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Vejrup IF på forenings tur
Vi kan ikke påstå at vi var for mange på forenings tur, men dem der var der, havde en rigtig god dag. Vi
havde Anders fra DGI ude at få samlet op på de emner, vi havde taget fat på sidste efterår på forenings tur.
Emnerne blev drøftet, emner som ”Hvordan kan vi som forening” holde på de unge mennesker i afdelingerne – gymnastik, håndbold, badminton, og fodbold som værende de idræts grene der er i gang.” og evt. få
oprettet et ad Hoc udvalg.
Diskussion om alkoholpolitik – hvad gør man i andre foreninger….
” Holdningerne til alkohol i foreningen” – ”Ekstrem Weekend for de unge og meget andet.

Frokosten blev indtaget i de nye rammer i Fritidscenterets Cafeteriaets, hvor efter nogle af os lige skulle se
et lokalt opgør i fodbold på Vejrup stadion.
Efter det drog vi til Varde Fodboldgolf for at lave en fodboldgolfturnering. Rigtig sjovt det kan anbefales –
det var en sjov oplevelse – det at ramme bolden rigtig, og ikke at bruge 13 spark på et hul ;o)
Vinderen at turneringen blev Peder Thomsen, en delt 2. plads til Jonas Hjort og Preben Lind og 3. pladsen gik til Helle Burkal.

Vejrup IF Ønsker jer alle en rigtig Glædelig Jul samt et godt Nytår.

Endrup Golf-Match d. 5-9 i Kaj Lykke Golf klub
Efter succen fra sidste år, hvor vi var 17 spillere til vores egen lille Endrup open kom vi i år op på 12 spiller som alle ville udfordre 2008 mester Allan Brock.
Vi mødtes kl. 08.30 ved tee 1, hvor regler og hold blev oplyst.
Nogle kom noget før da de mente at det var nødvendig med lidt opvarmning.
Første hold gik ud kl. 09.30 og alle var inde kl.14.00, hvor vi i år igen mødtes på Endrup Møllekro til spisning og præmieoverrækkelse.
På en 1.plads med 33 point vandt Jan Jepsen - (skal derfor arrangere Endrup open i 2010)
og blev dermed vores nye Endrup mester anno 2009. Stort tillykke.
Vi takker sponsorerne for de flotte præmier: Håber vi ses til næste år.
Med venlig hilsen
Jan Jepsen.

www.endrup-byen.dk
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Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.erling-egert.dk
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Vejrup IF Senior Fodbold
Så er sæsonen netop afsluttet for vore 2 seniorhold i fodbold, og det blev desværre til 2 bundplaceringer.
I begge rækker er turneringsstrukturen ændret, så der nu er op- og nedrykning efter hvert halve år, hvilket
betød at serie 3-holdet skulle spille 14 kampe mens serie 5-holdet skulle spille 10 kampe.
Det var derfor yderst vigtigt at komme godt fra start efter sommerpausen, da det ellers kunne blive svært at
rette op på. Desværre skete lige det modsatte for serie 3, da det kun blev til et enkelt point i de første 6 kampe.
Derefter gik det op ad bakke, og trods flere flotte kampe, og en tæt afslutning blev det til nedrykning til serie 4.
I serie 5 blev starten nogenlunde, da det gav en sejr i den anden kamp mod FC King George, men derefter
var det småt med sejrene. En enkelt sejr mere blev det dog til, og tilmed en flot en af slagsen, da lokalrivalerne fra Gørding blev sendt hjem med et nederlag.
Den overståede sæson har, trods de mindre gode resultater, alligevel givet god grund til optimisme, eftersom
flere nye unge spillere har grebet chancen og fået meget spilletid, og bevist at de er gode nok til at være med.
Desuden er den nye træner, der tiltrådte efter sommerpausen, John Petersen, faldet godt til i klubben, og han
har masser af gode ideer til den kommende sæson.
Vil du læse mere om træneren, holdet eller se statistikker over bl.a. alle tiders topscorer i Vejrup IF (19782009) mm., så klik ind på senior fodboldens hjemmeside:

WWW.VEJRUPBOLD.DK

Lidt om vores nye træner.
Navn: John Petersen
Alder: 47 år
Bor i Jernvedlund med sin kone og to døtre Signe og Merete.
John arbejder som lagermand hos Betech Seals i Bramming.
Børneårene indenfor fodbold startede i Gørding. Senere blev det til
et enkelt år som Yngling i Spangsbjerg IF. Som seniorspiller blev
det til 3 år i Vejrup IF, inden det gik til hjembyen Jernvedlund.
Da støvlerne blev sat på hylden i Jernvedlund, var han fortsat knyttet til seniorafdelingen på forskellige måder. Blandt andet som
andenholdstræner, vejleder for førsteholdstræneren eller som holdleder.
John har i de sidste 4? år været træner for Herresenior i Jernved IF.
En tid med 2 oprykninger, men desværre også 2 nedrykninger.
Lysten til at være træner har han fortsat, men tiden var inde til at
prøve kræfter med en ny klub.
I Johns egne ord: “Dejligt at det blev Vejrup IF. Allerede efter få
træninger føles det som en fantastisk klub at komme til, men det er
jo også lidt som at komme hjem igen, til trods for de mange år. Nu
er det tidligere holdkammeraters sønner jeg skal træne, herligt “
Vi i Vejrup IF er glade for at have fået John som træner, og vil gøre vores til at han bliver en “Succestræner”.
Velkommen til John.
Hilsen FODBOLDUDVALGET

www.endrup-byen.dk
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Generalforsamling i Endrup Borgerforening
Tirsdag den 3. november 2009
Så kan vi igen,! Her i Endrup Borgerforening se til bage på et år med stor aktivitet speciel her sidst på året.
Endrup er en lille by i et mindre sogn, men det er ikke det samme, at vi dermed skal være passive selv i et
mindre samfund så er vi lige så stærke som vi selv gør os til, ønsker vi fremgang her hos os så må vi være
aktive, vi skal ikke forvente at det kommer af sig selv udefra.
Sammenhold og tro gør stærk, så det vil bliver et godt sted at bo, her for store og små og det syntes jeg der
har været en hel del af i år.

