Vejrup Endrup
Nyt
For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Lions Club Ungdomslederpris, bliver modtaget med smil.
Badminton afdeling Camilla U. Nielsen og Jonas T. Petersen, har gjort
en stor forskel de sidste 6 år, i ungdomsafdelingen i Badminton
Skønt med et skulderklap! – Det er da fedt, at der er nogen,
der lægger mærke til det, vi laver og påskønner det, siger de begge i kor.

”Godt gået” – Skal det lyde fra Vejrup Idrætsforening.

23. årgang • Nr. 1 • 2014

Vejrup Endrup Nyt
Foreningsregister:

Foreningsregister:

Indholdsfortegnelse:

Endrup Borgerforening

Sponsor

Lions Club Bramming ................................... 3

Carsten Ladefoged

7519 1360

Endrup Idrætsforening
Formand

Jørn Mortensen
Birgit D. Pedersen
Anika Andersen

4142 1910

Håndbold

Birgit D. Pedersen
Jørn Mortensen

7519 1448
7519 1312 - 4024 6015

Badminton

Else Marie Christensen

Familiedag

Chr. Petersen

Claus Utoft Nielsen

7519 1448

Sekretær

Krocket

Modelflyveklub

7519 1312 – 4024 6015

Kasserer

2630 1942
7519 1351 – 2282 6592

Samlingsstedet Endrup Møllekro
Mogens Præst

2022 4442 - 7519 1500

Vejrup Idrætsforening
Otto Pedersen

Fodbold

Anders Ebner

Håndbold

Brian Milwertz

Badminton

Niels Rasmussen

Gymnastik
Helle Burkal

Festudvalg

Hans Callesen

Svømning

Brian Milwertz

7519 1195
2855 8783
7519 1675
7519 0066
2945 4615
2489 7724
7519 1675

Menighedsrådet for Vejrup Kirke
Laurids Kristensen

7519 1115

Menighedsrådet for V. Nykirke
Hanne Eiby

Vejrup Antenneforening
Erik Stenager

Vejrup Husholdningsforening
Inge Pedersen

Vejrup Lokalråd

Hans Jørgen Madsen

Vejrup Sognearkiv
Leif Jørgensen

Vejrup Vandværk
Hans Johnsen

Endrup Sognearkiv

Lars Utoft Nielsen

7519 1076
7519 0168
7519 1195
3073 1566
7519 0202
7519 0015

Vejrup/Gørding 4H
Elsebeth Toldshøj

4027 6306
2092 3130

Helle Burkal
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming

Fra Endrup Borgerforening:
Carsten Ladefoged

Fra Vejrup Borgerforening:
Karina Tobiasen

Fra Endrup Idrætsforening:
Jørn Mortensen

Fra Vejrup Idrætsforening:
Helle Burkal

2945 4615

7519 1360
4214 5725
75191312
2945 4615
7519 0051

Fra Menighedsrådet for V. Nykirke:
Henrik Christensen

7519 1013

Fra Vejrup Husholdningsforening:
Anette Hunderup

Fra Vejrup Sognearkiv:
Leif Jørgensen

Fra Endrup Sognearkiv:
Hartvig Vind Jensen

Vejrup Seniorclubben...........................................6
Nyt fra Endrup Møllekro.....................................7
Endrup Lokalråd....................................................7
Øl Smagning Vejrup Husholdningsforening....9
Vejrup husholdningsforening afholder
ordinær generalforsamling..................................9
Teen Fitness er for alle piger fra 12 til 17 år .....9

Fra Menighedsrådet for Vejrup Kirke:
Asger Ehmsen

Lions Club Ungdomslederpris............................5
Endrup Borgerforening........................................6

2556 0195

Redaktionsudvalget:
Ansvarshavende redaktør:

FASTELAVN ..........................................................5

7519 0167
7519 0202

Vejrup Antenneforening afholder
ordinær generalforsamling................................ 11
Så er landsbypedellerne i gang!........................ 11
Vejrup Endrup Fritidscenter
Ordinær Repræsentantskabsmøde..................18
Gørding-Vejrup Skyttekreds.............................18
Vejrup Borgerforening
- referat fra generalforsamling..........................19
Gamle Anton – eneboeren ude på heden.......20
Vejrup Idrætsforening & MK. 79
Afholder ordinær generalforsamling...............21
Vindere af præmiespil i Endrup I. F.................21
Lars Christiansen................................................22
Gymnastikopvisning 2014.................................24
Skulderklap ..........................................................25
Vejrup lokalråd ....................................................25

7519 1384

Arrangementer ....................................................27

Fra Vester Nykirke Venstreforening:
Ketty Christoffersen

7519 1259

Fra Gørding-Vejrup Skyttekreds:
Verner Fogh

Fra Vejrup Senior Club:
Åge Henriksen

Fra Vejrup Jagtforening:
Villy Fogh

Fra Vejrup Vandværk:
Hans Johnsen

Fra Vejrup Antenneforening:
Erik Stenager

Fra Vejrup Ungdomsklub:
Per Burkal

Fra Spejder huset:
Hardy Andersen
Niels Jespersen

Annoncer og produktion:

4027 1020
7519 0158

• Næste nummer
udkommer
uge 16 - 2014

7519 0279
7519 0015
7519 0168

• Sidste
Indleveringsfrist er
d. 27. marts 2014

2341 2005
4296 0550
2367 6459

Vester Nykirke Venstreforening

Helle Burkal
Engdraget 54, Vejrup,
6740 Bramming
e-mail: perburkal@webspeed.dk

Gørding-Vejrup Skyttekreds

Layout og tryk:

Skolevænget 5, Vejrup
6740 Bramming

Tryk: Oplag: 1.100 stk.

Centerleder:
Per Burkal

Niels Erik Junker

Ketty Christoffersen
Verner Fogh

Vejrup Borgerforening
Jan Jensen

Vejrup Seniorclub

Christine M. Sørensen

Vejrup Ungdomsklub
Per Burkal

2

7517 0107
7519 1259
7519 0200
7519 0452
7519 0094

2945 4615

Vejrup/Endrup
Fritidscenter

GrafiskTrykcenter AS
76 109 110
Nielse Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
www.gte.dk

Enhver gengivelse i helhed eller i uddrag
af bladet er kun tilladt med kildeangivelser.

2341 2005

www.vejrup.dk

Telefon: 7519 0403
Mail: mail@ve-fritidscenter.dk

Vejrup Endrup Nyt

Lions Club Bramming
Indstilling af Camilla Nielsen og Jonas T. Petersen
til Ungdomslederprisen 2014
Komiteen for Lions idrætspriser har gennemgået og
vurderet indstillingerne til priserne.
Komiteen har besluttet at tildele ovennævnte Ungdomsleder prisen.
Begrundelsen for tildelingen er deres store engagement og indsats som trænere i badminton for børn
og unge i Vejrup samt i foreningen som helhed. Ikke
mindst det sociale engagement.
Prisoverrækkelsen finder sted i Bramming Kultur og
fritidscenter - mandag den 3. februar 2014 kl. 1921. - Lions Club takker for indstillingen
Med venlig hilsen
Henning Thiim, Præsident

Camilla tog i 2009 iterativ til opstart af Miniton i
Vejrup IF, miniton er for børn mellem 4 og 6 år, der
gerne vil lege/lære at spille badminton en gang om
ugen hver torsdag.
Camilla er en pålidelig hjælper, er altid er god til at
huske og erindre ting, som er til gavn og glæde for
alle, hun er god til at løse problemer på en god måde.

