte. Vi udsætter beslutningen lidt.
10. Spaghettigudstjenesterne er ingen succes hvad angår
deltagerantal. Vi vil evt. prøve til foråret at lave en for
minikonfirmanderne med Forældre.
11.Næste møde torsdag den 17. januar kl. 9 i sognegården.
Laurids Kristensen

KALENDER:
Søndag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
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D. 16.12
D. 16.12
D. 03.01
D. 17.01
D. 30.01
D. 20.02
D. 28.02

Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke kl. 09.30
Decemberkoret kl. 19.00 i Vejrup kirke
Orienteringsmøde om musical
Sogneaften ved H.O. Okkels om Petter Dass kl. 19.30
Studiekreds ved Hans Krab Koed om Islam kl. 19.30
Studiekreds ved Theresia Treschow-Kühl om kirkelige retninger kl. 19.30
Anders Kjærsig i Gørding præstegård
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Sydbank Gørding ønsker glædelig jul

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår
En stor tak til vores kunder for et godt samarbejde i det forgangne år
- og velkommen til de mange nye kunder, der valgte os i 2007
Vi glæder os til at se jer her i afdelingen i 2008
Nørregade 90 A - 6690 Gørding - Telefon 74371860 - sydbank.dk
Åbningstider: Mandag til Fredag fra kl. 10.00 til 16.00, Torsdag til kl. 17.00

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

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

HOLSTED VVS v/Jens Brodersen,
Vestermarken 2 • 6670 Holsted

Tlf. 75 39 38 0000

Præstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre
Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509
vagn@madsen.tdcadsl.dk

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

Kirkegade 15 - Vejrup
6740 Bramming
Tidsbestilling:
tlf. 2126 3120
Telefontid:
8.50-9.30 og
12.00-12.30

Ekstra Jule åbningstider
Søndag d. 16. dec., Lille juleaften, Juleaftensdag
og 2. juledag

Åben
9.00-12.00
Vi har lækre julebuketter
og juledekorationer

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

BRAMMING KØRESKOLE
V/ Kristian Nissen
Syrenvej 18 • 6740 Bramming

Bil tlf. 40 31 12 22

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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Generalforsamling i Vejrup Borgerforening 8. nov. 07
I Vejrup Borgerforening har vi i det forløbne år
gennemført en del kulturelle arrangementer.
1. Vi har holdt børnebanko på Vejrup Skole.
Der var som altid god tilslutning til denne
aften.
Der blev solgt kaffe, kage og slik mv.
2. Sankt Hans festen ved banen blev godt
besøgt på en dejlig sommeraften. Rud Nielsen holdt en god båltale, hvilket han skal
have en stor tak for. Foreningen solgte kaffe,
kage, pølser, øl og vand, mens børnene kunne bage snobrød.
3. Som et nyt tiltag blev der afholdt Julemarked
søndag den 26. november 2006. Markedet
blev afholdt på parkeringspladsen bag Vejrup Kro og var godt besøgt - specielt når det
var første gang vi afholdt et sådan marked.
Der var opsat boder, hvor private, foreninger,
firmaer mv. gratis kunne tilmelde sig. Vi havde selvfølgelig også besøg af Julemanden og
små nissebørn i hestevogn, som - sammen
med byens børn - red rundt i de omkringlig
gende gader. En tak til Bjarne Jørgensen
samt Tina Frøsig. Bestyrelsen har besluttet at
afholde Julemarked igen i år, som er planlagt
til søndag den 25. november 2007 kl. 13:00 16:00.
Borgerforeningen deltager selv med en bod,
det vi sælger grillpølser, øl, vand, kaffe mv. i
et særskilt opstillet telt.
Borgerforeningen har valgt at få lavet en mindesten af det gamle mejeri i Vejrup. Stenen er lavet
af stenhugger Jørgen Martin, Vejrup og skal placeres ved galvenden af de nye boliger, placeret
på den gamle mejerigrund. Stenen bliver afsløret søndag den 25. november 2007 kl. 13:00
i forbindelse med Julemarkedet.
Julebelysningen bliver udvidet i form af juletræeskæde på det store træ ved Kirkegade.
Juletræeskæden omfatter 1000 stk. små lysdioder og vi håber, at hjørnet vil blive flot oplyst.

