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16 af Vejrups Gymnastik drenge var til
DGI Drengetræf i Helle hallen
– drengene og deres
trænere havde 24
timer med masse
af udfordringer.
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GYMNASTIKOPVISNING 2015
Den 21 marts fra kl. 15.00
I Vejrup/Endrup Fritidscenter

15.00

Fælles Indmarch og Velkomst

15.20

Ynglingepiger

15.35

Børn med deres Forældre

30 piger i alderen fra 16-19 år

Kirsten Kristensen

15.50

Puslinge Holdet
Tina, Nadja, Mathilde, Josephine

16.00

Tarzan Drenge
Jens, Hanne, Josephine, Helene

16.10

Ballet – Alina Lindberg

16.20

Pige Holdet
Jens, Helene og Shannie

16.30

Spring Holdet

16:50

Bramming Efterskole med 130 elever

17:15

Overrækkelse af gaver til trænerne

Zennie, Mia, Josefine og Jens

Og en stor Tak for sæsonen der er gået

18:00

Fællesspisning - med tilmelding
Frikadeller, Pasta/salat, Cafekart og Kryddersovs
Tiderne er ca. tider – Forbehold for evt. ændringer.

www.endrupby.dk

Maden bestilles på
vejrupif.dk
Børn & Voksen
Pris 25/50 kr.
Senest mandag
den 16/3
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VIF Badminton
Magne Sørensen fra Vejrup var også med til stævnet
i Glejbjerg d. 10 januar 2015 og vandt gr. 0. På billedet ses Magne Sørensen med guldmedaljen. Til højre
for Magne står sølvvinderen.

Badminton resultater: Den 10. januar 2015 var der
træfstævne i Glejbjerg. Der blev uddelt mange præmier til badminton -spillere fra Vejrup, på billedet
ovenover ses de glade præmier vindere. Fra venstre
i forreste række er det: Aleksander Andreassen, Tobias Søby, Kasper Kristensen, Nicolai Mortensen, og
Patrick Christensen. I bagerste række er det: Sune
Jensen, Martin Høeg og Nanna Johansen. Det skal
også nævnes at Martin Høeg var til DGI udtagelses
stævne. Martin vandt U 15 år i D. rækken.

Her ses endnu et billede fra TRÆFSTÆVNET I Glejbjerg d. 10. januar 2015. Fra venstre ses Aleksander
Andreassen med sin guldmedalje og Nanna Olesen
med sin sølvmedalje. De to sidste spillere er fra andre klubber.
Her ved nytåret kan vi se tilbage på et godt år i badminton afdelingen. U. 11 år ligger på en 1. plads i
puljen U. 13 år ligger på en 2. plads i puljen. U. 15 år
ligger på en 5. plads i puljen.
Mange af børnene, der spiller i klubben, vil gerne
med til turneringskampe og stævner. Andre ønsker
kun at være med ved træningen. Vi forsøger at tilgodese alle.
Der bliver afholdt spændende stævner i DGI regi og
som billederne viser, er der gode muligheder for at
vinde præmier.
Trænerne og Badmintonudvalget. v/ Preben Lind.
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VIF Gymnastik
Juleafslutning men hygge, mandariner, pebernødder,
slik og nissehuer, man nyder der er et afbræk i den
ugentlige træning og at man er sammen på en lidt
anden måde – også for at fejre at nu er der Juleferie
og gaver.
Forældre med deres børn havde lånt et par Heste af
Ungdomsklubben.

Balletpigerne lånte juletræet og fik øvet et par trin,
imens bedsteforældrene fik en kop kaffe.
Springholdet, fik saft og slikposer dog ikke imens de
sprang på Airtrack…….

Vif Gymnastik
Vi var til DGI Drengetræf i Helle Hallen lige efter
nytår fra lørdag formiddag til søndag formiddag.
Det er her hvor drenge laver en masse gymnastik,
de springer på Airtrack, trampolin, spring baner,
klatre tårn, skydning, hockey og fodbold. En masse
leg, masser af vand til at svømme i, udendørs aktiviteter som forhindringsbane med MBT cykler,
klatre over store halmballer, kort sagt blev der lavet
en rigtig masse drenge ting i den weekend.
En af de store udfordringer
som har været på programmet i en del år er traktor
fræs, en kanon udfordring
hvor de bliver ”slæbt” bag
en traktor og blev rigtig

godt beskidte. Ind i mellem alle aktiviteterne blev
der spist og drukket så der var energi til hele dagen.
De 16 Vejrupdrenge i alderen 6/13 år, og de 5
Vejruptrænere var sammen med 500 andre drenge
i 24 timer, det gav en super
oplevelse på sådan en lejr.
Her er der også som på pigelejr et tilskud fra VIF og
en egenbetaling på 150,00

www.endrupby.dk
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FODBOLD
”Små fødder” – 3-5 år
2014:
Sidste sæson forløb rigtig godt for de helt små fodboldspillere i Vejrup IF.
22 børn deltog flittigt i træningen henover sommeren, og sluttede af med deltagelse i det store Rasmus
Klump Pandekagestævne i Holsted. Tak for rigtig god opbakning fra både børn og forældre.

2015:
Igen i år vil der være ”Små Fødder” fodbold henover sommeren i Vejrup IF. Der er forventet opstart torsdag
d. 23. april. Nærmere information følger umiddelbart før træningsstart.
Vi glæder os til at se Jer igen!
Ronni Fyhn og Anders Ebener

Vif Håndbold
Lørdag den 6/12 var trøjerne i brug første gang,
til et stævne i Holsted. På billederne ses U8 piger,
U8 mix og U10 mix, alle tre hold havde en god
dag, hvor der blev scoret, heppet og hilst på julemanden. Stor tak til vore sponsorer Jensen biler
og Esbjerg lufthavn.
Håndboldudvalget Sannie Regel

Mix hold U8
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Vif Gymnastik
Vejrups gymnastikpiger, mellem 6-13 år, blev tilbudt
at deltage i DGI’s Pigelejr i Vejen den 17/1-18/1-2015,
her gav VIF et tilskud på 100,00 kr. plus egenbetaling
på 150,00 kr.
Her havde pigerne muligheden for, at have det sjovt,
sammen med de ca. 500 andre gymnaster og 100
træner fra hele DGI Sydvest, en rigtig sjov weekend, hvor de selvfølgelig lavede gymnastik, Zumba,

sprang, men også svømmede, prøve en gang taekwondo, bliv sminket og gik på diskotek, de fik gået
ture, grinet, hygget og med overraskelser i løbet af
weekenden.