Sådan lød svaret på vores indstilling til Lions Ungdomslederpris som vi for første gang havde indstillet
med to kandidater. Camilla og Jonas har begge vist
en stor interesse i Vejrup IF badminton afdeling og
det fra de var ganske unge,- vores indstilling lød således

Jonas er vild med en fodbold og her dyrker han selv
sporten med snilde og god kammeratskab, han ofre
sig gerne, hvis børnene mangler en medspiller efter
en badmintontime, ved motionisterne i badminton
er han en ivrig afløser på banen

Indstilling til Ungdomslederprisen 2014
Vi vil gerne fra Vejrup Idrætsforenings Badminton
afdeling indstille to unge mennesker, der har gjort en
forskel i de sidste 6 år.
Camilla U. Nielsen og Jonas T. Petersen, begge årgang 1996
Camilla er en travl pige hun går på Gymnasiet i
Vejen, har fritidsjob hos Nem Fitness Bramming.
Camilla har været hjælpetræner siden 2009 i badminton. Sidste sæson 2012/13 var hun hjælpetræner
i gymnastik for puslinge, da der var mangel i gymnastik afd.

Jonas har ligeledes travl, han er også i gang med
Gymnasiet men det er i Esbjerg, han har ligeledes et
fritidsjob, Daglig Brugsen i Gørding. Jonas har været
hjælpetræner siden 2007 i Vejrup Idrætsforening, for
børn i alderen 6/15 år. Han er vellidt og det kan nok
ikke skjules at han gør at der er mange drenge der
spiller badminton i foreningen.

Begge er de stærkt medvirkende til at Badminton
afd. har turnerings hold i D G I regi Under 11 år,
u.13 år og u. 15 år, samtidig er der spillere der deltager i træfstævner og D G I stævner. I 2012 blev U.
13 år nr. 2 ved landsmesterskabet, U.11 år blev nr. 3 i
deres gruppe.
De deler samtidig trænere gerningen for børnene
både mandag og tirsdag.
Kurser har de været på i DGI regi, hvor leg og spil,
opvarmningen foregår med smil, snilde så omgangen
med børnene foregår i en rolig og behagelig tone.
Det er en fornøjelse og dejligt at foreningen, selv
kan rekruttere vellidte og dygtige trænere.
På Vejrup Idrætsforenings vegne Badminton afd.
Preben Lind.

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

Centergrillen
ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

Skan

og se månedens
tilbud på
www.gte.dk

Logo til brug på lyst tøj

N i els L a m bertsens Ve j 6 • 6705 Es bje rg Ø
Annonce Knudsens Tlf.
Gardiner
23/01/09 12:36 Side 1
7 6 1 0 9 1 1 0 • Fa x 7 6 1 0 9 1 1 1 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

Industrivej 24 · 6740 Bramming · Tlf. 20 96 96 76
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk
Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt
udskiftning af termoglas

75 19 04 03

www.casperskoreskole.dk
Tillid og tryghed er det vi bygger på

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming
nielsevald@hotmail.com

30 år i byggebranchen

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Vejrup
Caravan
Transport

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

Vejrup Endrup Nyt

FASTELAVN
søndag den 2.marts
Fra kl. 14.00-16.00
i Vejrup /Endrup Fritidscenter
Der skal slås katten af tønden og leges.
Alle er velkommen, store som små, der vil være præmier til de bedste udklædte, så lad fantasien vandre.
Indgangen er gratis for alle de udklædte, men er du over konfirmationsalderen eller ikke udklædt,
så koster det 25 kr. at komme ind.
FASTELAVNSBOLLER & KAFFE SÆLGES I
Centerets cafeteria

Arrangør: Vejrup Idrætsforening

Lions Club Ungdomslederpris
Jonas havde I øvrigt farfar Bent med til pris
overrækkelsen et pudsigt sammentræf, for
farfar modtog Idrætsprisen for sin medvirken
ved DM i Kroket for Grimstrup kroketklub.

Der blev modtaget gaver og lykønskninger hjemme i Fritidscenteret til Jonas og Camilla.

www.endrupby.dk
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Endrup Borgerforening
Den 27. december (3 juledag) afholdte Endrup borgerforening juletræsfest
for børn og voksne
på Endrup Møllekro. De fremmødte havde en rigtig hyggelig fest med juletræ og de gode gamle julesange + Julemand, det blev en god fest for de
fremmødte.
Borgerforeningen siger tak til dem som
sponserede gaver til julen 2013 - Tak til:
Alison, Ambiente Bramming, Andelskassen Sydjylland,
Jernved-Rømø Andelskassen Bramming
Blangstedgård, Endrup Mejeri, XL-Byg i Bramming,
Ideélle Bramming, Birgit og Hans Gjerlevsen,
Netto i Bramming, Sørens Farve & Tapet Bramming,
Stenhugger Jørgen Pedersen i Vejrup,
Viggo Sørensens Tømmerhandel i Esbjerg,
Vejrup Andels Grovvareforening,
Min købmanden i Vejrup.
Hilsen Endrup Borgeforening v/ Carsten Ladefoged

Vejrup Seniorclubben
Torsdag d.12. december var der julemøde i Senior
clubben. Der var luciaoptog af elever fra skolen, det
var rigtig flot at se de mange piger i hvide kjortler
og med levende lys, der sang, medens de gik rundt i
salen. Anders og Elmer fra Esbjerg spillede og sang
til julesalmene.
Efter kaffen, blev der spillet banko, hvor der var
mange fine gevinster, at vinde for de 55 medlemmer,
der deltog i mødet.
Torsdag d.9. januar var der generalforsamling i Seniorclubben. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Formanden aflagde beretning for det forløbne år,
med omtale af de arrangementer der havde været,
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og de udflugter vi havde været på. Kasseren aflagde
regnskab, der viste at der har været 184 medlemmer,
deraf var 8 gratis (alle over 85 år). Regnskabet havde
givet en lille overskud
På valg til bestyrelsen var Tove Hermansen, Hans
Peter Andersen og Aage Henriksen, de blev alle genvalgte for 2 år igen. På et efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig, som kom til at se således
ud, Aage Henriksen blev formand og sekretær Tove
Hermansen blev næstformand, Hans Peter Andersen
fortsatte som kasserer
Christine Sørensen og Ida Fogh som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

www.vejrup.dk
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Nyt fra Endrup Møllekro
Vi kan fortælle, at vi nu igen har fået nye forpagtere
på Endrup Møllekro. Man siger jo alle gode gange
tre. - Det er nu det tredje værtspar indenfor to år.
Denne gang tror vi på, at vi har fundet de rigtige.
Kirsten Kaalø Rothmann og Tommy Kristiansen er
vores nye forpagterpar. Kirsten har altid lavet mad,
så hun har mange års erfaring indenfor faget. Vi kan
med sindsro også fortælle at hun er rigtig god til at
lave mad. Tommy har for mange år siden haft et lille
madsted på Sjælland. For dem begge er en drøm
gået i opfyldelse nu hvor de er startet op på Endrup
Møllekro. Man kan mærke at de begge brænder for
sagen. De har taget konsekvensen fuldt ud, og er flyttet ind i lejligheden ovenpå kroen. De føler at de er
blevet taget rigtig godt imod af de lokale. De vil drive
kroen med , at have åbent hver dag fra kl. 11.00 til kl.
20.00. De vil lave god gammeldags mad til rimelige
priser. De vil køre med nogle faste frokosttilbud i
form af æggekage, biksemad, frikadeller med rødkål
og håndemadder. Hver dag er der dagens middag,
som vil varierer fra dag til dag. Om aftenen er der
forskellige retter, som også vil varierer. Alt kan laves
på bestilling. Der laves mad ud af huset både til store
og små fester og til småbestillinger. Kirsten vil også
gerne lave smørrebrød ud af huset, da det er ved at

blive populært igen. Som noget nyt kan der også leveres fastfood ud af huset. Kirsten laver nogle rigtig
gode burgere. Kirsten og Tommy vil rigtig gerne i
gang med at levere mad til pensionister. Skal I holde
en fest står Kirsten og Tommy klar til, at give jer en
god oplevelse. Der kan holdes fester op til 150 personer. Som noget nyt er der åbent i krostuen hver dag.
Vi håber at I vil bakke godt op omkring vores nye
værtspar.
Bestyrelsen Endrup Møllekro

Endrup Lokalråd
Afholder årsmøde på Endrup Møllekro
Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.30
Information om den forgangne år i
Endrup og V. Nykirke sogn.
Information om hvad der muligvis
møder os i det nye år? Derefter
Endrup dambrug i ”de gode gamle dage”
ved Hans Kristen Nielsen (Krisse)
ALLE er velkomne –
Endrup – byen der har bevaret sin idyl
www.endrupby.dk

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

SKØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

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

Salg og reparation af biler

Optimal abonnement på optimale briller
0 renter og gebyrer

OPTIMAL OPTIK

For dine øjnes skyld

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade · 26 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
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Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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Øl Smagning Vejrup Husholdningsforening
Torsdag den 20. marts
Virksomhedsbesøg på bryggeriet WARWIK i Varde
Der vil være 1½- 2 timers foredrag med øl smagning og
lidt godt til maven, samt en rundvisning på bryggeriet.
Pris 130 kr. alt inkl. - For ikke medlemmer 140 kr.
Vi kører fra ”kroens” parkeringsplads i
private biler kl. 18.15
Tilmelding til Pia tlf: 60 92 46 24 Inge tlf: 30663694
Senest den 15. marts.