Ved generalforsamlingen sidste år blev der genvalg på 3 poster, og ved det konstituerende bestyrelsesmøde
blev der også genvalg på alle pladser den eneste ændring var at John blev kasser og Hanne sekretær.
3. juledag arrangerede Borgerforeningen juletræsfest, det blev en god aften, musikken var super god og julemanden var også rigtig god, men der var en dårlig tilslutning , der var igen i år en hel del gaver til lotteriet,
men det gav et stort underskud.
Vi har talt om i år evt. at stoppe juletræsfesten eller lave den om, tiden er måske ikke til sådanne arrangementer.
Igen i år modtog Borgerforeningen et legat fra Skads Herreds Brandkasse på 1500 kr.
Den 15. maj holdt vi vores årlige forårsfest, det blev en rigtig god aften, der kom ca. 60 personer, efter at vi
havde grillet pølserne og kødet, var der tid til at lege, Tina havde fundet nogle lege frem, først til børnene,
derefter var der støvlekast for børn og voksne, og igen i år vandt drengene over pigerne.
Den 23. juni havde vi traditionen tro Sct. Hans fest, og i år havde vi fået Henning Ravn fra byrådet til at holde
talen og den var efter sigende meget god.
Der var ca. 100 fremmødte borgere, som nød det flotte vejr i år.
Først på året besluttede bestyrelsen at det var nødvendigt med nye legeredskaber på legepladsen, de gamle
var nedslidte og det trængte til at blive frisket op, og for at overholde de gældende regler som var tilskikket
os fra kommunen.
Vi tog derfor kontakt til et firma som laver legeredskaber, det blev statsfængslet i Renbæk og sammen fik vi
en skitse lavet som vi mente kunne bruges og de sendte os et tilbud på nye redskaber, vi hørte på forhånd at
Renbæk kørte med meget rimelige priser, det var også dem der lavede legepladsen i Vejrup.
Derefter tog vi kontakt til LAG- Esbjerg ved Jesper Larsen, og han var meget positiv og sammen fik lavet et
buget som lød på legeredskaber til 58.750 kr. - frivilligt arbejde på 5000 kr. - sand til 1000 kr. - revisor til
2500 kr. som blev til omkostninger i alt på 67.250 kr.
Derefter fik vi så et tilsagn fra LAG på 33.000 kr. penge som kommer fra EU- og Fødevareministeriet, de giver
højst 50 % af udgiften. Vi siger tak til Andelskassen Sydjylland for gaven på 5000,00 kr. til legepladsen.
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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

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

www.endrup-byen.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Riffel og pistolskydning
Medlemspriser
For perioden frem til 30-9 2010
Børn og unge under 21 år:
Medlemskort
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud

Tilbud

200 kr.
250 kr.

Over 21 år:
Medlemskort
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud

Tilbud

250 kr. .
350 kr.

Tilbud

200 kr.
300 kr.

Seniormedlem: (over 55 år)
Medlemskort
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud

En serie af 25 skud koster 20 kr. (cal 22) og 15 kr..for 25 skud luftskydning
Seniorskydning er for mænd og damer over 55 år
En eftermiddag med skydning, efterfulgt af en kop kaffe eller to i opholdslokalet til en snak

Åbningstider
Gevær og luftgevær:

Tirsdag og torsdag kl. 18.30 – 21.00

(patronsalg til kl. 20.00)

Pistol:

Tirsdag og torsdag kl. 20.00 – 21.00

(patronsalg til kl. 20.00)

Seniorskydning

Mandag kl. 14.00 – 16.00

En fri sport
Skydning er en fri sport, hvor du ikke er afhængig af faste mødetider og træningsudstyr.
Vi har geværer og pistoler, både luft og cal. 22 som du frit kan bruge:
Inden for vores åbningstider kan du frit komme og skyde med det du har lyst til. Du kan selv bestemme om
du vil skyde en eller to gange om ugen eller måske kun en gang hver 14 dag.
Har du lyst til at prøve så kik forbi til en gratis prøveskydning
Der er altid gratis kaffe og isvand i opholdslokalet
Skoleskydning
Vi havde i år 6 hold med til skoleskydningen
3 hold fra 5 A Gørding Skole, 3 hold fra 5 B Gørding skole, Vejrup skol ønskede ikke at deltage
Skoleskydningen er en landsdækkende konkurrence for alle 5 klasser inden for DDS Ribe
(Ribe amt) deltog i alt 238 hold af 4 elever
5 A fra Gørding skole fik en 8. plads ud af 238 hold
5 B fra Gørding skole fik en 14. plads ud af 238 hold
Begge klasser går videre til Amtsfinalen, hvorfra de 2 bedste hold går videre til landsfinalen i Vingsted
Gørding-Vejrup Skyttekreds
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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

Overblik, indblik
og blik for detaljen
I Andelskassen får du rådgivning, der kommer hele vejen
rundt og åbner for muligheder nu og i fremtiden.
Vi kalder det Økonomisk Overblik. Udgangspunktet er dig,
din hverdag og dine drømme. Og målet er hele tiden at
give dig de bedst mulige vilkår og de løsninger, der passer
til netop dig.
Overblik er ikke bare noget vi har. Det er noget vi giver.