Pigehold U8

Mixhold U10

De 21 piger og deres 5 trænere fra VIF, havde en kanon stor oplevelse og kom helskindet hjem, uden de
store uheld med spring og dans.

www.endrupby.dk
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Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv er startet året 2015 med at oprette ny adresse.
Arkivet er flyttet fra Vibækvej 2 til Møllegårdsvej 1.
Arkivet er flyttet til Idrætsforeningens Klubhus, hvor
foreningen har velvilligt stillet nogle lokaler til rådighed. Ting tage tid, er der nogen der siger, andre siger
tålmodighed er en dyd. Det startede nytårsnat 201112, hvor nogle naboer var samlet til en nytårsfrokost,
hvor formanden for idrætsforeningen og vi kom ind
på lidt af hvert, bl.a. udtalte formanden for Idrætsforeningen, at han godt kunne tænke sig at få klubhusets
mødelokale, gang og køkken fikset lidt op i lyse farve.
Det var ved den lejlighed jeg spurgte ind, hvad planer
foreningen havde for den ældre del af klubhuset, om
der var en mulighed for arkivet at flytte ind i disse lokaler, hvis bestyrelsen i idrætsforeningen var interesseret i sådan forslag, og hvis der kunne opnås midler
til dette formål.
Arkivet havde allerede på det tidspunkt drøftet muligheder om evt. nye lokaler, da det var et privat lejemål
arkivet opholdt sig på, og kunne komme i den situation, hvor arkivet ingen lokaler havde, og hvor findes
der ledige lokaler i vores lille samfund.
I dag er arkivets tidligere lejemål på Vibækvej 2 sat til
salg, og har været det et stykke tid.
Efter nogle drøftelser i begge bestyrelser, kom der det
resultat ud af det, at bestyrelsen i arkivet var positiv
indstillet og der skulle arbejdes videre med projektet.
Idrætsforeningen udbad sig betænkningstid, hvilket
var forståeligt. Bestyrelsen ville have tid til at overveje
projektet inden de tog endelig beslutning. Hvad ville
der ske af udvikling fremadrettet? kunne foreningen
undvære lokalerne, hvis der kom en tilgang af idrætsudøvere. Året 2013 var det hele på plads, bestyrelsen
for idrætsforeningen gav grøn lys til at fortsætte med
projektet. Derefter gik formanden Jørn Mortensen og
jeg i gang med at planlægge, hvordan vi kunne kommer videre.
Idrætsforeningen og arkivet gik sammen om fondsansøgninger. Jesper Larsen LAG koordinator blev
kontaktet. Jesper var positiv indstillet, han mente at
LAG kunne støtte med midler der kunne anvendes til
etablering af lokaler til arkivformål. Derefter overtog
idrætsforeningen den videre forløb, da det var idrætsforeningen der skulle stå for renoveringen, indhente
tilbud på renoveringsarbejdet.
LAG gav tilsagn til at støtte projektet med kr. 75.000
til indretning af lokalerne til arkivformål.
Arkivbestyrelsen malede selv lokalerne, hermed fik vi
65 timer a kr. 100.- til yderlig finansiering.
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Idrætsforeningen fik yderligere nogle fondsmidler
men ikke helt nok til deres renovering, dog sådan at
deres projekt også fuldføres.
Efterår 2014 er arkivets lokaler klar til indflytning. Et
mindre omklædningsrum omdannet til aflåst arkivalier rum med brandhæmmende loft og dør, ingen
vinduer og vandrør.
Et større omklædningsrum er omdannet til arbejds/
læsesal, rummet opvarmes med luft/ luft varmepumpe, 2 stk. hæve/sænke skriverborde, som arkivet har
tilvejebragt fra et nedlagt kontor.
Arkivet har også erhvervet mødebord med tilhørende
9 stole. Mellem de 2 omklædningsrum var der et
bruserum, som er omdannet til mellemgang mellem
læsesal og arkiv rum. Arkivet har også mulighed for at
benytte idrætsforeningens mødelokale, køkken m.v.
Der er mellem idrætsforeningen og arkivet aftalt en
husleje for at benytte lokalerne. Arkivet får en mindre
husleje som tidligere Året 2015 er det år arkivet er
flyttet ind i nye lokaler, i Endrup Idrætsforeningen
klubhus Møllegårdsvej 1. Er det ikke her arkivet har
handlet med rettidig omhu.
Takket være Endrup Idrætsforeningens velvilje, og
opbakning fra arkivets egen organisation Sydvestjyske
Arkiver ved formand Jørgen Dieckmann Rasmussen
Esbjerg Byhistorisk Arkiv. Arkivkonsulent Richard
Bøllund, fra Sydvestjyske Arkiver har været en stor
hjælp i projektet, både ved opstart og under hele projektets gennemførelse.
En stor tak til Endrup Idrætsforening for samarbejdet
ved projektet udførelse. Håber på godt samarbejde
fremover.
En tak til håndværkerne, for godt samarbejde.
Mød op til reception lørdag den 7. marts 2015
kl. 13.00-16.00 Kom og se arkivlokalerne, og se hvordan arkivet har indrettet sig. Få et glas til at skylle
det sidste støv fra lokalerne ned med.
Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Møllegårdsvej 1 – Endrup 6740 Bramming
Åben for interesserede 1. onsdag i hver måned
kl. 16.00 – 17.00
Eller efter aftale.
F. Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Hartvig Vind Jensen

www.vejrup.dk
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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

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

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

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
10
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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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Vejrup Husholdningsforening
Mandag den 20. april besøger vi ENDRUP MEJERI
Vi mødes udenfor mejeriet kl. 19.00, der vil være en rundvisning på Mejeriet.
Derefter er der rødvin samt smagsprøver af deres forskellige produkter.
Pris 40-kr - Ikke medlemmer 80-kr
Tilmelding til Lissi senest 13.april tlf.: 40 29 51 89 eller 75 19 00 38

Madspild! - Værre end du tror!!
Energigruppen i Vejrup og Vejrup Husholdningsforening afholder en informationsaften
tirsdag d. 17.02.2015, kl. 19.00 på Vejrup Skole,
hvor der vil blive sat fokus på madspild. - Madspild er en af de rigtigt store syndere når vi taler om
ressourcespild, både økonomisk og miljømæssigt.
Kom til en spændende aften, hvor DU kan blive lidt klogere på guldet i skraldespanden.
- Desuden vil der komme en fra kommunens affaldsafdeling og fortælle om et. Nul skralds projekt
- hvor alt organisk affald undersøges og hvordan det kan genbruges. Der er gratis adgang og Esbjerg
kommune er vært ved en kop kaffe og en energirigtig sandwich.
Vel mødt: Energigruppen i Vejrup og Vejrup Husholdningsforening.
Af hensyn til maden, er der tilmelding til Anette Tlf.:75 19 01 67 eller 27 83 15 48,
senest søndag den 15. februar.

Generalforsamling
Vejrup husholdningsforening afholder ordinær generalforsamling.
Tirsdag d. 10. marts 2015 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
Venlig hilsen Vejrup Husholdningsforening.

Generalforsamling
I Endrup Idrætsforening afholdes
torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Bestyrelsen.

www.endrupby.dk
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5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

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

Lykke Minimælk
20+
Mellemlagret
11,0% fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0% fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
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

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

MURERFIRMAET

EGON SØRENSEN Eftf.

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

Medlem af
Dansk Byggeri

Ved Kim Spaanheden Andersen
Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Se mere på
www.mureregon.dk
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Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

www.vejrup.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Der er fuld aktivitet på skydebanen i kælderen i
Vejrup-Endrup Fritidsccenter.
Medlemstallet er nu oppe på omkring 90 medlemmer og der er rigtig fint aktivitet på banen hver tirsdag og torsdag. Medlemstallet er fint fordelt mellem
børneskytter og voksenskytter.
Vi har meget stor tilslutning fra vore skytter, der
gerne vil deltage i de stævner vi deltager i.
Ved vores juleafslutning mødte godt 60 op hvor der
var præmier til alle børn og hvor alle hyggede sig til
æbleskiver og gløgg.
Vi har i januar måned deltaget i 3 stævner, Mouse
Cup i Bramming, 3 Hovedkredsskydningen i Brørup
og Landsdelsskydningen i Esbjerg. Vi var som sidste år den forening der mødte med flest deltagere i
Bramming og Brørup. Vi deltog ved begge stævner
med 40 skydninger.
Ved Mouse Cup i Bramming blev det til 5 første
præmier til Gørding- Vejrup Skyttekreds
og ved 3. Hovedkredsskydningen blev det til hele 19
første præmier.
Landsdelsskydninger er der ikke kommet resultatliste fra pt.
De næste stævner vi skal deltage i er:
Helle Skydningen Onsdag d. 25 Februar - Rødding
Skydningen Onsdag d. 4 marts –
DM i Vingsted Ungdom 13-15 marts - DM i Ving-

sted Senior 27-29 marts - Tilmelding ligger som
sædvanlig på banen og alle medlemmer har mulighed for at deltage. Er skydning noget for dig, så mød
op på banen i vores åbningstider og få en gratis prøveskydning.
Åbningstider:
Mandag 14 – 16, Seniorskydning for alle over 55 år.
Tirsdag 18.30 – 21.00 Træning for alle
Torsdag 18.30 – 21.00 Træning for alle
Patronsalget slutter kl. 20.00 og banen lukker når
sidste skydning er skud.
Derfor er der ikke altid åben til kl. 21.00
Ønsker du at høre mere om skydning og medlemskab og foreningen er du velkomme til at kontakte Verner Fogh på tlf. 40271020, bedst efter kl. 19.00
Gørding-Vejrup Skyttekreds :Bestyrelsen