Vejrup Lokalråd. Det kan oplyses, at Esbjerg
Kommune nu er ansvarlig for etablering af fartdæmpedende tiltag i Storegade. Lokalrådet har
i VE Nyt informeret om projektet, som formodentlig vil blive etableret over flere etaper.
Legepladsen ved Drosselvej bliver desværre
stadigvæk udsat for hærværk. Dagplejerne i
Vejrup har i oktober måned udsendt et brev til
alle elever på Vejrup Skole. Unge fra Vejrup - og
formentlig også fra omegnen - bruger legepladsen som opholdssted. Dagplejerne finder smadrede flasker i sandkasserne og kan løbende
konstatere, at legeredskaberne bliver smadret
og brugt som bålsted.
Borgerforeningen markedsfører i lighed med tidligere år Vejrup på internettet.
På www.vejrup.dk er der oplysninger om blandt
andet foreningslivet, skole, institutioner, ungdomsforhold, erhvervsmuligheder, indkøbsmuligheder med links til egne hjemmesider, hvis
dette ønskes. Det er også mulighed for at få et
banner på hjemmesiden mod et beskedent
beløb.. Aktivitetskalenderen på www.vejrup.dk
bliver flittigt brugt af diverse foreninger. Hjemmesiden er fysisk etableret af Peder Hjort og bliver løbende ajourført af Peder.
Kontingentindbetalingerne omhandler 178 husstande i år. Sidste år var der 165 husstande og
vi kan således glæde os over en mindre fremgang . Der er udsendt 500 girokort.
Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til
bestyrelsen, da alle i årets løb har ydet en stor
indsats ved de forskellige arrangementer og
møder. Med ønske om at vi i bestyrelsen også
fremover kan finde nogle personer som er villigt
til at yde en indsats.

Jan Jensen

Borgerforeningen afholder 2 årlige møder med
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Blåvandsturen med Vejrup Ungdomsklub 5-7/10 07
Da vi kom til Blåvand aktivitetscenter fik vi pakket ud. Så skulle os “små” piger lave mad, det
var pitabrød med rottefyld. bagefter skulle de
små drenge vaske op. Efter vi havde spist, stod
Per B. for underholdningen. Det var rigtig sjovt,
vi grinede os i stykker uden at vide hvorfor.. Så
gik vi om på en legeplads hvor der var hoppepuder, trampoliner og en fodboldbane.Vi havde
kage og sodavand med. Og det blev mørkt
inden vi kom hjem igen Det var rigtig hyggeligt.
Senere kunne vi spille badminton, volleyball og
squash i hallen Det blev der rigtig spillet noget af
om aftenen. Så da klokken var ved at blive halv
2 om natten, gik vi ud til Vesterhavet. Drengene
havde taget badetøj på, og ville være seje, så de
hoppede ud i vandet. koldt så det ud. Da vi kom
hjem igen, måtte vi bare hygge os. Så natten gik
med at tulle rundt på gangen, sofahygge,
småsludre med lederne og falde sent i søvn
rundt omkring,,

for at købe middagsmad, så os piger tog på
Burger king. Hehe. Det var sku godt. Så hyggede vi os hele dagen. Senere blev der spillet volleyball turnering i hallen hvor Snulles hold tabte.
Det var ret sjovt. Så skulle de “store” piger lave
aftensmad. Det var lasagnette. Om aftenen var
vi igen omme på legepladsen. Det var hyggeligt
og sjovt. Det var mørkt, så der var lys på bordet,
og vi fik kage.

Om lørdagen startede vi med at spise morgenmad og så måtte vi gå op i byen. Vi sørgede selv

Skrevet af: Sjanne & Rikke.

Om søndagen startede vi med at spise morgenmad. Så skulle vi pakke vores ting sammen,
og have gjort rent over det hele, det så voldsomt
ud på drengenes værelser Da vi var færdig med
at have ryddet op og gjort rent, var vi klar til at
komme hjem. Bussen kom, og vi kørte hjemad.
Der var mange der var trætte, især Nicolaj, han
holdt sig vågen i 48 timer og vandt en T-shirt,,
Men det havde været en kanon hyggelig, sjov og
god tur.