Vejrup husholdningsforening afholder
Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 11. marts kl.19.30
i Vejrup-Endrup fritidscenter
Dagsorden i flg. Vedtægterne – Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til formanden,
Inge Pedersen, - Senest en uge før generalforsamlingen.
Alle er velkommen - Hilsen Vejrup Husholdningsforening.

Teen Fitness er for alle piger fra 12 til 17 år
- Teen Fitness er til alle jer piger der gerne vil lære at træne kroppen rigtig.
Træningen går ud på at instruktøren får dig styrketrænet rigtig, at du får en god
kondition og samtidig bliver du i bedre form
Instruktøren, det er Lonnie Koch.
Pris: 25 kr. pr gang

Hver tirsdag indtil uge 16 fra Kl. 19.30 – 20.30
i Vejrup Endrup Fritidscenter
Nærmere info Helle B. 29 45 46 15

www.endrupby.dk
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NYBYGNING
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PORTE
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•• GARDEROBE
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•• MONTAGEARBEJDE
MONTAGEARBEJDE

28260871
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedkerarbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med
tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser
m.m.

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
Bygaden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

28260871

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

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
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Antenneforening afholder ordinær generalforsamling
Torsdag d. 27. marts 2014 kl.19.00 i Vejrup/Endrup Fritidscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
Forslag til behandling under punkt. 4 skal med navns underskrift tilstilles foreningens
Formand Erik Stenager Hegnet 5 Vejrup Senest mandag d. 1.marts 2014.
Venlig hilsen bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Så er landsbypedellerne i gang!
Esbjerg Kommune har nu ansat de 4 landsbypedeller
under seniorjob ordningen, som det var hensigten
fra starten, og de er i gang rundt om. Mens Entreprenøren fungerer som arbejdsgiver, er det ude i
lokalområderne, at arbejdet skal udføres. Meningen
er at landsbypedellerne i et team kører ud i lokalområderne og udfører landsbypedelarbejdet.
Landsbypedellerne må ikke tage arbejdet fra en
ordinær ansat. Det betyder, at man ikke må fyre en
medarbejder, for at få plads til en landsbypedel. Man
må heller ikke lade en landsbypedel udføre arbejde,
som man tidligere har betalt en privat for at få udført. Som et eksempel kan nævnes maling af forsamlingshus; Har man tidligere betalt en maler for at få
forsamlingshuset malet, kan dette arbejde ikke overtages af landsbypedellen. Men har forsamlingshuset
tidligere været malet af frivillige, må landsbypedellen godt male forsamlingshuset. Lokalråd, borgerforeninger samt idræts- og fritidsforeninger med flere
kan gøre brug af landsbypedelordningen.

at fremme den gode sag. Gennem de seneste år har
specielt de tyndt befolkede områder været præget
af funktionstømning og affolkning. Dette har gjort
disse områder sårbare som aldrig før. For at modvirke tilbagegang er det vigtigt, at de lokale foreningsildsjæle har gode betingelser.
Hvordan fastholder vi deres entusiasme, idérigdom
og mange aktiviteter, uden at de brænder ud? En
mulighed er at aflaste dem gennem en kommunal
landsbypedelordning som denne i Esbjerg Kommune, hvor en landsbypedel kan give et serviceløft
til lokalområderne. Herved aflastes de lokale ildsjæle
og kan i højere grad koncentrere sig om at udvikle
nye tiltag og varetage de aktiviteter i foreningslivet,
de interesserer sig mest for.

Også byerne kan byde ind med opgaver
Betegnelsen ”landsbypedel” er nok lidt misvisende,
da ordningen gælder i hele kommunen og ikke bare i
landsbyerne, men det er den betegnelse man igennem
nogle år har lært at kende, og derfor holder vi fast i det.

Typer af opgaver
Nogle af de opgaver, der indtil videre er budt ind
med er vedligehold og rengøring af udendørsarealer,
malerarbejder, træfældning og beskæring, vedligehold af borde og bænke samt klubskure, vinduespudsning, reetablering af petanque- og tennisbaner.
Der er stadig en hel del ledig kapacitet, så byd endelig ind med opgaver. Specielt efterlyser pedellerne
indendørsopgaver her i januar, februar og marts, da
en del af udendørsopgaverne af gode grunde afventer forårets komme.

Kan landsbypedeller modvirke,
at de lokale ildsjæle brænder ud?
I Danmark har vi en lang tradition for at have mange
ildsjæle i det frivillige foreningsliv. Ildsjæle er folk,
der gør en ekstraordinær indsats for samfundet
uden at blive økonomisk belønnet herfor, alene for

Hvem kontakter man?
Har man en opgave, som kunne være en opgave for
kommunens landsbypedeller, så udfylder man et skema og sender til leder af Virksomhedscenteret John
Knigge, som kan træffes på jkni@esbjergkommune.dk
eller tlf. 2724 1355, hvor skemaet også kan rekvireres.

www.endrupby.dk
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Få et gratis økonomitjek
i Sydbank Bramming
Hvad kan vi gøre for din økonomi?
Måske kan du få mere ud af dine penge
ved at rykke rundt på dine lån. Måske kan
du finde besparelser i det daglige. Eller
måske kan du med fordel spare mere op
til pensionen.

Book et gratis økonomitjek
hos Susanne
Så gennemgår vi sammen dine behov og
ønsker for besparelser og forbedringer af
din økonomi.
Ring til Susanne på 74 37 18 62

Susanne Dahl Nielsen
kunderådgiver

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

12458.0114

tlf. 74 37 18 62
susanne.dahl@sydbank.dk

Vejrup
Antenneforening

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside
danrevi, Br amming
Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

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

TJEK VORES HJEMMESIDE PÅ

WWW.VEFRITIDSCENTER.DK
SE ALLE MULIGHEDER HER ANG.
SPORT, LOKALELEJE, FEST & MAD
12

www.vejrup.dk

Kirkebladet

Nr. 1 • 2014

Er Gud den samme
i det Gamle
testamente som i
det Nye Testamente?

ankret ved Willy Brandts Alle. Altså
– det var jo oplagt – den måtte vi op
i, og det blev da også et spændende
besøg. Skibet viste sig at danne ram-

Kirkelige handlinger
1/10- 30/1 2014

Dåb:

Nyere teologer mener det ikke. Der
sker en ændring i Gud med Jesu
komme. Gud lærer mere om sig selv
ved at blive menneske.
Og Gud fader bliver stemt mildere
med Jesu lidelse og død.
Den traditionelle opfattelse er, at
Gud er den samme fra evighed til
evighed. Jævnfør salme 102,28 , der
citeres i Hebræerbrevet. Det er ikke
sådan at Gud først bliver kærlighed
fra og med Jesu komme. Det har den
treenige Gud altid været.
Asger E.