Andelskassen Sydvestjylland
!GERBK s     s %SBJERG s     s ¿RRE s    

www.endrup-byen.dk
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VIF Fodbold
Indendørs fodbold
Vinteren står for døren, men det betyder ikke at fodbolden ligger stille i Vejrup. Indendørs sæsonen er allerede i fuld gang og der har heldigvis været en stor opbakning til de forskellige hold. Det betyder dog ikke, at
der ikke er plads til flere. Har du derfor lyst til at spille indendørs fodbold, kan det lade sig gøre hver fredag
på følgende tidspunkter:
14.15 – 15.15
15.15 – 16.15
16.15 – 17.30
17.30 – 19.00

1. & 2. klasse
Førskolebørn & 0. klasse
3., 4., 5., 6., & 7. klasse
U19

Udover de 4 ungdomshold er der også tilmeldt 3 seniorhold, så der bliver godt gang i hallen her i vinterpausen. De 7 hold er tilmeldt turneringer i henholdsvis DGI og JBU. Det betyder at hvert hold skal ud og spille
3-4 runder hen over vinteren. Der vil også blive afviklet en par runder i Vejrup, så herfra skal lyde en kraftig
opfordring til at møde op i hallen og støtte de forskellige hold fra Vejrup.
Fodboldudvalget.

VIF Fodbold OPFORDRER
!!!!!!
Kære forældre:
Vi er en masse unge fodboldspillere,
som er helt tosset med fodbold. Vi
mødes til træning og kampe for at spille
fodbold, hygge os, have det sjovt og
blive bedre til fodbold. Vi har heldigvis
nogle gode trænere, men vi mangler
UTROLIGT meget et par fædre eller
mødre, som har lyst til at hjælpe med det
praktiske. Helt præcis drejer det sig om
at hjælpe fodboldudvalget med ungdomsarbejdet i Vejrup. Det drejer sig vel
om 1 times tid om ugen, men man er
ikke bundet til et fast tidspunkt ligesom
en træner.
Vi håber meget, at der er et par fædre eller
mødre, som har lyst til at gå inde i fodboldudvalget og give en hjælpende hånd.
Har du lyst til at udvikle ungdomsfodbolden i Vejrup, så kontakt Søren Uhd på
tlf. 27516796 eller Knud Fogh på tlf.
75190201.
Fodboldudvalget.
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NEJ hov det er da fra sommerens aktivitet - Preben L.
Holder paraplyen for Søren C. ja det er utrolig hvad de to
kan finde på oppe i Fritidscenter i Vejrup.

www.vejrup.dk
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VIF Badminton
MINITION for 4 til 8 år
Enten i Hallen eller Multisalen hver 14. dag. Søndage fra 12:00 til 13:30
Der er arrangeret træning følgende datoer:
December d. 6. og 20.
Januar
d. 10. og 24.
Februar d.
6. og 21.
Marts
d.
7. og 21.
Der vil være ketcher til udlån, men har du en, så tag den endelig med!
Spillet er for børn i alderen fra 4 – 8 år, som sammen med mindst èn forældre/bedsteforældre eller andet, i
kan blive introduceret til glæden ved badmintonspillet gennem leg.
Husk indendørs fodtøj
Tilmelding ikke nødvendig, men det koster 20 kr. at deltage,

Vejrup I F Badminton. Preben Lind 3195 4009

www.endrup-byen.dk
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Byggefirmaet

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

HER KAN
DIN
ANNONCE STÅ
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Undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria
Nu skal vi snart til at fejre jul og
det er jo meget glædeligt. Ikke
blot fordi det er rart, at der endelig kommer nogen i kirke, men
fordi selve sagen, at Gud blev
menneske i Jesus Kristus er værd
at fejre.
Det er næsten ikke til at forstå, at
i de første 300 år efter Jesu fødsel
fejrede man slet ikke jul. Hvordan
kunne de dog undvære det? På
den anden side er det godt, at det
kun er denne ene gang om året,
for der er jo mange anstrengelser
knyttet til. Vi bruger jo mange
kræfter og mange penge på det.
Men det skal Gud ikke have skylden for. Gaverne er jo mest til os
selv og vores egen lille kreds. Og
så lidt til indsamlingen. Men det
kan være finanskrisen sætter en
bremse på forbruget i år. Men forbrug
eller
ikke
forbrug.
Hovedsagen er, at Jesu blev født,
blev menneske her på jorden. Det
er det store under, vi må fejre.
Jeg skal skynde mig med at sige,
at opstandelsen er det afgørende.
Hvis ikke det var endt sådan, så
havde det hele været forgæves. Et
smukt udtryk for at Gud elskede
os, men vi ville stadigvæk sidde i

lort til halsen eller jord i al fald og
ikke nok med det, men det ondes
kraft ville ikke være besejret og
stadig have magten her på jorden.
Men Jesus opstod som den første,
heldigvis, og det har indvirkning
på os, sådan at vi i ro og mag kan
fejre julen . Vi kan slappe af og
skal ikke partout se alting og opleve alting og gøre alting, så vi bliver stressede, for Gud har fat i den
lange ende. Han er herre over
tiden, selv om årene går.
I den romerske dåbsbekendelse
lød det endnu: ”født af
Helligånden og Jesus Kristus”.
Altså mere sideordnet end i det vi
kender fra trosbekendelsens ordlyd i dag, hvor det står over for
hinden, hvad der er kommer fra
Gud og hvad der kommer fra
mennesker. Men meningen er stadigvæk den samme. Jesus er både
Gud og menneske. Hans eksistens, hans tilværelse er både fra
Gud og fra mennesker. Han er
født af Gud og af mennesket.
Når det således hedder om Jesus,
at han er den enbårne, er det fordi
han er den eneste ene, som er født
af Gud. Jesus havde brødre, ja,
men de var jo ikke fødte af Gud.