Pyjamasvendinder

Bænkebidderne

Vandhundene
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Natstrandtur

Tøsehygge

Juletræsfest i Endrup
3 JULEDAG DEN 27 DECEMBER
KL. 17.30
Musik og spisning starter kl.17.45
Endrup Møllekro Samlingstedet
Som altid indbyder Endrup Borgerforening til Juletræ på samlingsstedet, hvor
julemanden vil komme og underholde.
Vi skal danse om juletræet og have godteposer samt lege.
Salg af øl og vand samt kaffe
Smørrebrød a 28 kr. eller snitter a 22 kroner kan bestilles hos
Nanett på samlingsstedet direkte eller telefon 17 18 15 00
SENEST den 17. december.
Nanett sælger også røde pølser og pomfritter på dagen.
Vel mødt og glædelig jul

Endrup Borgerforening
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Kæmpe udvalg i hvidevarer også 2. sorterings- og demomodeller.
Ring inden kl. 12 og vi udfører service samme dag.
Vi har reservedele med i bilen og reparerer på stedet.
Husk stort udvalg i gaver til store og små.

Bygaden 25 • Endrup
Tlf. 7519 1240

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

V i h a r l i m o s i n e b ø ff e r m e d
tilbehør til en hyggelig aften
•
•
•
•

Frugt/grønt og kød • Brugskunst
Gavekurve
Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
Levering af frugt/grønt
til private og virksomheder

Åbningstider:
Man-, Ons-, To r s - o g F redag 13.00-17.30
L ø rd a g 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 - T i r s d a g L u k k e t
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Vejrup Antenneforening informerer
Vejrup antenneforening har nu haft TV2 NEWS og TV2 SPORT i næsten 1 år, og de er blevet meget
rost begge programmer. Ligeledes er KANAL 4, også rost af mange medlemmer.
PROGRAM KVALITETEN ER MEGET HØJ I VORES ANLÆG.
Og vi har hermed alle de nye programmer der kommer på kabel tv nettet.
Med så gode programmer som er på nettet, vil program udbyderne også have nogle penge for
deres programmer, og det resulterer i år, med nogle stigninger på TV pakkerne.
TV3 og 3+ er steget en del, og de nye TV2 NEWS , TV2 SPORT og KANAL 4 koster også lidt
ekstra kroner.
Som følge af kommune sammenlægningen i år, har vi taget et nyt opkrævnings system i brug.
Mange har tilmeldt sig PBS, men der mangler en del endnu.
Vi vil derfor meget kraftig opfordre jer til at foretage denne PBS-tilmelding via jeres pengeinstitut.
Det er langt den letteste og billigste metode for såvel Vejrup Antenneforening, som for medlemmerne.
Kontingentet for 2008 er således:
Grundpakke kr. 800,00
Mellempakke kr. 1.900,00
Fuldpakke kr. 3.000,00
IGEN I ÅR: DEN STORE NYHED PÅ WEBSPEED INTERNETTET: Cabletalk.
Nu er det muligt at få sin tlf. forbindelse på nettet. Enten kan man flytte sit eget Tlf. nr.
eller få et nyt Tlf.nr. Har man et ældre modem, får man i nogle perioder et nyt modem gratis, og kan
derefter sætte sin Tlf. til stikket og det kører. Da jeg selv har monteret det, kan jeg oplyse at det
kører rigtig godt og stabilt, til billige penge. Se flere oplysninger på: www.YouSee.dk
Klik derefter ind på Cabletalk. De kan du se priser og meget andet.
Det koster kun 99kr. pr. måned i abonnement
Er der spørgsmål ring venligst, eller gå på Vejrups hjemmeside under foreninger og se mere på
vores egen hjemmeside.
Mvh. Vejrup antenneforening. Bestyrelsen Formand. Erik Stenager Tlf. 75190168
ER DER GODE BILLEDER PÅ DIT TV???
VIL DU GERNE HAVE INTERNET ???
Er dit TV ikke skarpt i billedet, er der sne på skærmen, har du gamle TV-R stik, som tager for meget
dæmpning af tv signalet.?
Så kan jeg hjælpe med måling af signalet ind i huset samt i dine TV-R stik. Det er vigtigt at det er
de rigtige fordeler og stik der sidder i husets anlæg.
Det samme gælder hvis du vil ha WEBSPEED INTERNET ind gennem dit antennekabel.
Henvendelse efter kl.17.00 Erik Stenager Hegnet 5 Vejrup Tlf: 75190168