Vejrup kirke:
Nicolai Arpe
Oliver Arpe
(Karolina Maria Arpe og Jan Arpe)

Vester Nykirke:
Lucas Borst Jepsen
(Pernille Borst Sonne Holm og
Anders Thøisen Jepsen)

Om bord på
Noahs Ark

6 meter høje giraffer i Nohas ark. De
ser levende ud.

I efteråret var Juniorkonfirmanderne
på nogle togter ombord på Vester Nykirkes kirkeskib. Vi besøgte bl.a. Johannes Døber, fiskerne på Genesaret
sø, den fortabte søn og Noahs Ark.
Nu var den gamle kirkesanger Hans
så på togt med sin hustru til Lübeck,
for at se byen i juleantræk og markere
et nyt hjørne i vor tilværelse. Da vi
ikke boede langt fra havnen skulle vi
naturligvis også besigtige nogle af de
mange flotte sejlskibe, og pludselig
stod vi foran Noahs Ark, der lå for-

Havnen i Lübeck.

www.endrupby.dk

men om hele bibelhistorien fra Adam
og Eva til Jesu fødsel, død og opstandelse.
Arken, der er 70 m. lang, 9,5 m.
bred og 13 m. høj er bygget i Canada
over 16 måneder og åbnedes første
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gang i maj 2007. Siden har den besøgt mange Hollandske havne. I 2010
fik den en ny ejer, Aad Peters, som
så muligheden for at være den første
flydende Bibel-oplevelsespark. Det
har været et kostbart projekt og krævet en stor indsats at sætte sig ind i
de mange landes kulturhistorie. Dog
er vi jo set, i det perspektiv, alle i
samme båd, og kan her spejle os i de
mange bibelhistoriske scener som er
fremstillet i tableauer.
Først stod vi i Edens have under livets træ, dets rødder forsvandt langt
under skibets køl. Her stod Adam og
Eva til skue helt uden blusel. Træets
æbler var endnu ikke rørte og slangen
indtog en rolig og ufarlig holdning.
Vi blev nu stillet en lang række
spørgsmål om det vi så på vor vandring gennem skibets 3 dæk, som
tilmed rummede Foyer, Restaurant
samt en lille biograf. Arkens drift

Adresseliste:
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk

bliver støttet af Det Hollandske og
Tyske Bibelselskab og muligheden
for at det også kommer til vore farvande er da også ret sandsynlig. (Se
evt. diearchenoa.com om liggepladser, for tiden er den i Rostock))
Hans Schwenker

Med på et togt
med juniorerne
Hej Asger. Nu er vi her igen - skal vi
fange kyllinger?
Dav Amalie, Emilie, Nanna, Laura,
Alma, Matilde – og Hans.
Det var da dejligt at se jer igen. Har
I haft en god uge?
Hvad har du i din kurv Asger? Vi er
så sultne.
Ja,, men først skal vi tænde lys på alteret og vi siger i kor: Herren er mit lys
– og min frelse, og vi skal også synge
vor juniorkonfirmandsang. Bagefter
vil Hans fortælle jer en rigtig historie.
Sæt jer ind på bænken og kom med.
Vi skal ud og sejle, gå op båden og
find jeres pladser, siger Hans, Asger
står allerede på broen og ser i sin kikkert.. Det blæser godt siger han. Der
går nok 5 minutter. Så udbryder Emilie, hvorfor sejler vi ikke? Jamen, det
varer ikke ret længe, men først skal
jeg jo læse søkortet grundigt og lægge kursen, forklarer Asger. Vi skulle
da nødig støde på grund, vel?.
Alma, vil du hale ankeret op og løsne fortøjningen? Emilie, du kan godt
slække sejlene en smule.

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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Uh, det gynger skriger Laura, jeg
tror jeg bliver søsyg. Nej, det er bare
fordi du skal slappe af og følge bådens bevægelser svarer Hans. Han er
lige kommet op fra lasten efter at have
kontrolleret, at alt ligger som det skal.
Båden glider nu stille ud af havnen, og
et par måger følger nysgerrigt efter os.
Nu er jeg altså sulten, kommer det
med en høj stemme fra Nanna. Hvad
skal vi ha? jeg kunne spise en hel nar-

Vejrup Endrup Nyt

Revl og Krat

Ankeret trækkes i land.
hval! Jamen vi har slet ikke fordelt
opgaverne, hvem skal skrælle kartofler og koger dem. Der er købt pølser
og vi har også noget dåsemad med.
Der kan være to i kabyssen, det hedder køkkenet på et skib. Matilde og
Amalie meldte sig .efter først at have
overvejet situationen lidt. Så slipper
vi nok for at skulle hale sejlet op eller
trække ankeret ind.
Nu kan vi slet ikke se land mere
konstaterer Alma, er du sikker på. vi
sejler rigtigt Asger. Du kan jo hente
kompasset svarer Asger, men jeg så
da at solen gik ned agterude., så vi
kan det vel næppe være helt ud i skoven. Nej, tilføjede Hans, jeg kan ikke
få øje på træer nogen steder.
Hvad når vi skal sove? Skal vi så
holde stille og lægge for anker? Det
ville nok være det bedste, men vi
skal alligevel skiftes til at holde vagt,
hvad hvis der kommer en båd imod
os. Hvem vil være de første til at
våge? Altså holde vagt mens de andre sover,lige som brudejomfruerne.
Emilie, du kan lige klatre op af tovet
med vor skibslampe, og sætte den

fast. Nanna og Laura må tage vagten
til kl. 11. så kan Alma og jeg en tørn
fra 11 til 2 fortsatte Asger, Amalie og
Hans, vil I så holde udkig fra kl.. 2 til
5..Og Mathilde og Emilie må så op
og holde sig vågne til kl. 8. Og så skal
vi lave morgenmad.
Tiden går stærk på skibet, for der
er hele tiden nye opgaver. Der er virkeligt brug for os alle. Når der ingen
vind er, må vi starte motoren, der
skal altid være bemandet i styrehuset.
Vi skal også have mad og føre logbog
om vore positioner. Dem bestemmer
vi efter stjernerne og kompasset.
Der skal kastes anker og det skal
trækkes ind igen, når vi skal videre.
Ringes med klokken og vi skal da
også synge og lege. Vi er alle i samme båd på vej sammen, gennem livet
der er os givet.
Her er en tegning I kan farvelægge,
er vi alle med?
Der er ingen redningsbåd, men der
er en oppustelig gummibåd i lastrummet. Den ligger sammen med
svømmevestene og nødraketterne.
Hans Schwenker

Folkemusikgruppen ”Revl og Krat”
vil, som navnet siger, spille og synge
et blandet program af gamle og nye
melodier og sange på dansk. Sange,
der handler om menneskelivet, nemlig glæde, sorg og overlevelse. Der er
også mulighed for fællessang, da vi
skal synge nogle af de gode salmer fra
salmebogen. Gruppen har hjemme i
Roust. Den har eksisteret siden 1977
og har spillet overalt i Sydvestjylland
samt til folkemusikfestival i Ungarn,
Rumænien, Japan og Kina. Besætningen er violin, mandolin, guitar,
harmonika, fløjte og keyboard.
De kommer i Vester Nykirke Søndag den 30. marts kl. 19.00.
Ingrid Sand Simonsen

Narnia og
kristendommen
Torsdag d. 3. april kl. 19.30 er der i
V. Nykirke foredrag om C.S. Lewis’
roman: ”Løven, Heksen og Garderobeskabet”. C.S. Lewis var professor
i engelsk middelalder- og renæssancelitteratur ved Oxford Universitet.
Han var meget religiøs og skrev en
række bøger, der alle var kristne allegorier, hvoraf de bedst kendte er
Narnia-Serien.
Narnia-serien er på 7 romaner,
hvoraf den første er: ”Løven, Heksen
og Garderobeskabet”, som blev filmatiseret af Disney i 2005.
Narnia er ikke en kristen fortælling,
men som C.S. Lewis selv forklarede:

Kalender
Torsdag D. 20.02: Sangaften i Endrup Møllekro .................................................................................. kl. 19.30
Onsdag D. 5.03:

Fyraftensandagt ..............................................................................................kl.17.00-17.30

Søndag

D.30.03

Koncert med Revl og Krat i Vester Nykirke .......................................................... kl. 19.00

Torsdag D. 3.04:

Foredrag ved L.Christoffersen: Narnia og kristendommen ................................... kl. 19.30.