Vejrup Idrætsforening & Støtteforeningen MK. 79
Afholder ordinær Generalforsamling - Mandag den 9. marts 2015
Fra kl. 19.00 i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Dagsorden iflg. vedtægterne - Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig
til formanden – Senest en uge før generalforsamlingen, (- den 2 marts)
Alle er velkommen
Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige, hvor det sociale har første
prioritet, et samlingspunkt for byens borger. Vi har brug for dig, der kan give en hånd med eller har gode
ideer til det du lige brænder for. I de forskellige udvalg så som Fest, Gymnastik, Fodbold, Håndboldudvalg og
ikke mindst Formands posten og sekretær - her mangler foreningen personer der gerne vil give eller sætte sit
præg på det udvalg man har lyst til at være en del af.
Har du interesse eller bar lyst til at give foreningsarbejdet en chance, kontakt da formanden for Vejrup IF,
Otto Pedersen på mobil nr. 23 71 48 25

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
Tlf. 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

Nygårdsvej 29 6740 Bramming · Mobil: 20969676
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

Kirkebladet

Nr. 1 • 2015

Livets landevej

For år tilbage, når vi kørte tur nye
steder rundt i Danmark, var det tit
mig, der sad med landkortet for at
finde vej. Jeg synes, jeg var pænt god

til det, og alligevel kørte vi forkert af
og til. Det var vigtig at have et godt
kort over området, vi befandt os i - et
kort med mange og gode signaturforklaringer, der kunne hjælpe med

Kirkelige handlinger
1/10 - 3/2 2015

Begravelser:
Vejrup kirke:

Edith Amalie Jørgensen
Arne Christoffersen (Øse Kirkegård)
Hans Martin Andreasen
Knud Christensen
Knud Hardt Hansen
Villy Mogens Friis Sørensen
(Gørding kirkegård)
Bonnik Petersen Cassøe
Vester Nykirke kirkegård:

Irene Keller (Vester Starup kirkegård)
Eva Olesen
at tyde indholdet. Overså man noget,
endte man måske på afveje.
Foruden kortet kunne det være godt
at søge råd og vejledning hos folk,
der var kendt i området.
I dag tænder vi GPS’en – et fantastisk værktøj, der kan hjælpe os med
at finde rundt i den ganske verden.
Men det er nødvendigt, at vi har adgang til det rigtige kort, som skal
opdateres med jævne mellemrum.
Husker vi det, kan vi finde frem til

www.endrupby.dk
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næsten alt – byer, attraktioner, steder
vi kan få tanket op, både med benzin
og fødevarer, og steder hvor vi kan få
hjælp, f.eks. sygehus m.m.
Hvad enten vi sidder med kort eller GPS, er det gavnligt med en god
vejledning, så vi kan få det bedste
udbytte.
Men det er ikke kun på landevejen

Adresseliste:
Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

det forholder sig sådan – det gør det
også i livet.
Som mennesker har vi også brug for
steder at få tanket op og rastepladser
til pauser.
Vi kan dreje af et forkert sted eller komme ud af en blind vej. Vi kan
køre galt, og det kan føles som et
frontalt sammenstød.
Det er vigtigt at følge et godt kort,
så vi undgår at køre forkert alt for tit,
ligesom det er vigtigt at søge råd og
vejledning hos nogen, vi ved, elsker
os uanset hvad.
Birthe Boye, Andst kirkeblad

Nødløgn
I forbindelse med en rundspørge for
Jyllandsposten er sognepræst Per
Ramsdal kommet til at sige, at han
sommetider syntes, at han stak en
nødløgn, når han bekræftede de pårørendes tro på, at de skulle gense
den døde.
Han troede nok på opstandelsen,
men ikke kødets opstandelse.
Ordet nødløgn lyder voldsomt og
det har da også ført til, at biskoppen
gerne ville tale med ham.
Han har så trukket udtalelsen tilbage. Men når det engang er sagt, kan
det vel ikke uden videre trækkes tilbage. Men det kan jo føre til, at man
tænker over, hvad man egentlig mener med ordene.
For Grundtvig var det vigtigt at beholde udtrykket kødets opstandelse.
Det syntes Ingemann ikke. Det fører til for meget ligstank at tale om
kødets opstandelse, mente han.
Det satte deres venskab på en alvorlig prøve.
Bibelen bruger ikke udtrykket ”kødets opstandelse”.

Her tales blot om de dødes opstandelse og at disciplene ikke rigtig kunne kende Jesus, først efter at han selv
havde givet sig til kende. Paulus taler
om, at vi skal forvandles. Det er ikke
den samme krop eller legeme, men et
forvandlet legeme.
Nogen vil spørge: Hvad for et legeme får man? Det harcelerer han lidt
over. Det er et dumt spørgsmål, mener han, for selvfølgelig vil der ske en
stor ændring, når det bliver det himmelske legeme. Han sammenligner
det med et hvedekorn. Den plante,
der kommer op af det døende hvedekorn er væsentlig anderledes end
selve hvedekornet. Således også med
den himmelske krop.
I vores ældste trosbekendelse tales
der om kødets opstandelse, men i den
nikænske, som ikke er helt så gammel, den er fra 325, hedder det, at
vi tror på de dødes opstandelse. Her
er det således ikke sagt så meget om,
hvorvidt det er præcis samme legeme, der står op, men personen.
Disciplene havde også svært ved at
genkende Jesus efter opstandelsen.
Han kunne gå gennem døre, men han
var ikke et spøgelse, for han spiste
noget sammen med disciplene, da de
vendte tilbage til Genesareths sø.
Først da han bad bordbøn, kunne
Emmausdisciplene genkende ham.
De havde samtalet med ham under en
lang vandring, men genkendte ham
ikke. Nu havde de heller ikke forestillet sig, at han var opstået, det var
en overraskelse. De var vildt glade
for at diskutere med den fremmede
person. Først til allersidst fandt de
ud af, hvem han var. Det blev glæden
ikke mindre af.
Når den ældste menighed brugte
ordet kødets opstandelse var det nok

Kalender
Onsdag d. 18. feb.

Sangaften i Endrup Møllekro ............................................................................... kl. 19.30

Tirsdag d. 17. mar.

Salmemaraton i Vejrup Kirke ...............................................................................kl. 17.00

Onsdag d. 29. apr.