www.endrup-byen.dk

Enbåren er oversættelse af det
latinske unigenitus og monogenes. Her tænkes altså ikke på at
Maria som mor har båret Jesus i
livmoderen, men at han er den
enestefødte af Maria og Gud.
Det gav problemer i den græske
verden, fordi legemet ikke stod i
høj kurs dengang, og hvordan
kunne Gud så forene sig med et
menneskelegeme? Legemet blev
opfattet blot som et hylster i modsætning til sjælen, som var det
egentlige og det fine. Den opfattelse fik også indpas i kirken, og
prægede den gnostiske bevægelse, som man måske kan kalde den
tids rationalisme. Gnosis betyder i
al fald erkendelse.

Kirkelige handlinger
1/10 - 12/11 2009

Døbte:
Vejrup Kirke:
Anna Wulff Sørensen
(Kristine Bach Sørensen og
Jacob Wulff Sørensen)
Caroline Tas Frøsig
Tobias Tas Frøsig
(Anja Louise Frøsig og
Deniz Jakob Tas Nielsen)
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Men ifølge den jødisk-kristne
opfattelse er legemet godt, fordi
det er villet og skabt af Gud.
Derfor skal vi agte kroppen og
respektere andres kroppe også.
Dvs, det er ikke hensigtsmæssigt
at lave tatoveringer eller have fri
sex eller det forfærdelige at ofre
børn for et højere formål, som
f.eks for at vende krigslykken.
Men selv om kroppen blev agtet
var det naturligvis alligevel en
gåde, at den evige uforandelige
Gud skulle kunne blive et med et
foranderligt, lidende, dødeligt
menneske, således at Jesus kunne
komme til verden. Men det gjorde
Gud ud af kærlighed til menneskeheden. Og det har altid været i
Guds tanke, at han i Jesu Kristus
ville komme til jorden. Hvorfor
det skete på det tidspunkt og ikke
lang tid før, ved vi ikke, men allerede Abraham levede i håbet om,
at det skulle ske. Ja, vel også det
første menneskepar på jorden, da
det lød til dem: Men din sæd skal
knuse slangens hoved. Og i julen
fejrer vi så at begyndelsen til at
slangens magt blev brudt og vi må
se verden i det lys.
Asger Ehmsen
Fra menighedsrådsmødet i
Vejrup torsdag den 1. oktober
2009 kl. 9.30
Præstegården: Varmerapport blev
drøftet: Isolering af varmerør i
baggang i præstegården og hulmursisolering af Kirkediget 2.
Der påtænkes Spaghettigudstjeneste i januar.
Kirke og kirkegård. Der er sat
hylder op på kirkeloftet til resten
af træet fra 1500 tallet.
Ekstra lys sættes op på kirkegården fra maskinhus til præstegården. Ny kirkegårdslåge bestilles
evt. ved den lokale smed. 50 højskolesangbøger bestilles.
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Økonomi: Revisionsrapporten
tages til efterretning.
Plads til de ukendtes grav indrettes nordvest for kirken.
Ny organist på prøve den 18. og
den 25. oktober.
Ansøgning fra Lars Christoffersen om tilskud til højttalere til
sangkoret (1800 kr.) Blev bevilget.
Møde om energivenlige tiltag d.
5.11. kl. 16.30-20.30 på Niels
Bohrsvej 9-10 i Esbjerg.
Der anskaffes nu projektor og
computer til kirke og præstegård.
Næste møde d. 26.11.09 kl. 9.30
Inge Juhl
Julekoncert i Vejrup kirke
Søndag den 13. december kl.
19.00 er der julekoncert i Vejrup
kirke. Et kor på omkring 14 medlemmer fra Sydvestjyllands efterskole vil komme og synge kendte
danske advents- og julesalmer,
samt gospelsange, Christmas
Carols og nogle nye jule poprocknumre. Eleverne spiller i
band og synger i kor og også solosang ind i mellem. Udover typiske
bandinstrumenter kan vi se frem
til at høre violin og saxofon.
Dirigent er Ingrid Jakobsen.
Efter koncerten er alle indbudt til
kaffe i præstegården.
Sangaften i Endrup Møllekro
Onsdag den 10. februar er der
mulighed for at få stemmerne rørt.
Sam Højst Petersen, Per Møller
og Ingrid Sand Simonsen sørger
for musikken og vi vil tage nye og
ældre ting frem og så er naturligvis også mulighed for selv at foreslå noget at synge fra den gamle
eller den nye højskolesangbog.
Undervejs er der lejlighed til en
kop kaffe og måske en beretning
af lokalhistorisk tilsnit.

www.vejrup.dk
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Spaghettigudstjeneste fredag
den 22. januar kl. 17.30
Det er en gudstjeneste hovedsageligt for børn mellem 3 og 9 år og
deres forældre, men andre er også
velkomne.
Der er børnevenlige sange og
bibelhistorie. Gudstjenesten varer