Torsdag D. 10.04

Rollespil i Terp for konfirmander

www.endrupby.dk
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Gudstjenester
09.feb.
16.feb.
23.feb.
02.mar

”Jeg sagde ikke til mig selv: Lad os
repræsentere Jesus, som han virkelig
er i vores verden, ved en løve i Narnia. Jeg sagde: Lad os formode, at der
var et land som Narnia, og at Guds
søn blev en løve der, som han blev et
menneske i vores verden, og lad os så
forestille os, hvad der ville ske.”
Foredraget vil koncentrere sig om
den første af de 7 bøger, og vil også
komme ind på sammenhængen mellem påskefortællingen og bogens
tema. Der vil ligeledes blive vist klip
fra filmen på kirkens nye filmlærred.
Lars Christoffersen

Sangaften i
Endrup Møllekro

09.mar.
16.mar.
23.mar.
30.mar.
06.apr.
13.apr.
17.apr.
18.apr.
20.apr.
21.apr.
27.apr..
04.maj.
11.maj.
16.maj.
18.maj

ribe-bispevalg.dk, bispevalg-ribe.dk,
ribebisp.dk, kan man se, hvad de lægger vægt på.

Konfirmation i Vester
Nykirke, søndag den
11. maj. kl. 10.00

Fastelavn i
Vester Nykirke

Konfirmation i Vejrup
kirke, søndag den
18. maj kl.10.00

Bispevalg
Der er foreløbig tre kandidater: Thala
Juul Holm, Poul Ivan Madsen og Elof
Westergaard. På deres hjemmesider,
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(Sidste søn. e. hellig.3k)
11.00
(Septuagesima)
09.30
(Seksagesima)
11.00
(med kirkekaffe i Nykirke)
(Fastelavn)
09.30
(Tøndeslagning i V. Nykirke)
(1.søn. i fasten)
11.00
(2.søn.i fasten)
ingen
(3.søn.i fasten)
09.30PT
(Midfaste. Sommertid begynder)
10.30
(I V. Nykirke koncert med Revl og Krat.)
(Mariæ Bebudelse)
09.00
(Palmesøndag)
10.30
(Skærtorsdag)
10.00
(Langfredag
09.00
(Påskedag
10.30
(2.påskedag)
09.00
(1.søn.e.påske)
ingen
(2.søn.e.påske)
10.00
(Forårsgudstjeneste i V. Nykirke)
(3.søn.e.påske)
ingen
(konfirmation i Vester Nykirke)
(Bededag)
10.30
(4.søn.e.påske)
10.00
(konfirmation i Vejrup)

Torsdag den 20. februar kl. 19.30
er der mulighed for at komme til
sangaften på den gamle Møllekro i
Endrup. Vi synger fra Højskolesangbogen og der er mulighed for selv at
foreslå. Ingrid Sand Simonsen spiller
på klaveret og Niels Erik Junk kommer med et lokalhistorisk bidrag og
fortæller om egenartede hændelser
og personer i sognet. Undervejs er
der en kop kaffe.

Vi slår katten af tønden, dog ikke i
selve kirken, men det nye maskinhus.
Bagefter kaffe og fastelavnsboller.
Det er fastelavnssøndag den 2. marts
kl. 11.00

Vejrup

Jens Jørgensen
Matias Randbæk Søndergaard Madsen
Benjamin Herold Thomsen

Nadja Lehmann Jensen
Simone Katrine Jensen Koch
Shannie Schou Kristensen
Helene Mortensen
Emma-Sofie Riisager Regel
Mathilde Mørch Sørensen
Nicolai Arpe
Mads Uldall Jespersen
Jonas Hovgaard Joensen
Daniel Lambertsen

www.vejrup.dk

09.30
11.00
09.30
11.00
09.30
11.00
ingen
19.00
10.30
ingen
19.30
10.30
09.00
ingen
10.30PT
19.30
10.00
09.00
ingen

Julekonkurrence
Find Fem Fejl:
Vinder: Mie Poulsen, Gørding

Kirkesanger
Vores kirkesanger i Vester Nykirke,
Hans Schwenker har desværre sagt
op pr. 1. marts og vi skal til at finde
en ny. Herfra skal lyde en tak for sang
gennem årene ved Vester Nykirke og
inspirerende samarbejde om gudstjenesten, minikonfirmander og fyraftensgudstjenester. Hans har øje for
mange ting, hvad der også fremgår af
hans hjemmeside syngogleg.dk.
Ved gudstjenesten den 23. februar
markeres skiftet med en kop kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 9.30.
Velkommen hertil.

Ord til eftertanke:
Gud er ikke grusom, men det er grusomt at være borte fra Gud.
Ronald Fangen

Vejrup Endrup Nyt
En hjælpende hånd når livet rinder ud

Fyhn

Ombytter
Kan den laves så den kan fylde hele rammen ud

Bedemandsforretning

Hvid kiste (alm. str.) inkl. sengetøj
Hjælpes over i kisten af to personer
Dekoration med årstidens blomster til kiste
En kørsel med rustvogn (0-15 km + km takst)
Vejrup
- Annonce ombyttes side 21
Honorarmaskinstation
- Samtlae i hjemmet
Ingen aften eller weekend tillæg
Helle Fyhn
Fast pris - begravelse fra 9.850,Vejrup

maskinstation - Annonce ombyttes side 21

Nørregade 53 · 6740 Bramming · Tlf. 75 17 13 00 · www.fyhnbedemand.dk

Vejrup maskinstation - VINTER
Annonce ombyttes side 21
SNERYDNING

2013 MURERFIRMAET
– 2014

Medlem af
Dansk Byggeri

Pris fortov
– 375 SØRENSEN
kr.
EGON
Fortov Kirkevej
og indkørsel
– 475
kr.Bramming
15, Sejstrup,
6740
75 17 35
82 · mail@mureregon.dk
Andre Tlf.
områder
aftales
pris

SNERYDNING VINTER

SNERYDNING VINTER
2013 – 2014

2013 – 2014
Vejrup
Maskinstation
Pris fortov – 375 kr.

Tlf: 7519 0170 – Mail: vm@os.dk
Fortov og indkørsel – 475 kr.
Andre områder aftales pris

Vi erMaskinstation
også klar til at bygge for dig.
Vejrup

Se mere på
Tlf: 7519
0170 –» Mail:
vm@os.dk
» Nyt
Badeværelser
» Jordarbejde
www.mureregon.dk
» Kloakarbejde
» Renovering

» Beton-renovering

Pris fortov – 375 kr.
Indkørsel 150 Kr.
Fortov og indkørsel – 525 kr.
Andre områder aftales pris

Vejrup Maskinstation

Tlf: 7519 0170 – Mail: vm@os.dk

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

Lykke Minimælk Lykke Letmælk Lykke Endrup
20+
30+
45+
Mellemlagret
Mellemlagret
Mellemlagret
11,0% fedt
17,0% fedt
26,0% fedt
				

Stærk Jyde
45+
Ekstra laget i
30 uger
26,0% fedt

Gammel Endrup
45+
Ekstra laget 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 15 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

www.endrupby.dk
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ORDINÆR
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Mandag den 24. marts kl.19.00 i Fritidscenter
Dagsorden i henhold til centrets vedtægter
Formand for den selvejende institution Henning Frederiksen