Soldatervennestævne ........................................................................................... kl. 19.30

Søndag

Familiekoncert i Vejrup kirke ved Hans Jørn. Østerby ...................................... kl. 14.00
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i modsætning til den græske verden,
hvor legemet blev foragtet som blot
et hylster. For jøderne var legemet
positivt. Mennesket er skabt i Guds
billede, derfor er kroppen god nok og
tiltrækningen mellem mand og kvinde Guds gode gave. Jeg tror det er det
positive kropssyn der er grunden til,
at der i mosebøgerne opfordres til,
at man ikke skal lade sig tatovere
og heller ikke lade sig barbere, men
lade skægget gro. Det er selvfølgelig
ikke det vigtigste, det er kun en detalje ved det væsentlige, at kroppen
er Guds gode gave og at seksualiteten
mellem mand og kvinde er gudvillet
og at de kan blive et kød er smukt og
godt.
Men kød og blod skal ikke arve
Guds rige hedder det hos Paulus.
Dermed må han mene, at vi alle skal
igennem en forvandling for at opstå
til evigt liv.

Kunne du ikke tænke
dig at gå i kirke en
almindelig søndag?
Jeg vil sige, at det ville være skønt, om
det måtte være tilfældet. Vi er nemlig ofte kun to eller tre om søndagen
ud over betjeningen og det siger sig
selv, at fortsætter denne udvikling, så
er der ikke langt til messefald. Man
kalder det messefald, når en gudstjeneste ikke foregår som annonceret og
planlagt, men må opgives.
”Man skal ikke overrende kirken”
er det noget, der hedder. Det er naturligvis rigtigt. Hvis der er en næste
i nød, skal man da først hjælpe her.
Eller hvis man har et udestående med
nogen, så gå først hen og forlig dig
inden du går op i templet, siger Jesus.
Så kan man gå op i templet bagefter,
når det er ordnet.
Der er også den fare ved at gå i kirke, at man gør sig til af det. Den fare
er jo fjernet, hvis man slet ikke kommer der eller kun, når man skal, f. eks
ved barnedåb eller bryllup!
Men jeg synes kirken har en vigtig opgave ved at minde os om vores
ufuldkommenhed.
Ved at gå i kirke bliver man renset.
Det er en katharsis, en renselse af

sindet. Det kan man også få ved at gå
i teatret. Men det er jo noget dyrere.
Billetten til kirken er jo betalt.
I kirken er der både lov og evangelium. Når vi vurderer det etiske, det
moralske, så taler vi med Gud. Det
kan være nedslående og ikke til at
holde ud. Det bliver man i trist humør
af og må flygte væk eller gøre tingene
mere overkommelige og springe over,
hvor gærdet er lavest.
Men i Jesu ord taler Gud også venligt og mildt. ”Kom hid til mig, I som

slider jer trætte og bærer tunge byrder
og jeg vil give jer hvile”. Det er balsam for sjælen. At Jesus på korsets
træ har båret alle fortrædeligheder og
al modgang, Det er godt at høre. Det
kan man ganske vist også høre andre
steder end i kirken. Man kan f. eks se
gudstjenste på kanal K søndag eftermiddag kl. 14.00 .
Det er alt sammen fint og godt, men
det er jo vigtigt, at vi står sammen
lokalt.

Gudstjenester

Vejrup
09.30

V. Nykirke
ingen

ingen

10.30

22. feb. (1.søn. i fasten)

09.30PT

ingen

01. mar. (2.søn. i fasten)
08. mar. (3.søn.i fasten)

11.00
ingen

09.30
11.00PT

15. mar. (Midfaste)

09.30

ingen

08. feb. (Sexagesima)
15. feb. (Fastelavn)
(tøndeslagning og kirkekaﬀe)

22. mar. (Mariæ Bebudelsesdag)
14.00
(familiesøndag med Hans Jørn Østerby)

ingen

29. mar. (Palmesøndag)

ingen

11.00

02. apr. (Skærtorsdag)

10.30

19.30

03. apr. (Langfredag)

10.30

09.00

05. apr. (Påskedag)

10.30

09.00

06. apr. (2.påskedag)

09.00

ingen

12. apr. (1.søn. e. påske)

09.00

10.30

19. apr. (2.søn.e.påske)

10.30

ingen

26. apr. (3.søn.e.påske)
(konfirmation i V. Nykirke)

ingen

10.00

01. maj (Bededag)

ingen

09.00

03. maj (4.søn.e.påske)
(konfirmation i Vejrup)

10.00

ingen

(PT: Pernille Troldborg)

www.endrupby.dk
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lesangbogen. Ingrid vil desuden være
ved klaveret og Peer Munkgaard vil
akkompagnere på violin.
Det er en dejlig tradition at mødes
på den gamle kro og synge sammen
ind i mellem historier fra fortid og
nutid.
Menighedsrådet sponsorerer kaffen.
Hans Jørn Østerby

Familiekoncert
søndag den
22. marts kl. 14.00:
Hans Jørn Østerby er både sanger og
sangskriver og er med i mange kirkekoncerter.
Han bruges meget til koncerter ” i
øjenhøjde” – familiekoncerter, hvor
der udover sang og musik er trylleri,
bugtale, drama / fortælling, hip-hop.
Sjove og lærerige forestillinger for
hele familien, altså for alle aldre.
Hans Jørn Østerby beskriver med
sine egne ord sin
stil som ”visesang i en tilbagelænet
troubadour-tradition”.
Vi er spændte på, hvad han vil give
os ved koncerten, så lad os fylde
Vejrup kirke.

Møder:
Onsdag den 29. april: Soldatervennestævne i Vejrup
Konfirmandstue kl. 19.30
Taler : Esther Kofoed

Julekonkurrencen
Årets julekonkurrence 2014 blev
vundet af Signe Fogh

Ord til eftertanke
Den kristelige kærlighed skal ikke
svinge sig til himlen, for den kommer
fra himlen og med himlen; den stiger ned og når derved det at elske det
samme menneske i alle forandringer,
fordi den ser det samme menneske i
alle forandringerne.
Søren Kierkegaard

SALMEMARATON I RIBE DOMPROVSTI
KOM OG SYNG MED
Lige uger kl. 17-18 med indlagt kaffepause
PROGRAM
uge 8

Gørding kirke –

fredag d. 20.2.

– DDS 471-480

uge 10 Spandet kirke –

torsdag d. 5.3.

– DDS 481-490

uge 12 Vejrup kirke –

tirsdag d. 17.3.

– DDS 491-500

uge 14 Sct. Catharinæ kirke –

onsdag d. 1.4.

– DDS 501-510

uge 16 Gredstedbro kirke –

onsdag d. 15.4. – DDS 511-520

uge 18 Hviding kirke –

torsdag d. 30.4. – DDS 521-530

uge 20 Bramming, Skt. Ansgar – tirsdag d. 12.5. – DDS 531-540
uge 22 Kalvslund kirke –

onsdag d. 27.5. – DDS 541-550

uge 24 Hjortlund kirke –

tirsdag d. 9.6.

DDS: den danske salmebog.