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
Bæver- og ulveledere:
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 7519 1195
Mikael Møller Sørensen,Vibevej 7,
tlf. 75 190694 + 2 ungeledere
Junior- og spejderledereLene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 2819 8388
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf 7519 0459
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 7519 0268
Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf 75 190406
Mødetider:
Bæver/Ulve (1.kl-2.kl. og 3. Kl.):
Onsdag kl. 18.00-19.30)
Junior/Spejder(4.og opefterl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B

Vejrup Endrup Nyt
kun en halv time, hvorefter vi går
ned i præstegården og får spaghetti eller pastaskruer med kødsovs. Det hele slutter omkring kl.
19. Tilmelding er ikke nødvendig,
men det vil selvfølgelig være fint
med en mail på eae@km.dk.

Konfirmandlejr
Finder i år sted lidt senere, dvs. 67. marts 2010. Vi slutter i år med
gudstjenesten i Vejrup kirke kl.
10.30, hvor alle er velkommen og
hvor konfirmanderne forventeligt
medvirker.

Indsamlingsdag
Søndag den 7. marts 2008 er det
11. gang, at Folkekirkens Nødhjælp holder Sogneindsamling i et
stærkt samarbejde med lokale
sogne over hele landet.

Lyst til at synge i kor?
Så er muligheden der stadigvæk.
Det er Andrew Lloyd Webbers
dejlige melodier fra hans forskellige musicals, f.eks fra Phantom
of the Opera, Evita, Cats, Jesus

Gudstjenester

Vejrup

29.nov. (1.søn.i advent)
06.dec. (2.søn. i advent)
13.dec. (3.søn. i advent)
(Julekoncert i Vejrup)
20.dec. (4.s.i advent)
24.dec. (juleaften
25.dec. (juledag)
26.dec. (Anden juledag)
27.dec (Julesøndag)
01.jan. (Nytårsdag)
03.jan. (Hellig 3 kongers søn.)
10.jan. (Helligtrekongerssøndag)
17.jan. (2.søn.e..h. 3 kg)
24.jan. (Sidste søn.e.h.tre konger)
31.jan. (Septuagesima)
07.feb. (Sexagesima)
14.feb. (Fastelavn
21.feb. (1.søn. i fasten)
28.feb. (2.søn. i fasten)
07.mar. (3.søn.i fasten)
14.mar. (Midfaste)
21.mar. (Mariæ bebudelsesdag)
28.mar. (Palmesøndag)

11.00
ingen
19.00

09.30
11.00PT
10.00AE

09.30AE
14.30
09.30
11.00AE
ingen
16.00
09.30
11.00
11.00AE
09.30
11.00
ingen
10.00PT
ingen
11.00
10.30
ingen
09.30
11.00

ingen
16.00
11.00
ingen
09.30PT
14.30
11.00
09.30
ingen
11.00
09.30
09.30AE
ingen
11.00PT
09.30
ingen
09.30AE
11.00
09.30

Vester Nykirke

Christ Superstar og Starlight
Express.
Vi øver torsdag den 10.december
kl. 19.00 i Vester Nykirke. Men
ellers er det i konfirmandstuen i
Vejrup. Det er således tilfældet
torsdag den 7. januar kl. 19.00.
Enkelte numre synger vi på
dansk.
Familiegudstjenester
1. søndag i advent den 29. november kl. 9.30 i Vester Nykirke og
11.00 i Vejrup
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften, det er en særlig
dag, hvor forventningens glæde
får lidt ekstra. Adventskransens
første lys bliver tændt og vi forbereder os til den tid, som skal
komme, hvor vi fejrer, inkarnationen, at Gud blev menneske.
I Vejrup er der æbleskiver i præstegården, hvor vi også skal synge
en salme eller to.

Indremission
Onsdag den 13. januar o g
Torsdag den 14. januar :
Evangelisk Alliancemøde i Vejrup
Missionshus
Onsdag den 27. januar
Samtalemøde 2. Kor. kap 13
Møderne begynder kl.19.30

PT: Pernille Troldborg

Kalender:
Søndag
Søndag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

D. 13.12
D. 13.12
D. 12.01
D. 22.01
D. 10.02
D. 11.03
D. 08.04

Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke
kl. 10.00
Julekoncert med kor fra Sydvestjyllands Efterskole
kl. 19.00 i Vejrup kirke
Sogneaften ved Birgitte Arendt
kl. 19.30
Spaghettigudstjeneste i Vejrup
kl. 17.30
Sangaften i Endrup
kl. 19.30
Sogneaften ved Paabøl Andersen: Vincent van Gogh
kl. 19.30
Gospelkoncert i Vejrup kirke
kl. 19.30

www.endrup-byen.dk
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Fortælleforedrag af Birgitte Arendt
om Grønlandsfareren
Knud Rasmussen
Sognegården tirsdag den 12. januar kl. 19.30

KNUD RASMUSSEN - levende og vild
Om myten Knud Rasmussen:
“Han hørte urmenneskets indre stemme og drog af, når den kaldte”
Om helten Knud Rasmussen:
“Den frie, aristokratiske modige ener. Helten, der dementerede den flade gennemsnitlighed- uden at
gøre sig rig på den”
Om mennesket Knud Rasmussen:
Manden “hvis lattergik foran ham”. Ham, der om nogen ejede “festens gave” med glubende appetit på
kød, kvinder og sne.
“Giv mig vinter og giv mig hunde - så kan I beholde resten!”, sagde han.
Samtidigvar han paradoksalt nok fremmed i livet, spændt ud mellem to vidt forskellige verdener både
geografisk og personligt.
Helgen var han ikke - heldigvis!

