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Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 11 - 2017 præmie
 46 Jens Bojsen 200
 188 Kristian Fogh 150
 379 Anders Ebner 150
 462 Lene Thomsen 100
 170 Lene Andersen 100
 439 Lissy Tobiasen 100
 296 Marianne Nissen 50
 515 Rikard Hermansen 50
 172 Marianne Rønde 50
 91 Hans Fogh 50
 262 Birthe Holst 50
 69 Birthe Degn 50
 498 Laurids Kristensen 50
 42 Anja Frøsig 50
 559 Niels Peter Regel 50
 548 Lone Hjort 50
278 Hanne Holden 50

 284 Inger Henriksen 50
 212 Lene Hansen 50
 276 Helle Burkal 50
 361 Freja Dalby 50
 367 Tine Simonsen 50
 234 Mette Bergenhagen 50
 100 Inger Mortensen 50
 242 Erik Stenager 50
 5 Emma Sørensen 50

 Vif Præmiespil 10 - 2017 præmie
 251 Thomas Regel 200
 29 Mona Bojsen 150
 97 Anne Lise Lehman 150
 233 Kirsten Ibsen 100
 44 Solveig Barkholt 100
 300 Vibeke Rønde 100
 432 Sven Iversen 50

 76 Susanne Jeppesen 50
 371 Lars Laumann Petersen 50
 214 Ursula Johansen 50
 10 Elsebeth Toldshøj 50
 370 Torben Kristensen 50
 171 Marie Bak 50
 175 Klaus Hansen 50
 464 Susanne Søby 50
 482 Niels Hjerrild 50
 261 Knud Fogh 50
 26 Heine Smith 50
 500 Signe Ladefoged 50
 250 Tatjana Møller 50
 130 Anne Grethe Risager 50
 394 Malene L. Petersen 50
 445 Svend Nielsen 50
 7 Kim Eskesen 50
 158 Gurli Jermin 50
 530 Peter Bertelsen 50

Fastelavnsfest
Søndag d. 11. februar fra Kl. 14.00-16.00

Der slås katten af tønden og der  
vil være underholdning  

til alle børnene

Indgangen er gratis for alle udklædte,  
men koster 30 kr. for  

alle over konfirmationsalder  
og ikke-udklædte.

Fastelavnsboller og kaffe kan købes  
i centerets cafeteria
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VIF Børne Håndbold
Så har vi igen været til stævne med U10 mix. Stæv-
nen foregik i Rødding, Lørdag d. 18/11. 
Vejrup – Gørding, 4-4
Vejrup - Hviding, 2-6
Vejrup – Skærbæk, 9-12
 
Stævne i Holsted, Lørdag d. 2/12
Vejrup - Holsted, 6-2 
Vejrup – Brørup, 9-5
Vejrup – Hviding, 10-3

Stævne i Hviding, Lørdag d. 20/1
Vejrup – Gram, 6-4
Vejrup – Gram, 9-4
Vejrup – Hviding, 5-3 
 
Den først del af sæsonen, er gået godt for U10 mix. 
Tusinde tak til spillerne samt forældrene, som har 
kørt frem og tilbage. 
 
Hilsen Ejvind Christensen, træner

Sponsorat til VIF håndbold
Efter ansøgning af SE-fonden, fi k Vejrup IF hånd-
bold i efteråret 2017 tildelt et sponsorat fra Syd 
Energi på 7.658kr, til indkøb af nye redskaber. 
Pengene er blevet brugt til en ”fart-måler” og to 
boldtrampoliner, som skal være til glæde for hele 
idrætsforeningen. Redskaberne er opbevaret i hen-

holdsvis bold-kassen og depot-rummet i hallen. 
Desuden medfulgte et fi nt messingskilt, som vil 
pryde en af væggene i hallen. I en tid hvor budget-
tet i de lokale idrætsforeninger er småt, er det luk-
sus at kunne købe nyt udstyr/legetøj til børnene 
– og der skal lyde et stort TAK til Syd Energi.