Sangaften i
Endrup Møllekro
Onsdag den 18. februar kl. 19.30 vil
Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær, fortælle lokalhistorie.
Velkommen til en hyggelig aften
med forslag til at synge fra Højsko-
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Børne Bazar

En hjælpende hånd,
når livet rinder ud
Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:

Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
Holger Svenning Bil 29 26 56 51

VEJRUPKLUB

Det er også en god
aktivitet for dagplejerne
da bordet kan flyttes med
ind i multisalen når de er
i legestue. På denne måde
har vi skænket noget som
rigtig mange børn gennem mange år kan lege med.
Og synes det er sjovt at sidde og vente mens søskende, mor eller far er til en anden aktivitet i hallen.
Hilsen Per Burkal, Mette Sørensen,
Fie Madsen og Karina Gjerlevsen

UNGDOMS

Søndag d. 17. november 2013, blev der afholdt Børne
Bazar for første gang det blev afholdt i Fritidscenter.
Der var hurtigt stor interesse for vores arrangement.
Vi fik alle stande solgt, og fik tilmed nogle ekstra presset ind. Hallen var fuld, og det gav et godt overskud.
Da vi endnu ikke har hørt noget fra dagplejen i forhold til den gave vi gav dem med vores overskud fra
Baby Bazar har vi nu købt et Lego bord. Lego bordet
står i Fritidscenterets Cafeteria, her er der ofte mange mødre og børn, som sidder og venter mens der er
gymnastik træning, herved synes vi der manglede
noget som søskende kunne lege med mens de ventede. Derfor valgte vi et Legobord da det er noget som
alle børn store som små kan lege med. Specielt fordi
det er LEGO duplo klodser.

vejru

FR
vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

www.endrupby.dk
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Endrup Borgerforening
Afholder Generalforsamling Torsdag den 20. november 2014.
Beretning 1.
I Vestjylland, her vor blæsten synger, ved Endrup
Holm vores by opstod, En af de mindste med landsbyhygge, med skov og eng og agerjord, Hvor åen slynger
sig gennem byen, Ja det er Endrup, og her vi bor. Til
andedammen, en tur vi ynder, ved både vinter og så
ved vår.
I søen blomstrer der nøkkeroser, og kabbeleje og gøgeurt, I engen brygger jo mosekonen, og frøer kvækker
i lystigt kor. Og åen slynger sig gennem engen, her
springer fisken, ved bækkens rislen, hvor anemonerne
lyser hvidt.
Ja det er de to første vers af vores Endrup sang, ja
sommetider skal det stå på skrift eller synges for at
man kan få øje på hvor idyllisk et sted vi bor, og Dambrugsarealet er ved at være færdig, der mangler i skrivende stund kun nogle detaljer, som en bro over åen,
og et madpakkehus, og måske skal der gå kvæg som
skal holde græsset nede, vi får noget, andre vil blive
misundeligt over, ja hvor bliver det flot. Men vi må
også sige tak til Johannes Schmidt for det store arbejde
han har lagt i det. Det har kostet mange timer plus
penge, måske også søvnløse nætter for dig Johannes,
ja tak til Anders Kirkegaard + flere, vi vil gerne sige jer
stort tak for hvad I har gjort for Endrup, jeg tror ikke
at det ville have lykkes så godt uden jer.
2.
Ved generalforsamlingen den 14. november sidste år,
var der ingen ændringer på bestyrelsen da alle fortsatte og blev på de samme poster. Men i foråret valgte
Hans Gjerlevsen at stoppe af personlige årsager, og vi
indkaldte første suppleant Mads Hansen, vi siger tak
til Hans for hans indsats og velkommen til Mads. Og
da sommeren nærmede sig, valgte Frank Christensen
også at stoppe, men tak til Søren Høj for at han var
villig til at tage over, vi siger mange tak Frank for din
indsats i Borgerforeningen, og velkommen til Søren.
Igen i år fik borgerforeningen et legat fra Skads Herreds Brandkasse på 2000 kr. som der var god brug for.
Ja igen afholdte Borgerforeningen Børnenes Juletræsfest 3, juledag den 27. december kl. 17.30 på Møllekroen, og det blev igen en succes, med fælles spisningen
og det nye værtspar sørgede for maden. Kim Jensen
leverede Musikken som spillede de glade julesange,
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og vi fik besøg af Julemanden som igen var rigtig god,
og der var godte poser til alle, det var nogle meget
levende og trætte børn der gik hjem, til Amerikansk
lotteri var der rigtig mange flotte gevinster så det var
en god jul.
3.
Esbjerg kommune gav igen i år et tilskud til julebelysningen, som er på regning, til de pære vi indkøber,
sidste år blev det 200 stk. pære. Esbjerg Kommune ved
Vej & Park har i foråret sørget for at læbæltet omkring
legepladsen er blevet udtyndet, da træerne var blevet
meget høje. Så blev kommunens grave arbejde i bygaden endeligt færdigt, så vi forventer at de forskellige
dræn og aflednings forhold vil virke nu.
Igen i år søgte vi 4 % bankofonden, men fik ikke noget
i år.
Den 24.maj kl. 18.00 arrangerede vi Forårs fest på
sportspladsen, hvor vi havde tændt for grillen, Det var
en mild aften til vores arrangement så de fremmødte
fik en god aften.
Den 23. juni afholdte Borgerforeningen Sct. Hans aften. Med bål afbrænding bag ved frisøren hvor Linda
og Anders havde givet os lov til at være, det blev en
god aften selv om der kom en byge, lige før vi skulle
i gang. I år havde vi fået Jakob Lose fra Esbjerg, han
sidder i byrådet, til at holde båltalen, det gjorde han
godt. Derefter sang vi 3 midsommer sange, mens Hans
tændte bålet og vi så bluset fra bålet og hørte hylene!!!. Vi siger tak til Linda og Anders, for at vi nu har
været 2 år ved dem og det har været godt, men vi forventer at flytte om på det nye Dambrugsareal til næste
år, hvis man kan gå der uden at synke i.
4.
Den 23. august, blev der holdt Familie dag, hvor Borgerforeningen stod for middagsmaden kl. 12.30 som
var grill mad, spis alt hvad du kan for en 50 kr., det
blev igen i år en stor succes, og Tina + Steen og Søren
+ co. Var gode til at klare grillen, efter spisningen var
der fodboldgolf og senere rundbold land mod by, byen
tabte stort så de vil sikkert have revanche til næste år,
alle de fremmødte fik en rigtig god dag,
Byens hjemmeside køre rigtig godt takket være Niels
Schmidt som står for den, det klarer han rigtig flot, er
der nogen som har noget man gerne vil have sat ind
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på hjemmesiden eller rettet så kan man kontakte Niels
Schmidt desangående.
Esbjerg Kommune har startet landsby pedel ordningen
op, som alle foreninger kan gøre brug af og det benyttede vi os af, da legepladsen trængte til maling i år.
Så landsby pedellerne kom her i efteråret og malede
alle lege redskaberne, og Laila fra Endrup malerfirma
gav os malingen, så de er blevet så flotte.

specielt en tak til dem som står for julebelysningen, og
Hans Peter som tager sig af det Og stor tak til den nuværende bestyrelse for jeres indsat og det gode samarbejde vi har haft i det forgangne år.
Borgerforeningen siger tak for en god juletræsfest den
27. december på Endrup Møllekro, tak til alle sponsorer

Hjertestarten som Borgerforeningen, Lokalrådet og
Idrætsforeningen, har sammen, og har betalt til i 3 år,
blev en for tung byrde at stå for, så vi henvendte os til
Mejeriet ved (Carsten Dahl Frandsen) han var villig til
at Endrup Mejeri fortsatte Falck abonnementet. Til en
rabat pris, med fuld serviceaftale. Hjertestarten hænger stadigvæk ved hoved indgangen til kontoret ved
Mejeriet. - Vi siger tak til Endrup Mejeri ved Carsten
Dahl Frandsen.

ALISON, Omme
AMBINENTE, Karen´s blomster Bramming
ENDRUP MALEREN, v/ Laila Madsen
BLANGSTEDGÅRD
DEN DANSKE BANK
MIN KØBMAND, Vejrup
VEJRUP/ ENDRUP HALLEN,
STOR TAK TIL SKJERN BANK
FOR JULE POSSERNE.