Julekonkurrence 2009

Sæt en ring rundt om de 5 forskelle og farvelæg tegningerne!
Navn: ___________________________________
Adresse: ________________________________
Postnr. og by:____________________________
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Aﬂever eller send kuponen til:
Præstegården, Engdraget 5, Vejrup, 6740 Bramming
mærket JULEKONKURRENCE inden juleaften.
Vinderne bekendtgøres i næste nummer af
Vejrup/Endrup Nyt

Glædelig Jul

www.vejrup.dk
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Cafè Vejrup med Søren Dahl
Dato: Mandag d. 1. marts 2010
Sted: Vejrup Endrup Fritidscenter
Tid: 19.30
Hold øje med forsalg af billetter og nærmere opslag.
Tag din nabo, kollega, familie og ven med til en sjov
aften med Søren Dahl fra Cafe Hack.

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

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Endrup Fritidscenter
Nu er der endelig ved at være lidt ro på efter nogle hektiske år med ombygning, modernisering og tilbygning
af Vejrup Endrup Fritidscenter, når dette nr. af bladet er på gaden skulle der være plantet rundt om Centeret
og lagt de sidste fliser, så vi kan sige at vi er færdige.
Vi har her hen over sommeren og efteråret fået lavet det sidste af vores hængeparti over mod skolen og ved
cykelstativerne. Der er blevet lavet en flot ny trappe og en repos med et flot gelænder ved den gamle indgang
over mod skolen Udhænget og vinduerne er blevet malet så det ligner de nye vinduer så det nu ligesom er en
helhed, så er der blevet plantet hele vejen rundt om centeret ligesom det sidste asfalt er kommet på.
Så nu har vi en rigtig flot Center som ser indbydende ud både indvendig og udvendig.
Per Burkal er nu startet som Centerleder på fuldtid og har efterhånden fået sat skik på en masse af de hængepartier som der har været under og efter byggeriet var færdig,
Udlejningen begynder så småt at gå den rigtige vej både med Multisalen og Biblioteket, se på vores hjemmeside www.ve-fritidscenter.dk hvordan der kan dækkes op, og hvor mange der kan være i de forskellige lokaler, se også hvad de forskellige udvalg og brugere af centeret kan tilbyde.
Nye ideer eller forslag til hvordan vi kan udnytte Multisalen endnu mere i hverdagen….. Er i meget velkommen til at kontakte Centerets daglige leder eller en af bestyrelsen for enten hallen eller Idrætsforeningen så
vil vi gerne hjælpe med at få det sat noget i gang.
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle store som små unge som gamle som har givet en hånd med ved
hele byggeriet lige fra vi startede i kælderen til i dag hvor vi står med et topmoderne center.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle vore brugere af centret
En rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Mvh. Henning Frederiksen
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Mandag-Fredag 6-17.30

VEJRUP A U T OFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

www.vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 - 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reperation af biler

www.endrup-byen.dk
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Nye legeredskaber i Endrup
Den 19. oktober begyndte Renbæk at opstille nye legereskaber, det skred godt frem og en uge efter stod to
tårne med rutchebane og brandrør klar.
Vi er i Borgerforeningen glade for at kunne tilbyde byens børn en god legeplads - så har I ikke set den
endnu, er det med at kommer afsted - god leg!!

Juletræsfest på Endrup Møllekro
Endrup Borgerforening inviter alle i Endrup til juletræsfest på kroen 3. Juledag (søndag)
Julemanden underholder sammen med musikeren. Julemanden uddeler godteposer til børnene.
Aftenen starter med fællesspisning kl. ca. 17.45.
Man tager selv mad med hjemmefra eller bestiller en juleplatter med nogle lune retter til kr. 99,- eller højtbelagt
smørrebrød til kr. 21 - bestilles inden 21. dec. hos Carsten Ladefoged tlf 75191360 eller John N. 75174315
Øl – vand og Kaffe til rimelige priser.
Man kan også komme efter spisning og deltage
i resten af aftenen.
Entré 20 pr. voksen, gevinster på entrébilleten.
Vi afholder amerikanske lotteri, med mange
flotte sponsor gaver.
Så velmødt på Endrup Møllekro 3. Juledag
den 27. december kl. 17.30
Endrup Borgerforening
Tak til Andelskassen Årre for godteposer!!
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Den 19. september fjernede vi det gamle tårn, den 3. oktober gravede vi ud til de nye redskaber, den 19. oktober begyndte Renbæk så at opstille de nye redskaber, den 24. oktober kørte vi sand ind i udgravningen ja så
var legepladsen færdig.

Da vi så på legepladsen sammen med værkstedsmesteren Brian fra Renbæk, kunne vi konstatere at vippen
også var brækket midt over og var ubrugeligt, men værkstedsmesteren lovede at ordne den med helt nyt træ,
og det var helt uden beregning.