VIF Festudvalg 
Julefrokost 2. december blev en FEST…
Lørdag d. 02.12.17 blev der afholdt julefrokost i multisalen i Vejrup. Der blev solgt ca. 107 billetter, og 
der mødte nogle festklare mennesker op. Efter en lækker julefrokost menu, blev der åbnet op for dan-
segulvet, hvor ”De andre 2” spillede op til dans. 
Til de som havde ”glemt” danseskoene, blev der sørget godt for i baren. Det var alt i alt en rigtig hygge-
lig og festlig aften.
På festudvalgets vegne vil jeg gerne sige tak for al den frivillige hjælp, vi fi k i forbindelse med fe-
sten, samt til alle festdeltagerne.  
Janni Jørgensen 

Fodbold Forår 2018
Så er foråret ved at nærme sig og det er tid til at fi n-
de støvlerne frem og tage hul på en ny og spænden-
de sæson! Sæt derfor kryds i kalenderen på følgende 
dage:

• Træningsstart søndag d. 25. feb. kl. 11.00
• Teambuilding-dag lørdag d. 24. Marts 

(nærmere info følger)

Flemming Dreyer fortsætter som træner og lægger 

ud med udendørstræning, hvis 
vejret tillader det, efterfølgende 
suppe i cafeteriet samt en kort 
gennemgang af opstartsprogram-
met og målet for den kommende 
sæson.

Vi håber at se alle fra sidste sæson samt en masse 
nye til starten på den nye spændende sæson for 
Vejrup IF!
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24 timer fuld af gymnastik 
- DGI’s drenge- og pigelejer 2018
Lørdag d. 6. januar tog 8 drenge og deres trænere afsted på drengelejer sammen med 400 andre drenge. Det 
blev til 24 timer med masser af gymnastik, spring, sved, leg, hygge, mudder, svømning og sammenhold, men 
for lidt søvn. 
Lørdag d. 21. januar blev det pigernes tur. 10 piger og trænere var afsted sammen med 700 andre piger. Der 
blev gøglet, sprunget, danset, svømmet, samarbejdet, svedt og hygget. Diskofest og en tur til Japan som nin-
jaer blev der også tid til. Puha trætte piger der kom tilbage til Vejrup.
Vi glæder os allerede til drenge- og pigelejr 2019!

Vejrup IF

Gymnastikopvisning
Lørdag d. 10. marts

2018 kl. 15.00
F oreningens børnehold og 
gæstehold vil vise hvad de 
har øvet/arbejdet med i 
vinterens løb.

Billeder fra opvisning 2017
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VIF Badminton
Der var Træfstævnet i Bramming d. 13. januar. For-
rest Helle Sørensen Vorbasse, Som er initiativtager 
og leder af stævnerne gennem mange år.

Cecilie Christensen Guldvinder i gr. 4   
Cecilie Søndergaard Sølvvinder i gr. 3  
Mathias Søndergaard  Guldvinder i  gr 2

(Se foto nr. 1) Yderst til højre Træner Emma Sofie 
Regel. 

En flok glade BADMINTONSPILLERE fra Vejrup 
IF Som var med til det store internationale stævne i 
Tønder d. 6/7 januar med over 500 deltagere

Bagerst Leder/Træner Camilla U. Nielsen, Signe W 
Nielsen, Patrick Christensen, Oliver Bramming U. 15 
år D Rækken der vandt Guld i Double og Bronze i 
Single

Jeppe B. Andersen U 15 år D Rækken Der vandt 
Guld sammen med Oliver og Guld i Single Nicolai 
M Mortensen og Janni U. Nielsen Leder/ Træner

(Se foto nr. 2) Forrest Cecilie Søndergaard U. 13 år D. 
Rækken der vandt Guld i Mix double med en makker 

fra Tyskland og Sølv i single. Sidst Silke Sørensen som 
havde Debut.
Vejrup IF`s badminton spillerne var til Fællestrænin-
gen i Holsted, en onsdag i januar.  Emma-Sofie Regel 
havde fået opgaven at finde lidt input til en fælles 
træning lidt med udfordring og sjove tiltag, - det var 
ingen hindring for en erfaren træner som Emma-So-
fie. (Se foto nr. 3 og 4)

Der er stadig ledige baner til Badminton i Vejrup 
mandag og torsdag aften.