Gørding-Vejrup Skyttekreds
Gode resultater og flot opbakning fortsætter på skydebanen ind i 2014
Mange af vores skytter opnåede rigtig fine resultater
i 2013 ved de stævner vi deltog i, lige fra de lokale
stævner, Jylland stævnet og ved DM 2013. Skydning
med luftgevær stadigvæk meget brugt af vores børne
og juniorskytter men bliver nu også næsten brugt i
50% af åben klasse skydningerne.
25 skud med luftgevær koster 10 kr. Så er der nok
heller ikke mange andre sportsgrene der kan konkurrere med.
Første stævne vi deltog i år var Mouse Cup i Bramming hvor mange også fik mange præmier med hjem
fra. Ialt deltog vi med 39 skydninger der. Så kommer
stævnene ellers på stribe i de næste måneder som
alle medlemmer der har lyst selvfølgelig har mulighed for at deltage i. Man skal som vi plejer blot
tilmelde sig på tilmeldingslisten på banen. Her er der
mulighed for at deltage i: 3. hovedkredsskydningen
i Gesten. Landsdelsskydningen i Esbjerg. Jylland
stævnet i Esbjerg, Helle skydningen i Helle hallen.
Rødding Skydningen og DM i Vingsted. Er de skydninger vi pt. har deltager i de næste par måneder.
Har du lyst til at komme i gang med at skyde så mød
op på banen så er vi klar til at hjælpe dig i gang. Evt.
lav det til en familieaften og så har vi tilbud et familie medlemskort for 4 personer og betaler kun for 3.
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Vores åbningstider er: Mandag. 14.00 - 16.00.
Seniorskydning (for alle over 55 år)
Tirsdag og torsdag. 18.30 - 21.00.
(Patronsalget slutter kl. 20.00 )
799 point ud af 800 Det næsten umulige var ved at
ske på banen i sidste turnering i Åben klasse i hold
på luftgevær. Hvor max point er 200 for hver skytte,
her blev der af de 4 skudt 799 point.
Så kun 1 skud blev en 9 ud af 80 skud.
Gørding-Vejrup Skyttekreds

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Borgerforening
– referat fra Generalforsamling den 21.11.2013
I Vejrup Borgerforening har vi i det forløbne år gennemført følgende arrangementer:
Vi har holdt børnebanko på Vejrup Skole. Der var
fremmødt ca. 45 børn/voksne, hvilket igen var en
lille tilbagegang i forhold til sidste år. Der blev solgt
kaffe, kage og slik mv. Vi har besluttet at ophøre
med dette arrangement og der vil i stedet blive afholdt en børneaktivitetsdag i starten af 2014. Det
endelige program for denne dag ligger ikke fast endnu. Sankt Hans festen ved banen blev godt besøgt.
Den konservative politiker Henrik Vallø holdt båltalen, hvilket han skal have en stor tak for. Foreningen
solgte kaffe, kage, pølser, øl og vand, mens børnene
kunne bage snobrød.
OBS: Fra og med 2014 vil aftenen starte allerede
kl. 19.00, med båltale kl. 19.30.
OBS: Affald til Sankt Hans afbrænding afleveres
i perioden 01.03.14 – 20.06.14.
I den mellemliggende periode er området spærret.

Kontingentindbetalingerne i 2013 omhandler 169
husstande. I 2012 var der 176 og i 2011 var der 180.
Der er udsendt 500 girokort. Den årlige kontingentopkrævning udgør uændret henholdsvis Kr. 150,- pr.
hustand og Kr. 75,- for enlige. Som et nyt tiltag har
vi fra og med 2012 valgt at udlodde 2 købmandskurve blandt de indbetalte girokort.
Borgerforeningen afholder 2 årlig møder med Vejrup
Lokalråd.
www.vejrup.dk. Vi håber, at flere borgerjournalister
i fremtiden vil bidrage med flere indlæg. Borgerjournalisterne vil løbende holde Vejrup borgere opdateret med hvad der rør sig i vores lille samfund. Vejrup
borgerforening tilbyder også salg af mailadresser
med endelsen @vejrup.dk. denne koster kun 100 kr.
om året, dette beløb tilfalder borgerforeningen - Det
er muligt at købe banner på www.vejrup.dk, hvilket
en del firmaer allerede benytter sig af. Vejrup Borgerforening er nu også at finde på Facebook borgerforening@vejrup.dk.

Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til beJulebelysningen – Vi har udvidet julebelysningen
styrelsen, da alle i årets løb har ydet en stor indsats
julen 2012.
ved de forskellige arrangementer og møder.
Foredraget med RasmusTantholdt afholdt i foråret
Borgerforening Formand: Jan Jensen
2013 var en succes. Der var således ca. 175 deltagere
og tilbagemeldingen var meget positiv. Vi har derfor
besluttet, at vi fremadrettet vil afholde et tilsvarende foredrag ca. en gang
årligt.
Konfirmandindsamling.
Fra og med konfirmationen
i 2014 sørger Borgerforeningen for, at der opstilles
sparebøsser – sponsoreret
af Sydbank – hos Din Købmand, Vejrup. Borgerforeningen vil ligeledes sørge
for, at der vil blive opsat
flag på dagen.
Seniorklubben i Vejrup
har – til stor glæde for
byen – arrangeret et rengøringshold, hvor forskellige
udendørs områder er blevet vedligeholdt. Dette skal Der blev trukket lod om 2 købmandskurve til en værdi af 500 kr.
de have en stor tak for.
De heldige vindere var Vagn Hollænder, Åse & Gunnar Jessen

www.endrupby.dk
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Gamle Anton – eneboeren ude på heden
Historien om en af fortidens personligheder på egnen

Før motorvejen blev anlagt kunne man ad markvejen
overfor V. Vejrupvej 10 komme tværs over heden ud til
Jordbro og derfra videre ud til Sibirien, en dejlig cykeltur, som nu er en saga blot. Man kan stadig komme ud
til Jordbro og videre til Sibirien, men nu via en omvej
over Rønnevej og gennem Statsplantagen.
For længe siden lå der ved denne markvej et hus på den
anden side af Vibæk bæk. Her boede Peder Anton Markus Pedersen, i daglig tale Anton Simonsen, fra 1935 til
sin død i 1961.
Anton var født d. 29.3.1884 på Ø. Vejrupvej 2. Hans forældre var Dorthea og Peder Simonsen Pedersen. Som
barn havde han børnelammelse, hvilket medførte, at
han haltede. Som ung var han en kort periode kontorist
på dommerkontoret i Ribe, men det var ikke den rette
hylde for Anton, i stedet tjente han på forskellige gårde
i Vejrup Sogn, bl.a. hos Tobias Tobiasen, men også så
langt væk som i Hjemsted ved Skærbæk og i Vedersø.
I 1934 døde faderen, og en yngre bror overtog gården.
Antons højeste ønske var at overtage udmarken, som lå
i Bjerndrup, Gørding sogn. Familien var ikke begejstret,
men Anton fik sin vilje. Der blev bygget et hus med
køkken, stue og lidt stald. I stalden var der plads til et
par små heste, et par køer og nogle grise. Der var ikke
indlagt strøm. Da Anton overtog udmarken var der kun
opdyrket to tdr.l., hvor familien plejede at avle kartofler.