Solsikkekonkurrence 2007
Alle husstande i Endrup modtog sammen med indbydelsen til
sjov dag i Endrup, en lille pose med solsikkefrø. Der blev også
lave en konkurrence om hvem der fik fremavlet den højeste.
Ingen tvivl om at det har forskønnet vores dejlige by her i sommer og en lille gruppe har været en tur rundt med målebåndet.
Vinder blev Ellenara Dall
Nummer 2 Torben Madsen
Nummer 3 Christa Christensen

Bygaden 44 270cm
Bygaden 20 229cm
Bygaden 14 187cm

Den største på 290cm var dog Susanne Jessens, men da hun
var en af dem med målebåndet deltog den selvfølgelig ikke.
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Vejrup Endrup Nyt
BRAMMING MURERFORRRETNING ApS

Alt i flise- og murerarbejde

BRAMMING MURERFORRRETNING ApS
v/ Bendt Højen

Vesterled 6, Vejrup
Tlf./Fax 7517 2296 • Bil 4057 2296

ÅBEN ALLE DAGE
Mandag-Fredag 6-18
Lørdag-Søndag 6-16

Søndergade 4
Tlf. 7517 8131

Bramming - Gørding - Holsted - Brørup

Døgnvagt 70 20 21 41
Tidsbestilling!
Klinikker: Storegade 34, Brammming
Jernbanegade 10, Brødup

HELLE
KØv/RJensEAxel
SKMøller
OLE

Trælasten Gørding
Vestergade 21 a • 6690 Gørding
Tlf. 75 17 82 22 • Fax 75 17 17 71

Gørding
Se holdstart på
www.ensikkerstart.dk
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

2162 4676

Grimstrup

Tlf. 75 19 10 32
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30
Lørdag
8.00-14.00
Søndag
8.00-12.00

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

24

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING

Vejrup-Endrup Nyt-Nr.6

29/11/07

14:49

Side 25

Vejrup Endrup Nyt
Videonat i Ungdomsklubben d. 16./17. okt. 2007
Vi mødtes kl. 18.00 Fredag aften og så ser vi alle
de film vi kan nå at se inden kl. 10.00 Lørdag formiddag, ca. 9-11 stk, skørt ikk.. HAHA !
Inden midnat kommer der så familie pizzaér til
natmad, en sikker succes, ellers fodres der med
sodavand og chips, vand og popcorn, frugt og
slik.
Der siddes, ligges, vendes, drejes i sofaer og på
gulvet indtil man har den bedste position til at se
filmene i.. når der er tøzefilm spiller drengene
computer, når der er drengefilm sladrer tøzerne
i kælderen og når der er humor,action og gyser
så er alle med,,, indtil,,, ca. kl. 05.30... så lukkes
de første øjne under protest og pludselig er alle
i drømmeland.. HAHA,,,
Så er det man som leder nyder stilheden, går
rundt imellem dem, putter dyner om fødderne,
sender hver især en tanke om en go fremtid og
syns man har det fedeste job i hele verden,,,,
Men alle drømme ender brat.. - vi er jo ikke
kommet for at sove, så kl. 06.00 lukker den lede
leder døren helt op, så kong frost kan sende en

brise ind under dynen, tænder for musikken så
ørerne skriger om hjælp og sætter discolyset i
gang så øjnene er nødt til at åbne,,, det virker
hver gang og hele banden er vågen til de sidste
film, der bliver fælles oprydning da det ligner et
bombekrater fra et militærtærren og så går vi
hjem,,,
Ingen tvivl om der blev sovet lidt ekstra den søndag rundt omkring i de små hjem og i skolen om
mandagen HAHA !
Til forældrene: i ønskes en rigtig glædelig jul og
et godt nytår, I har nogle fantastiske dejlige
unger, pas nu på dem for fan... Husk at for kort
snor duer ikke, for lang snor duer slet ikke og
målet midt imellem er der ingen der kan ramme
alligevel, så brug den sunde fornuft, lyt seriøs til
dem og husk i selv har været der engang,,, oz
selvom det er lang tid siden
Hilsen klubleder Per Burkal, 23412005
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Vejrup Endrup Nyt
HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING
Edel Bruun’s Eftf. v/Niels Knudsen
Vestergade 1, Holsted
Hovedgaden 43, Gesten
Tlf. 75 39 15 50