Torsdag den 4. juni afholdte borgerforeningen sammen med Lokalrådet et fældes arrangement med overskriften -Købmanden i Endrup vil lukke-, som foregik på Samlingsstedet, vi havde inviteret Arvid Ryttergård fra
Fåborg dagligvarebutik, samt Ole Jæger og Købmanden Mikkel Henriksen fra Hunderup, for at høre deres
bud på hvordan man griber tingene an, det lød positiv, og ved mødets slutning, blev der sammen sat et udvalg
på 5 personer som så skulle gå videre med sagen.
Men i løbet af en måned stoppede udvalget deres arbejde, det skulle være fordi købmanden selv ønskede at
få fat i en der ville overtage købmandsforretningen, men det er nok ikke lykkes, da købmanden lukker på fredag den 6. november, det bliver et tab for byen.
Så har Borgerforeningen modtaget en gave fra legestuen, på 1611 kr. som vi siger tak for, det betragter vi som
en hjælp til legepladsen.
Så vil jeg gerne til slut sige tak til de af byens borgere som har hjulpet borgerforeningen i løbet af året, ja her
specielt en tak til dem som står for julebelysningen. Og stor tak til den nu værende bestyrelse for jeres indsat
og gode samarbejde vi har haft i det forgangne år.

Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs Præmiespil 2009
Septembers udtrækning:
246 - 056 - 220 - 187 - 082 - 065 - 032 - 091 - 272 - 259 - 219 -066 - 121.
Oktobers udtrækning:
029 - 087 - 026 - 030 - 210 - 285 - 027 - 193 - 264 - 136 - 152 - 108 - 179.

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

20.995
excl. m

oms

,-

Brammming - Gørding
Holsted - Brørup

Døgnvagt
70 20 21 41

Tidsbestilling!
Klinikker:
Storegade 34, Bramming
Jernbanegade 10, Brørup

5 oste fra

Endrup Slankeost
20+
Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0 % fedt

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

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

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 27 mælkeproducenter, der er
andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
“Jord Til Bord” på: www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri Bygaden 43, Endrup 6740 Bramming
Tlf.: 75 19 14 11
B u t i k F redag 9,0 0 - 1 7 ,0 0
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OPFORDRING TIL FORENINGER OG ANDRE
Vi har i Vejrup et rigtig godt lokalråd, de har gjort et kæmpe arbejde både før Vi blev Årets landsby 2008.
Også efter arbejder lokalrådet med stor arbejdsindsats.
Med lokalrådet har Vi i Vejrup et vigtigt talerør til Esbjerg kommune og kommunen lytter til lokalrådet og
tager henvendelser seriøst når lokalrådet har møder med kommunen.
Det er derfor meget vigtigt at lokalrådet kan fortsætte, der er bare lige et minus
Lokalrådet har ingen penge, de får et lille årligt tilskud som ikke rækker langt. De kan ikke leje et lokale i
fritidscentret for at holde møder, de kan ikke købe en kop kaffe eller en sodavand. Der er heller ikke midler
til reklame for lokalrådet eller andre kontorsager som de skal bruge til deres arbejde.
Det kan Vi som foreninger og andre gøre noget ved og det er vores pligt, at støtte det store frivillige
arbejde de udfører.
Jeg vil derfor opfordre til at Vi støtter lokalrådet direkte med penge, hvor mange er op til hver enkel forening eller privat person. Men husk det nu, ikke kun tænk på det eller tro at det gør de andre, beslut det
NU og få indbetalt jeres/dit bidrag til vores lokalråd i Vejrup, så det kan fortsætte også i fremtiden.
Kontakt gerne undertegnede for oplysning af kontonr. Jeg vil få lokalrådet til at oprette en konto til bidrag.
Venlig hilsen
Erik Stenager. Hegnet 5 Vejrup TLf:75190168 mobil:29288212

Valg til Vejrup Lokalråd 2010 - 2014

Afstemningen gav følgende resultat:
Svend Erik Gejl Uhd

88 stemmer Valgt

Hans Jørn Madsen

85 stemmer Valgt

Preben Lind

77 stemmer Valgt

Charlotte Rasmussen

67 stemmer 1. suppleant

Anni Fogh Andreasen

65 stemmer 2. suppleant

Klaus Ising Hansen

37 stemmer 3. suppleant

Der blev afgivet 419 stemmer 7 blanke eller ugyldige
- stemmeprocenten blev 47.4 %

Der blev livlig stemt til Lokalråd den 17.november
i Fritidscenterets lokaler.

www.endrup-byen.dk
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Vejrup
Caravan
Transport
Køkkenet er åbent fra
kl. 11.00 til kl. 20.30
torsdag- fredag lørdag og søndag
eller efter aftale

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

Velkommen til Møllekroen i Endrup

Tlf.75 17 30 37

7519 1500
Nørregade 1 • 6740 Bramming
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Vejrup Borgerforening afholdt
Generalf. mandag den 16.11.2009
I Vejrup Borgerforening har vi i det forløbne år gennemført en del kulturelle arrangementer.
1. Vi har holdt børnebanko på Vejrup Skole. Der var fremmødt ca. 50 børn/voksne, mod 80 deltagere de
sidste par år. Der blev solgt kaffe, kage og slik mv.
2. Sankt Hans festen ved banen blev godt besøgt. Præsten i Gørding, Pernille Troldborg, holdt en god
båltale, hvilket hun skal have en stor tak for. Foreningen solgte kaffe, kage, pølser, øl og vand,
mens børnene kunne bage snobrød.
Mindestenen ved det gamle mejeri har fået påsat et skilt med ”Årets Landsby 2008”. Borgerforeningen arbejder pt. på at få opsat lys, så Mindesten kan være oplyst om aftenen.
Julebelysningen - Fra og med 2010 skal sikkerheden omkring Julebelysningen ændres, jvf. lovgivningen. Vi
skal således have opsat HFI relæer på alle de master, hvorpå vi opsætter vores Julestjerner. Omkostningen til
indkøb og montering af disse relæer vil være en stor udgift for Borgerforeningen.
Vi kender dog pt. ikke den nøjagtige pris.
Borgerforeningen afholder 2 årlige møder med Vejrup Lokalråd.
Kontingentindbetalingerne omhandler 98 husstande i år. Sidste år var der 179 husstande. Der er udsendt 500
girokort. Den årlige kontingentopkrævning udgør henholdsvis Kr. 150,- pr. hustand og Kr. 75,- for enlige.
Bestyrelsen udgør pt. 5 medlemmer, mod tidligere 7 medlemmer. Vi håber på, at der til Generalforsamling
vil være personer, som kunne tænke sig at komme ind i bestyrelsen.
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.
Jan Jensen