Ned til Vibæk bæk var der en eng, hvor der kunne bjerges hø, resten af de 16 tdr.l. var hede. I starten fik han
lidt hjælp af broderen, selv fik han ikke gjort ret meget
ved det. Kom han endelig i gang, gad hesten ikke, og så
måtte de jo gå hjem igen.
Selvom Anton boede alene langt ude på heden, var han
ikke menneskesky. Han deltog i det sociale liv på egnen,
bl.a. kaffegilderne, som var skik i V. Vejrup i 50’erne,
når der var fødselsdag. Anton var som regel den første,
der kom, så fik han luppen frem og læste lidt i avisen
og fik en snak med værterne, inden de andre gæster
kom. Når det var Antons fødselsdag, bagte nabokonerne en kage og tog med til ham. Kaffen sørgede Anton selv for. Vandet varmede han i vandbeholderen bag
på brændekomfuret, og det blev brugt, både til at lave
kaffe af og til at skylle kopperne af i. Kaffepose brugte
Anton ikke, så kopperne skulle ikke tømmes til bunds.
Anton brugte sin cykel, når han skulle rundt. I de sidste
år trak han den, for den var god at transportere købmandsvarer på.
Når køerne var malket, bar han den på ryggen i en
mælkejunge op til V. Vejrupvej. Her havde han også sin
”postkasse”, som var et drænrør, som lå ved indkørslen
til nr. 10. Om sommeren afpassede han det sådan, at
posten havde været der, når han kom med mælken,
men om vinteren kom han tit et par timer før posten,
så gik han ind til Cecilie og Peder Nissen,
Til venstre: Tegning i Vestkysten fra d.
for at høre om posten havde været der, og
26. marts 1954 bragt som illustration
så fik han en kop kaffe, mens han ventede
i forbindelse med interview med Anton
på posten. Samtidig fik han varmen, som
Simonsen i anledning af hans 70 årsdag.
nok også var det, han kom for.
Herunder: Antons ejendom, som han
flyttede til i 1935. (Privat foto)
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At besøge Anton, var noget af det bedste,
egnens børn vidste. Bernhardt, Cecilie og
Peders søn, har beskrevet det således: ”Det
var et meget specielt sted at komme. Det
første rum, man kom ind i, var hestestalden, som også fungerede som gang og
lade. Her stod hesten i så tykt et lag møg,

Vejrup Endrup Nyt
at den selv kunne nå op på loftet efter høet. Derfra gik
man direkte ind i køkkenet, hvor der var cementgulv.
Om lørdagen var der altid strøet rent sand på gulvet.
I stuen, som også fungerede som soveværelse, måtte
vi børn ikke komme, det kunne nok ellers have været
spændende nok, for der lå stabler af bøger og papir
over det hele.”
Jeg har fået beskrevet, hvordan børnene efter Antons
død var ovre og lede efter penge, de mente, han havde
begravet i jorden ved sit hus. Om de fandt noget, melder historien ikke noget om.
Da Anton blev gammel og syg, ville han ikke væk fra
sit hus, og Cecilie var ovre med varm mad til ham hver
dag. Til sidst sørgede naboerne for, at han i ambulance

blev kørt op til søsteren, Maren, der boede på Tjørne
Allé, hvor han døde en uge senere. Ved Antons begravelse holdt Mathias Poulsen en mindetale på vers.
Mere om Mathias i næste nummer.
Anna Schultz,
Vejrup Sognearkiv
Kilder:

Artikel af Anna Schultz (1924-2001) i Lokalårbogen
1998 s. 65-69.
Nedskrevne erindringer af Bernhardt Nissen (19512011)
Artikel fra Vestkysten 26.3. 1954, signeret peter
Mundtlige erindringer af Ejner Schultz og Erik
Schultz
Illustrationer: Tegninger, der ledsagede ovennævnte artikel
Foto i privat eje, bragt i Lokal-årbogen 1998

Bliv støtte - medlem i Vejrup Sognearkiv
Vi har besluttet os for ikke at gå rundt og ”stemme dørklokker” mere.
Er du støtte -medlem i arkivet, eller ønsker du at blive det, kan du indbetale kr. 50,- i Skjern Bank,
reg. nr. 7780 – kt. Nr. 0 001 596 915 (kr. 25,- for enlige).

Vejrup Idrætsforening & MK. 79
Afholder ordinær Generalforsamling
Torsdag den 13. marts 2014
kl. 19.00 i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne
Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til formanden
Senest en uge før generalforsamlingen, (- den 6 marts)
Alle er velkommen
Vejrup IF Formand Otto Pedersen træffes på mobil nr. 23 71 48 25

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
November 2013
Nr.
Navn ............................................................................ Kr
235
Inge Nielsen.............................................................. 200
203
Lars Callesen ............................................................ 100
155
V. F. Biler ................................................................... 100
156
John og Allan Rasmussen ....................................... 100
175
Mette L. Hjelmholm ............................................... 100
275
Kirsten Rand ............................................................ 100
127
Åse Olesen ................................................................ 100
121
Ruth Poulsen ............................................................ 50
37
Erik Gammelgård .................................................... 50
82
Eva Olsen .................................................................. 50
194
Ella Pedersen ............................................................ 50
19
Diana Jensen ........................................................... 50
24
Charlotte Brobak ..................................................... 50

December 2013
Nr.
Navn ............................................................................ Kr
101
Åse Sommerlund ..................................................... 200
4
Rikke Christensen.................................................... 100
210
Søren Poulsen........................................................... 100
282
Dennis og Michael Lauridsen ................................ 100
153
Frank Christensen ................................................... 100
78
Kjeld Hougaard ........................................................ 100
175
Mette L. Hjelmholm ............................................... 100
92
Vita Zenner ............................................................... 50
46
Christa Christensen ............................................... 50
80
John Nicolaisen ........................................................ 50
260
Betina Mathiesen .................................................... 50
241
Niels E. Holm ........................................................... 50
133
Magne Sørensen ...................................................... 50

www.endrupby.dk
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Vejrup Borgerforening
inviterer til foredrag

NÅR SANDHEDEN
SKAL FREM
– en åben og ærlig fortælling
om sejre og nederlag

LARS
CHRISTIANSEN
Tirsdag den 18. marts kl. 19.30
i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Du får et unikt indblik både foran og bag facaden. Lars har
rekorden som den spiller, der har spillet flest landskampe,
han har rekorden som den mest scorende spiller på landsholdet og som den, der har været med i flest år. Listen over
rekorder er lang – og alligevel kæmpede Lars i lange
perioder med angst og stress.
Foredraget går helt tæt på, og samtidig leveres det med
masser af sjove og inspirerende anekdoter.
Tag med på en unik rejse med Lars Christiansen
både til forsiden og bagsiden af medaljen.
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sen ,
Vejr up, tlf.
75 19 04 52
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83
- din lokale købmand

Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..
Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup
6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240
Her er der plads
til din annonce

Ring 4031 5119
Fax 7519 0245

Vestermarken 4 . Vejrup . 6740 Bramming
www.vejrup-entreprenoer.dk

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN
Tv-inspektion

Kontakt
29 45 46 15

Ring 4038 0253

HOT N TOT
Dame & Herrefrisør
Helle O. Larsen
Vejrup Storegade 19

Tlf. 75 19 07 77

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

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

www.endrupby.dk
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GYMNASTIKOPVISNING 2014
Den 22 marts fra kl. 15.00
I Vejrup/Endrup Fritidscenter
15.00 Fælles Indmarch, Velkomst
15.20 MINI MIX – Vejen - v. Solveig Wagner
15.50

Børn med deres Forældre -Kirsten og Hanne

16.00 Puslinge Holdet -Tina, Nadja, Mathilde, Simone
16.10

Fælles INDslag – i spidsen Kirsten og Robert

16.25 Ballet – Alina Lindberg
16.35 Tarzan Drenge -Daniel, Shannie og Vivi
16.45 Pige Holdet - Brit, Vivi og Helene
16:55 Spring Holdet -Robert, Mia og Joseﬁne
17:20

Rep. Holdet – v. Jette Thomsen

17:45

Overrækkelse af gaver til trænerne

18:00

Fællesspisning - med tilmelding til ”Pizza ”
Tiderne er ca. tider
Forbehold for ændringer.
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Skulderklap
– Sydbank og JydskeVestkysten uddeler hver måned
et Skulderklap, til en af de mange frivillige ildsjæle
her i området. Denne måned går Skulderklappet
til Erik Stenager. I indstillingen står at du er en
fantastisk ambassadør for Vejrup, og at du yder et
stort frivilligt arbejde for byen. Du er indbegrebet af
en ildsjæl.
Du har været med i rigtig mange arbejdsgrupper, udvalg og bestyrelser, og med dit grundige arbejde været
et kæmpe aktiv. Du er bestyrelsesmedlem og medlem
af repræsentantskabet i Vejrup Endrup Fritidscenter.
Du står for udlejning af skiltene i hallen.
I 18 år har du været bestyrelsesmedlem i Vejrup Antenneforening, heraf 17 år som formand.
Du er formand for Energilandsby Vejrup. I maj 2013
har der været afholdt energimøde og der arbejdes på
et fælles solcelleanlæg.
Det er ikke kun praktisk arbejde og det af skabe udvikling i lokalsamfundet som optager dig.
Det at skabe tryghed og omsorg for dine medmennesker, er også vigtigt for dig. Du er natteravn i Ribe
og Bramming. Ved Røde Kors indsamlinger, er du
Vejrups leder, du og din kone, Lis er aflastningsfamilie. Du er sportsfestens elektriker. Hvert år, i 32 år, har
du taget en uges ferie for at sørge for at sportsfesten
er forsynet med strøm. Der er altid 100% styr på det.
Du er et ordentligt og diplomatisk menneske, og
bliver derfor ofte valgt som ordstyrer i forskellige
sammenhænge. Du har selv mange spændende synspunkter og argumenter at bidrage med, men er også
lydhør overfor andre menneskers meninger. Dit positive livssyn og gode humør har en smittende og inspirerede virkning på mennesker omkring dig.