Så vil jeg gerne til slut sige tak til de af byens borgere
som har hjulpet borgerforeningen i løbet af året, ja her

Med venlig hilsen
Endrup Borgerforening “

Endrup Lokalråd
Afholder årsmøde på Endrup Møllekro
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00
Information om den forgangne år i Endrup og V. Nykirke sogn.
Information om hvad der muligvis møder os i det nye år?
F.eks. broen over Sneum Å – bålhytte og udstillingshus
ALLE er velkomne
Endrup – byen der har bevaret sin idyl
www.endrupby.dk

www.endrupby.dk
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Vejrup Senior Club
Senior Clubben holdt julemøde d. 9. december, her
var Frelsens Hær fra Esbjerg medvirkede med sang
og musik. De spillede deres egne kendte sange, ligeledes spillede de til fællessangene af julesangene.
Efter kaffen kom dagens højdepunkt: Banko, her er
der virkelig noget der river folk med og der var gevinster til næsten alle. En rigtig god eftermiddag, for
de 65 medlemmer der deltog. Hermed også en tak til
sponsorer af bankogevinsterne.
Generalforsamling d. 8. januar Dagsorden ifølge
vedtægterne:
Der var en rigtig god debat om bestyrelsens beretning.
Regnskabet havde givet et overskud på 100 kr.
Der var genvalg til bestyrelsen af: Ida Fogh og Christine Sørensen
Som suppleanter blev valgt: Inger Mikkelsen og
Mona Bojsen
Til revisorer blev valgt: Ejvind Andersen og Hans
Clausen Fogh
Til Repræsentantskabet i V. E Fritidscentret blev
valgt: Aage Henriksen og Møller Sørensen
Helle og Per Burkal fortalte og viste lysbilleder fra
deres rejser til New Zealand. Det var spændende at
se og høre om.
Program for første halvår 2015
Torsdag d.26. Februar
Kommer Folmer og Basserne og underholder med
historier, sang og musik

Torsdag d. 12. Marts
Kommer Manfred Otto Riel fra Glejbjerg for at fortælle om sit specielle liv, fra Tjekkiet til Danmark.
D. 21 – 25. April Udflugt til Holland
Tirsdag d. Juni
Besøg hos Bel- Air helikopter service på Esbjerg
Lufthavn
Tirsdag d. 3. juli
Heldagsudflugt til Niels Nygårds udstilling og trofæsamling fra Afrika og derfra op og se sand
skulpturerne I Søndervig.

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Oktober 2014

November 2014
Nr.
208
250
8
74
32
42
299
15
17
297
244
164
6
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Navn
Kr
Torben Poulsen ........................................................ 200
Carsten Sandberg .................................................... 100
Tina Frandsen .......................................................... 100
Kennet Møller .......................................................... 100
Hartvig Jensen ......................................................... 100
Verner Bertelsen ...................................................... 100
Theodor Christensen .............................................. 100
Søren P. Knudsen ..................................................... 50
Henry Schultz........................................................... 50
Monica Schmidt ...................................................... 50
Susanne Thomsen ................................................... 50
Elin Pedersen............................................................ 50
Ruth Andersen ......................................................... 50

Nr.
67
9
97
285
5
21
153
20
115
90
33
182
272
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Navn
Kr.
Kirsten Kristensen ................................................... 200
Connie Pedersen ...................................................... 100
Merethe Christensen .............................................. 100
Kennet Møller .......................................................... 100
Kjeld Brobak ............................................................. 100
Henning Lambertsen .............................................. 100
Frank Christensen ................................................... 100
Conny Højrup ............................................................ 50
Jens E. Kjeldsen .......................................................... 50
Niels Ove Biltoft ...................................................... 50
Jensen Biler ............................................................... 50
Karl Chr. Knudzon ..................................................... 50
Bendt Kristensen ..................................................... 50
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Vejrup Borgerforening
Har afholdt generalforsamling den 20. november
2014
I Vejrup Borgerforening har i det forløbne år gennemført følgende arrangementer:
1. Vi har afholdt Børneaktivitetsdag i Vejrup/Endrup fritidscenter. Der var opstillet Airtrack samt
diverse legeredskaber. Desuden kom der en klovn
og underholdt, ligesom der var opstillet borde, hvor
børnene kunne male og klippe klistre. Der var fremmødt ca. 50 børn. Vi har besluttet at afholde et tilsvarende arrangement i 2015.

Det er muligt at købe banner på www.vejrup.dk,
hvilket en del firmaer allerede har benyttet sig af.
Borgerforeningen afholder 2 årlig møder med Vejrup
Lokalråd.
Konfirmandindsamling. Fra og med konfirmationen
i 2014 opstillede Borgerforeningen sparebøsser –
sponsoreret af Sydbank – hos Din Købmand, Vejrup.
Vi fortsætter med denne indsamling i 2015, og håber
på, at interessen for denne indsamling gradvist vil
stige.

2. Sankt Hans festen ved banen blev godt besøgt.
Den socialdemokratiske politiker John Snedker holdt
båltalen, hvilket han skal have en stor tak for. Foreningen solgte kaffe, kage, pølser, øl og vand, mens
børnene kunne bage snobrød.

Seniorklubben i Vejrup har – til stor glæde for
byen – arrangeret et rengøringshold, hvor forskellige
udendørs områder bliver vedligeholdt. Dette skal
de have en stor tak for. Borgerforeningen sponsorer
morgenbrød og kaffe, som en lille tak for indsatsen.

OBS: Der er lukket for aflæsning af haveaffald på
pladsen fra og med 2015.

Legepladsen på Sneppevej er blevet renoveret af
Esbjerg Kommune i 2014. Der er nu opsat bord/
bænksæt og legeredskaberne er blevet malet.

Julebelysningen – Vi har besluttet at fjerne julebelysningen på det store træ ved Kirkediget, idet vi må
konstatere, at det er for dyrt at vedligeholde denne
belysning. Når den nye købmandsbutik står klar, vil
vi i stedet opstille et juletræ på området.
Foredraget med Lars Christiansen afholdt i foråret
2014 var en succes. Der var således ca. 200 deltagere
og tilbagemeldingen var meget positiv. Næste foredrag er 22. januar 2015, hvor vi får besøg af Mikkel
Beha.

Kontingentindbetalingerne i 2014 omhandler 140
husstande. I 2013 var der 169 og i 2012 var der 176.
Der er udsendt 500 girokort. Den årlige kontingentopkrævning udgør uændret henholdsvis Kr. 150,- pr.
hustand og Kr. 75,- for enlige. Vi er naturligvis kede
af, at den økonomiske opbakning til Borgerforeningen falder.
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.

Indkøbt flagstænger og flag, der opsættes på mærkedage som eksempelvis konfirmation. Vi tilbyder
også at udleje disse til foreninger.

Jan Jensen

Vejrup Borgerforening
Afholdte foredrag med Mikkel Beha Eriksen, - torsdag d. 22/1 kl. 19.00 stod det på eventyrlige og fantastiske fortællinger i Vejrup Endrup fritidscenter.
Borgerforeningen havde fået fat i den landskendte
Mikkel Beha, som bla. er kendt for at være vært på
Go´ morgen Danmark og ikke mindst for den flotte
og spændende serie ” Kurs mod fjerne kyster ” Det

var netop disse udsendelser hans foredrag tog udgangspunkt i.
De 185 betalende publikummer fik en yderst sympatisk og veloplagt Mikkel at se. Sikke nogle fantastiske
billeder og oplevelser han berettede om. Hvis nogle
fik lyst til at rejse jorden rundt var ikke så sært. Han
forstod nemlig at gøre hans fortællinger så medri-
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vende, man følte nærmest som om at man var med
som passager ombord på skibet ”Havana”
Tak til Mikkel Beha Eriksen for en god og spændende
aften. Og tak til de 185 fremmødte for uden Jer ville
det ikke være muligt at afholde et sådant arrangement.
På borgerforeningens vegne Karina Tobiasen
NB: Sidder I inde med en ide/tanke til den næste
foredragsholder eller andet af interesse til Borgerforeningens arrangementer, så meld jer endelig, - til en af
bestyrelses medlemmer TAK.