Alt ordnes vedrørende begravelser og bisættelse

Køb, Salg og Biludlejning
HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
w w w. j e n s e n b i l e r.dk

Vores murer til reparationsarbejde er Erik Frandsen

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
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Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
DECEMBER 2007
Tirsdag
Lørdag
Lørdag
Torsdag

D.
D.
D.
D.

11.12 Håndbold Serie 1 Damer kl. 20.00 i Hallen
15.12 Juletræsfest - Vejrup/Endrup Fritidscenter.
15.12 Juletræsfest - Endrup Møllekro Samlingstedet kl. 17.30
27.12 Juletræsfest - Endrup Møllekro
JANUAR 2008

Torsdag D. 10.01 Vejrup Senior Club Generalforsamling kl. 14.00 i Hallen
Fredag D. 18.01 Vejrup Senior Husholdningsforening Kurbad i Helle Hallen kl. 19,00

FEBRUAR

FEBRUAR 2008

Fredag D. 01.02 Endrup Møllekro - Samlingsstedet Bjørn & Okay kl. 19,00
Søndag D. 03.02 Vejrup Idrætsforening afholder Fastelavn (se opslag i byen) i Hallen
MARTS

MARTS 2008

Tirsdag D. 11.03 VIF Generalforsamling kl.19.00 i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Fredag D. 14.03 Vejrup Idrætsforening afholder Gymnastikopvisning i Hallen
(se opslag i byen)

BANKO & PRÆMIEWHIST
Hver ONSDAG i Ve j r u p / E n d r u p F r i t i d s c e n t e r
kl. 19.00

Bladet ønsker alle en rigtig
glædelig Jul
og et godt Nytår
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Vejrup Endrup
Nyt
Skolevænget 5
Vejrup,
6740 Bramming

Returneres ved varig adresseændring

Annoncøroversigt

- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Bakkely
Bramming
Bennecke Byg
Endrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf. Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik Gørding
Dyrlægerne Univet Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Ellegaard Revision Vejrup
Endrup Byggemontage
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Gørding
Serviceudlejning
Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesforretning
Holsted
Holsted VVS
Holsted
Hårbiksen,
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Standbyg
Bramming
Jens Søndergård Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Kwik Spar Købmand Grimstrup
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lillian Kokholm
Vejrup
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm Planter
& anlæg
Bramming
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren Glejbjerg
Optimal
Bramming

Telefon
7519
7519
7519
7519
7519
2255
7517
4031
7517
7517
4512
7517
7020
7519
7517
7519
7519
7517
7517
7517

6160
1019
8122
1004
0005
4110
0018
1222
2296
8953
1410
8999
2141
0353
4677
0750
1790
8090
2770
8131

7517
7519
7517
7517

7070
0015
8080
8369

7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7517
7519
7519
7519
7517

3977
8448
0433
8493
3311

Fimanavn

By

Peter Bertelsen
Vejrup
Per Hansen
Vejrup
Revisionskontoret Bramming
Roxy Bageriet
Bramming
Rud Christensen
Endrup
Skov Madsen
Gørding
Smedeforretning
Vejrup
Smykkehuset
Bramming
Specialoptik
Bramming
Sportmaster
Bramming
S. R. Knudsen
Vejrup
Sejstrup Taxi
Sejstrup
Skjern Bank
Bramming
Stof Centrum
Bramming
Susannes Køreskole Gørding
Sydbank
Gørding
Sørens Farve
og Tapet
Bramming

Telefon
7519
7519
7510
7517
7519
7517
7519
7517
7510
7510
7519
7517
7510
7517
2618
7517

0123
0238
1100
3188
1161
8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
0840
8377

Fimanavn

By

Terapicenteret
Vejrup
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
Vagn Jensen
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Telefon
2574
7517
7517
7517
7519
2175
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

1183
3248
8222
8223
0054
0830
0200
0054
0168
0238
0350
0122
0085

7519 1509
7519 0381

7517 4396

Er du træt af at vente på millioner fra Lotto?
Er det lang tid siden, du havde en 13’er i tipning
Prøv i stedet...

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., 2 Lykkenr. pr. halvleg.
Max. 5000,- kr.!

Samlet gevinstsum ca.

27.000

Arrangør:
MK 79
Vejrup & Endrup Støtteforening af 1978