VEJRUP ANTENNEFORENING
VIGTIG INFORMATION
I forbindelse med omlægning af programmer 1. november kom der nye netværksnumre til digital boks kunder og DVB-C kunder.
Det vil sige at de kunder der får en digital boks, skal bruge et nyt netværksnummer som er: 600
Har kunder et TV med DVB-C tuner og man ikke bruger en digital boks,
skal man bruge netværksnummer: 601
Vi har nu omdelt 5 stk. foldere fra YOUSEE kabel-tv. Deri blandt var en ny program oversigt hvor du kan
se alle programmer i de 3 tv-pakker.
Rigtig god TV jul og godt nytår
fra Vejrup Antenneforening
bestyrelsen.

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Måske forsøger du at spare på både el-, vand- og
varmeforbruget i din bolig. Men har du overvejet,
om en gennemgang af din økonomi måske kan afsløre et endnu større potentiale for besparelser?
Et økonomitjek hos Sydbank kan ende med et større rådighedsbeløb og mere luft i økonomien.
Og så er det ganske gratis!
Book et møde med os og få overblik over din økonomi – og vores bud på kontante besparelser.

Prøv vores
forbrugsbarometer
på sydbank.dk/

Susanne Dahl Nielsen
kunderådgiver
74 37 18 62
susanne.dahl@sydbank.dk

Nogle sparetips
er åbenlyse ...

Svend Erik Gejl
filialdirektør
74 37 18 63
svenderikgejl@sydbank.dk

og så er der dem, vi kan hjælpe med.
Nørregade 90A
6690 Gørding
tlf. 74 37 18 60
sydbank.dk

PECAN

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Eget guldsmedeværksted

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

7517
7 4315
5 - 8236
6 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

www.vejrup.dk

Nørregade 16 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk

7840.0909

tjekditforbrug

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
DECEMBER 2009
Fredag

D.04.12

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

Torsdag

D.10.12

Vejrup Senior Julemøde med pastor Brautsch, Tidlige præst i Darum

Søndag

D. 13.12

Julekoncert i Vejrup kirke. kl. 19.00

Søndag

D. 13.12

Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke kl. 10.00

JANUAR 2010
Torsdag

D. 07.01

Vejrup Senior Generalforsamling kl. 14.00 V.E. Fritidscenter

Tirsdag

D. 12.01

Sogneaften ved Birgitte Arendt kl. 19.30 Sognegården Vejrup

Fredag

D. 15.01

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

Fredag

D. 22.01

Spaghettigudstjeneste i Vejrup kl. 17.30

Fredag

D. 29.01

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

FEBRUAR 2010
Onsdag

D. 10.02

Sangaften i Endrup kl. 19.30 Endrup Møllekro

Fredag

D. 14.02

Vejrup IF Fastelavn fra kl. 14.00

Fredag

D. 19.02

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

MARTS 2010
MARTS
Fredag

D. 04.12

Vejrup Husholdningsforening generalforsamling kl. 19.30 i Hallen

Fredag

D. 05.03

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

Torsdag

D. 11.03

Sogneaften ved Paabøl Andersen: Vincent van Gogh kl. 19.30

Fredag

D. 13.03

Vejrup IF Gymnastikopvisning fra kl. 14.00

Fredag

D. 19.03

Vejrup IF Børneafslutning fra kl. 18.30 – 21.00

April 2010
Torsdag

D. 08.04

Gospelkoncert i Vejrup kirke 19.30

VEnyt nsker alle en rigtig
gl delig Jul og et godt Nyt r
www.endrup-byen.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Andelskassen
Agerbæk
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bennecke Byg
Endrup
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf.
Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Dyrlægerne Univet
Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup ByggemontageEndrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Gørding Serviceudlejning Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. Holsted
Hårbiksen
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård
Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
Kent Jensen
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
8799 3612
7519 1004
7510 1601
2255 4110
4031 1222
7517 2296
7517 8953
7519 0403
4512 1410
7517 8999
7517 3037
7020 2141
7519 0353
7510 3582
7519 1790
2815 0517
7519 1500
7517 8090
7517 2770
7517 8131
7517 7070
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7519 0333
2096 9676
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7519 0123

Firmanavn
P.J.Minitransport
Per Hansen
Pigerne tøj & sko
Revisionskontoret
Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Susannes Køreskole
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet

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

Telefon
2227 6740
7519 0238
7519 6160
7510 1100
7517 3188
7519 1161
7517 8070
7519 0032
7517 4717
7510 2220
7510 2022
7517 0444
7510 1881
7517 4477
2618 0840
7437 1860

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

Bramming 7517 4396

Vejrup & Endrup IF

Telefon
2574 1183
7517 3248
7517 8222
7517 8223
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0238
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 0381