Vejrup Borgerforening - Hjælp os !!!!!!
Kære medborger, vi er glade for at du/I støtter
Vejrup Borgerforening. Ved at støtte foreningen har
vi muligheder for at hygge om netop jer, ved at lave
forskellige tiltag og arrangementer bla. julebelysning,
Sankt Hans og foredrag. – Desværre er medlemstallet faldende og da det er en bekostelig omgang at
eksempelvis vedligeholde julebelysningen, ja så tømmes kassen langsomt.

Der blev i forbindelse med Borgerforeningens generalforsamling i november måned blev der trukket
lod om 2 købmandskurve til en værdi af 500 kr.

Derfor vil vi appellere til Jer om jeres hjælp – at
melde jer ind i borgerforeningen, så vi kan få endnu
flere medlemmer, så vi fortsat kan bevare julebelysning og hygge om vore borgere her i byen.
Kontingentet – Enlig 75 kr. – Husstand 150 kr. kan
betales:
Via mobile Pay nr. 30 462 987 Via kontonummer:
7701 1249281
– husk at påføre jeres navn
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De heldige vindere var
Tove & N.P. Regel og
Lars Hildebrandt

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Antenneforening afholder generalforsamling
Mandag d. 30. marts 2015 kl.19.00 i Vejrup- Endrup Fritidscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og stemmetæller
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Aflæggelse af regnskab.
Indkomne forslag. Forslag fra Bestyrelsen: På den ekstraordinære generalforsamling den
23.10.2014 blev det besluttet at nedlægge Vejrup Antenneforening med udgangen af 2015.
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at afhænde masten bedst mulig.
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 Fredag d. 13 marts. 2015.
Venlig hilsen. Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Endrup/Vester Nykirke
Lokalhistorisk Arkiv

Endrup/VesterNykirke
Lokalhistorisk Arkiv

RECEPTION
Lørdag den 7. marts 2015 kl. 10.00 – 13.00

Afholder
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00
Klubhuset, Møllegårdsvej 1, Endrup
Dagsorden ifølge vedtægter

Arkivet Møllegårdsvej 1 Endrup 6740 Bramming
I anledning af arkivet er flyttet i nye lokaler, vil
arkivet i den anledning invitere til en uformel
reception lørdag den 7. marts med åben – hus arrangement fra kl. 10.00 – 13.00 i arkivet.
Kl. 10.00: Officiel indvielse ved Jørgen Dieckmann Rasmussen, formand for Sydvestjyske Arkiver, og chef for Esbjerg Byhistorisk Arkiv.
Der vil blive serveret lidt mundgodt i Idrætsforeningens mødelokale ved siden af arkivet.
Sognets borgere, foreninger, erhverv og lokalarkiver i arkivets område, samt alle der har interesse
i lokalhistorie og arbejde med dette, er hjertelig
velkommen.
Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen vil Arkivkonsulent for Sydvestjysk Arkiver Richard Bøllund
fortælle om arkivarbejdet.
Hvor vigtig der er, at bevare lokalhistorien
for eftertiden.
På storskærm vil han vise internetportalen
Arkiv.dk, hvad den indeholder, og hvordan
den bruges.
Portalen havde premiere ca. 1. februar 2015
Ca. 550 arkive taste arkivalier og foto ind til
portalen.
Portalen kan benyttes af alle, der har adgang til en internetforbindelse.
Portalen er Danmarks største fotoalbum.
Alle er velkommen

www.endrupby.dk

25

Vejrup Endrup Nyt

Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Hans Johnsen

- din lokale købmand

SPAR -der hvor du kan..

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

7519 1240

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING
Ring 4031 5119
Fax 7519 0245

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

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN
Tv-inspektion

Ring 4038 0253

www.gpc-service.dk
service@gpc-service.dk
Tel. 0045 41 42 82 90
Skolevænget 4, Vejrup
6740 Bramming

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
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Kære ALLE
Bestyrelsen er sammensat
på følgende måde:
Sannie Regel, Formand
Leif B. Hermansen, Næstformand
Svend Erik Uhd Gejl, Kasserer
Lone Hjort, Sekretær
Hans- Jørn Madsen, Presseansvarlig
Klaus Ising Hansen, Underdirektør
Allan Fogh, Menigt medlem
Derudover har bestyrelsen udpeget Per Burkal som
direktør i Vejrup Invest.
Tidsplan for byggeriet:
Nul energibyggeriet er fravalgt, idet flere ansøgninger til fonde ikke har resulteret i interesse herfor, hvorved økonomien ikke rækker til projektet,
derudover er bygningsreglementet for 2015 så lavt
i energiforbrug, at besparelsen ikke er så stor som
først antaget.
Den 4. maj forventes kommunalplan –lokalplans
ændringerne at blive godkendt på Byrådsmødet, og
umiddelbart derefter påbegynders byggeriet.
Vi arbejder på højtryk med at færdiggøre teg-

ningerne, og med at få styr på hvem der skal involveres i byggeriet, så vi er klar til første spadestik
omkring maj måned.
Forventet indvielse/åbning til efteråret, helst med et
flot bytorn/bymidteprojekt.
Vi er i fuld gang med udarbejdelsen af jeres Aktiebreve, I hører nærmere når de kan afhentes. Mht.
selvangivelse kan I bruge jeres tegningsblanket og
bankudskrift som bilag
Husk at give besked, hvis I ændre jeres mailadresse,
det er jeres ansvar, at vi har den rigtige mailadresse
at sende til.
Vi vil tilstræbe jævnligt at sende nyhedsbreve ud til
jer.

Sommer spring starter op den 26 marts 2015
Lige efter opvisningen og helt hen til sommerferien
Trænere: Jens, Victor og Mathilde S.
Torsdag kl. 17:00 – 18:10 Bh. kl. – 2 kl.
Torsdag kl. 18:15 – 19:40 3. kl. og op efter
Kontingent: 150,00

www.endrupby.dk

27

Vejrup Endrup Nyt

VIF tilbyder Svømning - Hej alle vandhunde
Så er det igen tid til fredags svømning i Helle Hallen.
– Går du i 0. til 7. klasse og vil du gerne svømme
eller lære det, så kom!
Der er åbnet for tilmelding online via vejrupif.dk
Gå ind under tilmelding og svømning, vælg svømmeholdet i hhv. lille
eller stort bassin og følg vejledningen på siden – prisen er 300,00 kr.

Mødetid/sted:

Fredag kl. 17 ved V. E Fritidscenter
eller Klubhuset Endrup kl. 17.05
Vi er tilbage i Endrup og Vejrup ca. kl. 19.00

Svømmedagene:

20/2 - 27/2 – 6/3 – 13/3 – 20/3 – 27/3 – 10/4 – 17/4 -24/4

Nyttig information:

Transport til og fra Helle Hallen er baseret på forældre kørsel.
Ved kørsels tilmelding gives til 25 15 40 59
Der er 18 pladser i det lille bassin og 30 i det store.
Vi glæder os til at se Jer – Endrup og Vejrup IF’ er i svømning

Hotel Glejbjerg
Luxus brunch på hotellet

Mexikansk buffet

Marinerede sild m/karrysalat.
Røget laks m/rævedresseing.
1/2 æg m/rejer, mayonnaise & tomat.

Mexicanske pandekager m/kødfyld.
Tacoskaller m/marineret kylling.