Du og din kone er kunstinteresserede. I samarbejde
med August Kruse har i fået lavet et maleri med mange motiver fra Vejrup. Det har været udstillet mange
forskellige stedet i byen, for at flest mulige kunne få
glæde af det. I har også fået lavet telegrammer med
Vejrup motiviver, for at sprede det gode budskab om
byen. Din kone har lavet ”Balance Akt”, som står midt
i byen, og ”Kokvadstenen” ved Rebelsig afkørslen.
I den forbindelse har du været behjælpelig med det
praktiske, bl.a. ved at sørge for lys på stenen.
Når der afholdes julebanko i borgerforeningen, er det
en fast tradition at du råber numre op - og det med
mange muntre kommentarer, til stor morskab for
børnene.
Landsbyplanerne for Vejrup har naturligvis din interesse, og du er med i en arbejdsgruppe, som sørger for
at planerne føres ud i livet. Også her skinner det igennem, at lokalsamfundets positive udvikling er noget
som optaget dig meget.
Som jeg startede med at sige, er du indbegrebet af en
ildsjæl, og det fortjener et skulderklap.
Liza Gildenpfennig - Sydbank

Vejrup lokalråd
Ved årsskiftet tiltrådte to nye medlemmer i
Vejrup lokalråd. De to nye medlemmer er Leif
Hermansen og Verner Fogh. Lokalrådet har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Hans Jørn Madsen - Næstformand:
Leif Hermansen - Sekretær: Niels Peder Regel
Kasserer: Grethe Johannessen -Øvrige medlemmer er Peder Thomsen, Verner Fogh og Else Truelsen. Derudover er der valgt tre suppleanter til

lokalrådet og det er Peter Bertelsen,
Per Smith Skramsø og Karina Søndergaard.
Ved årsskiftet blev der også taget afsked med
Svend Erik Uhd og Preben Lind. Begge har de
ydet en ihærdig indsats i lokalrådet i to perioder.
Begge fortsætter dog med lokale opgaver. Svend
Erik i ”købmandsgruppen” og Preben Lind har
fortsat fokus på de lokale busruter.

www.endrupby.dk
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Nielaus & Jeki Møbler ApS
Handmade design furniture
Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen
Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Storegade 21 · 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60
Design: PECANI

www.pecani.dk

Nederdammen 34
6760 Korn
Ribe& Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn •
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller
og Træbriketter
• Bio www.pecani.dk
energi • Hestefoder
Design:
PECANI
Tlf. 75 42 41 90

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

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

Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk

Design: PECANI

Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 7519 03 33

www.pecani.dk
Med venlig hilsen

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Trælasten Gørding

Lis Højland Nielsen

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

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Vestergade 21 A – 6690 Gørding
ørregade 16, 6740 Bramming
Design: PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47 17
Tlf. 75 17 82 22 – Fax 75 17
17 71
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Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48
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Arrangementer
Februar
Fredag

D. 21.02 Fredags FJOLLERI kl. 19.00 – 21.00

Onsdag

D. 26.02 Endrup/V. Nykirke arkiv generalforsamling i Klubhuset kl.19.30

Torsdag

D. 27.02 Vejrup Senior Club Køre og færdselsordinering ved Aksels køreskole

Marts
Mandag

D. 02.03 VIF afholder FASTELAVN fra kl. 14.00 – 16.00– i Fritidscenteret

Søndag

D. 02.03 Vejrup IF 2/FSH 88, Holsted - i Fritidscenter kl. 11:00

Tirsdag

D. 11.03 Vejrup Husholdningsf. Generalforsamling Kl.19.30 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 13.03 Vejrup IF og M/K 79 Generalforsamling kl.19.00

Fredag

D. 14.03 Fredags FJOLLERI kl. 19.00 – 21.00

Tirsdag

D. 18.03 Borger Forenings, Foredrag med Lars Christiansen kl.19.30

Torsdag

D. 20.03 Endrup Lokalråd, Årsmøde på Møllekroen kl.19.30

Torsdag

D. 20.03 Vejrup Husholdningsforening besøg bryggeriet WARWIK kl.18.15

Lørdag

D. 22.03 VIF Gymnastik opvisning fra kl. 15.00

Mandag

D. 24.03 Repræsentantskabsmøde V.E. Fritidscenter kl. 19.00

Torsdag

D. 27.03 Senior Club - Lisbeth Hass, fortæller om sin familie i 100 år kl 14.00

Torsdag

D. 27.03 Antenneforening Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 28.03 Fredags FJOLLERI sæson afslutning med overraskelser! kl. 19.00 – 21.00

Søndag

D. 30.03 Vejrup IF 2/ Team Helle - i Fritidscenter kl. 16:00

April
Tirsdag

D. 01.04 Opstart af Krolf kl. 9.30

Torsdag

D. 10.04 Vejrup Senior Club besøger, SE nye lavenergihus i Esbjerg

Søndag

D. 13.04 Vejrup IF 2/ Esbjerg HK - i Fritidscenter kl. 11:00

www.endrupby.dk
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afh. 2995,00

DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD

Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Knud Jørgensen EL ApS

Aut. El-installatør

a.

afh. 1495,00

27.000
,-

101 liter kummefryser A+

tsum c

1 stk Blomberg stål opv. udstillings model afh. 3495,00

gevins

afh. 4695,00

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

Samlet

1 stk Brandt 8kg vaskemaskine

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

N
Y
Solcelle-anlæg er stadig
SÅ T
K
H
Ø
A
fordelagtig efter de nye regler
R
V KK
I
H
VID EN
Spørg efter Bent
E
VA ?
eller Henrik
R
NE

Henrik: 26 33 89 99

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

afh.

8799 3612
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
7517 3582
2815 0517
7517 8090
7517 8504
7517 1300
4142 8290
7610 9110
7519 0777
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 6160
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0015
7437 1800
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7219 0353
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

Telefon

Bent: 26 32 89 99

Agerbæk
Endrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Gørding
Gørding
Vejrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Sejstrup
Endrup
Gørding
Gørding
Bramming
Bramming
Esbjerg
Vejrup
Endrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Agerbæk
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Gørding
Vejrup

afh. 2995,00

By

Knud: 21 73 00 75

Andelskassen
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Brix Haircut v. Maria
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Egon Sørensen
Endrup Malerfirma
Erling Egert
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
GPC Service & Regnskab
Grafisk Trykcenter
Hot`n Tot Frisør
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
JP Staldbyg
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karl Poulsen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Kennet møller
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal
Pecani
Peter Bertelsen
Pigerne tøj & sko
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Spar v. Hans Johansen
Sydbank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
Trælasten
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup Døgnkiosk
Vejrup El - Service
Vejrup Entreprenørfor.
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup

1 stk Gorenje indb. ovn stål

Firmanavn

Knud Jørgensen Nørregade 23 - 6690 Gørding

Annoncøroversigt
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