Vi tilbyder

Røræg m/pølser & bacon.
Lun leverpostej m/bacon & champignon.
Oksespegepølse m/feta & oliven.
Sønderjysk spegepølse m/remoulade &
ristede løg.
Slagterens rullepølse m/sky & løg.
Pandekager m/ahornsirup.
Jordbær- & hindbærmarmelade.
Nutella.
3 slags ost m/frugtanretning & kiks.
Friskbagt kringle.
mail:
Friskbagt rugbrød, franskbrød &
lune boller.
Kaffe – the, æble- & appelsin juice.

Mad ud af huset
Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Kontakt os
info@hotel-glejbjerg.dk
Tlf. 75 19 84 64

Kryderet rosastegt okseﬁlet.
Chili con carne med creme fraiche.
BBQ hot wings.
Sprøde tortilla chips m/salsa,
guacamole og creme fraiche.
Mexicanske ris.
Timian ovnbagte kartoﬂer.
Husets salatbar m/syltede &
marinerede specialiteter.
2 slag dressing.
Friskbagt brød m/kryddersmør.
158,- kr. pr. couv.
Minimum 10 couv

210,- kr. pr. couv.
(børn under 12 år ½ pris)

Læs mere p
å:
w w w.hotelglejbjerg.dk
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Vejrup – Bilernes by
Af Anna Schultz
Et tidsbillede fra dengang Vejrup
blev kaldt ”Lille Silkeborg”
Der er blevet solgt biler i Vejrup i de sidste 50 år,
men i sidste halvdel af 1980’erne og i 1990’erne skete
der et opsving i brugtbilshandelen i Vejrup. Der blev
annonceret i Den Blå Avis, bl.a. under overskriften
”BILLIG BILLIG”, og hver weekend valfartede folk til
byen for at se på biler. Byens placering ved hovedvej
A1 var god, og langs Storegade (nu Vejrup Storegade)
og tilstødende gader lå bilhandlerne side om side.
Det eneste, man behøvede for at starte en bilforretning, var en garage, hvor man kunne klargøre bilerne,
og en stump jord ud til gaden, hvor der kunne lægges grus på til udstillingsplads. Da motorvejen kom,
medførte det en afmatning, men bilhandelen lever
stadig i bedste velgående i ”Vejrup – Bilernes by”.
Bilerne blev i stor stil hentet på marked i Hamborg
eller på bilauktioner, bl.a. i Vejle, eller der blev aftaget biler, som andre bilhandlere fik i bytte, når folk
købte nye biler. Et problem ved at hente biler i Hamborg kunne være sproget, men så benyttede man sig
af et særligt ”bilhandler-tysk”, som var en blanding
af tegnsprog og
enkelte gloser som:
”zu teuer”,” Zoll”
og lignende.
Vejrup altid har
været ”bilernes
by”. Tilbage i
1930’erne solgte Henry Lautrup benzin til de lokale,
men også til strøgkunder på Hovedvej A1, da den gik
ind gennem byen. Dengang var der ikke så mange
biler, men de der var, skulle have brændstoftanken
fyldt, ” og så ka’ vi lidt igen!”

Efter krigen byggede Kock sit værksted og havde sin
solide kundekreds.
I 1960’erne kom S. P. Knudsen og Vejrup Autoforretning til, og i 70’erne startede Jens Søndergård sit
værksted.
I 1980’erne begyndte der at skyde flere brugtvognsforhandlere op rundt om i byen. Nogle af dem eksisterede kun i en kortere årrække, mens andre var
kommet for at blive. Beliggenheden op ad Hovedvej
A1, har ganske givet været god, og mange lagde søndagsturen ind gennem Vejrup. Da motorvejen kom,
betød det mindre trafik på den gamle hovedvej, og
dermed ikke så mange, der lige kom forbi.
Flere af de tilbageværende bilhandlere har holdt
i mange år, bl.a. kunne S.
P. Knudsen og hans værkfører begge fejre 40 års
jubilæum i firmaet i 2003.
Flere af virksomhederne
har gang i eller har haft et
generationsskift, så der vil
sikkert også i fremtiden
være bilhandel i Vejrup.
Kilder: Avisartikler og billeder fundet i Vejrup Sognearkiv, samt mundtlige beretninger fra Ejner Schultz og
Holger Enevoldsen
Artiklen er et uddrag af en længere artikel bragt i Lokalårbogen 2014 (Udgivet af Lokalhistorisk Forening for
Brammingegnen)
Hele artiklen kan læses på Vejrup Sognearkivs hjemmeside: www.vejrupsognearkiv.dk på fanen ”Fortællinger”.

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE/ÅRSMØDE
Tirsdag den 31 marts 2015 KL. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
Dagsorden i henhold til centrets vedtægter:
Vejrup Endrup Fritidscenter

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

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

For dine øjnes skyld

www.optima-bramming.dk

Optimal Optik

Lis Højland Nielsen

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

Storegade 7, 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11

ørregade 16, 6740 Bramming
Bestil tid til dine nye briller på: Design:
optimal-bramming.dk
eller ring.
PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47
17
Medbring
denne annonce og få 15% ved køb af komplet
brille.
Eller 10% hvis kun nye glas.
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www.vejrup.dk

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
Februar
Fredag

D. 20.02 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 26.02 Senior Club Underholdning i Fritidscenteret kl. 14.00

Marts
Tirsdag D. 03.03 Endrup/V. Nykirke arkiv ordinær generalforsamling kl. 19.00
		
Arkivet Møllegårdsvej 1. Endrup
Torsdag D. 05. 03 Endrup Idrætsforening afholdes Generalforsamling 19.30 i Klubhuset.
Lørdag

D. 07.03 Endrup/V. Nykirke arkiv reception kl. 13-16 Arkivet Møllegårdsvej 1 Endrup

Mandag D. 09.03 VIF Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 10.03 Vejrup Husholdningsforening Generalforsamling Fritidscenteret kl. 19.30
Torsdag D. 12.03 Senior Club Foredrag Manfred O Riel, i Fritidscenteret kl. 14.00
Fredag

D. 13.03 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Tirsdag D. 17.03
Lørdag

Vejrup Husholdningsforening Madspild på skolen kl. 19.00

D. 21.03 Gymnastik opvisning fra kl. 15.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 26.03 Endrup Lokalråd årsmøde på Endrup Møllekro kl. 19.00
Torsdag D. 26.03 VIF Gymnastik sommerspring fra. kl. 17.00
Fredag

D. 27.03 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Mandag D. 30.03 Vejrup Antenneforening Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 31.03 Vejrup/Endrup Ordinær Repræsentantskabsmøde kl. 19.00 i Fritidscenteret

April
Tirsdag D. 20.04 Vejrup Husholdningsforening Besøg på Endrup Mejeri. Kl 19.00
Torsdag D.23.04

VIF Fodbold – ”opstart små fødder”

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret
Hver Onsdag fra kl. 19.00
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 8.00 - 16.00
eller efter aftale

Knud Jørgensen EL ApS

Aut. El-installatør

a.

afh. 1495,00

26.000
,-

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.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

afh.

Henrik: 26 33 89 99

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

NY
Solcelle-anlæg er stadig
SÅ T K
fordelagtig efter de nye regler
H
A
R ØK
V
I
HV KE
Spørg efter Bent
I
N
D
E
eller Henrik
VA ?
R
NE

7519 10 03
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
7517 8211
7510 1555
7519 0777
7519 1240
2061 2689
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
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7519 0353
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381
7517 3900

Bent: 26 32 89 99

Bramming

Telefon

Flemming: 21 72 54 71

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

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

By

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Allison
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
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
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 Optik
Pecani
Peter Bertelsen
Pigerne tøj & sko
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Spar v. Hans Johansen
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
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
XL Bramming Byggelager

afh. 2995,00

Firmanavn

1 stk Gorenje indb. ovn stål

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