Kontingent: 1000,00 kr. pr bane fra nytår og frem til 
sæsonafslutning.

For yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding 

Kontakt Thomas Regel på 29 698 099

Der er også mulighed for at børn og unge kan kom-
me op og prøve kræfter med badminton, mandag, 
tirsdag og torsdag. 

Børn og unge bedes kontakte  
Preben på 31 954 009

Feb. 2018
Kære aktionærer.

Vores købmand Søren Grejsen har valgt at stoppe 
som købmand af personlige og helbredsmæssige år-
sager pr. 15. februar 2018.
Vi siger tak til Søren for det store arbejde, han har 
lagt i at starte butikken op, og vi ønsker ham og fa-
milien alt godt fremover.

Dagrofa og vi, i bestyrelsen, arbejder på højtryk på 
at finde en ny dygtig købmand. I hører nærmere så 
snart vi ved noget.

Indtil en ny købmand er fundet kører personalet 
butikken videre.

Tak til butikkens personale, der har lagt ekstra kræf-
ter i og hjulpet med at drive forretningen gennem 
december og januar måned.

Kæmpe skulderklap til dem, – fra Vejrup Invest A/S.

Mvh.
Bestyrelsen for Vejrup Invest A/S
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Vejrup Antenneforening 
afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 8. marts 2018  kl. 19.00 i Vejrup- Endrup fritidscenter

Dagsorden iflg. 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, Stationsvej 18 Vejrup
Senest torsdag den 1 marts. 2018.

Hilsen        Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Vejrup Idrætsforening &  
Støtteforeningen MK. 79
Afholder ordinær Generalforsamling – 

Tirsdag den 13. marts 2018 i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Kl. 19.00 byder MK 79 velkommen med deres beretning.
Derefter ca. kl. 19.30 har Idrætsforeningen oret. Alle er velkommen

Dagsorden iflg. vedtægterne - Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til formanden – Senest en uge før 
generalforsamlingen, (- den 6. marts)

Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige, hvor det sociale har første prio-
ritet, 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 ud-
valg så som Badminton, Gymnastik, Fodbold, Håndboldudvalg og ikke mindst Festudvalget som vare tager det årli-
ge sportsfestuge, Julefrokost og Fastelavn for børn.

- Foreningen mangler altid frivillige personer…….. der gerne vil give en 
hånd med, -  eller sætte sit præg på lige den interesse man har og 

vil være en del af i byens foreningsliv.

Har du interesse eller bar lyst til at give foreningsarbejdet en chance,  
kontakt da formanden Otto Pedersen på mobil nr. 23 71 48 25
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Mode opvisning 
Torsdag den 8.marts, hos Inge S i Ribe

Kom og få inspiration til forårets nye forårs/sommer  
kollektion, tøjet vises frem af Inge S - egne mannequiner.

Der vil være mulighed for at se, se prøve og købe tøj denne aften.

Der serveres et let traktement - Pris 60 kr. pr. pers.  Incl. kørsel.

Vi kører i private biler kl.17.45 fra Fritidscenter

Tilmelding til Lissy 75190038 / 40295189 

senest Torsdag den 1. marts.

Vejrup Husholdningsforening.

Månedens skulderklap – december 2017 
I december 2017 blev det Niels Peder Regels tur til at 
modtage Månedens skulderklap.

Hæderen blev overrakt af Privatdirektør i Sydbank 
Liza Gildenpfenning.
I talen ved overrækkelsen sagde Liza bl.a.:

Niels Peder fortjener denne anerkendelse, fordi han 
i hele sit voksne liv, har været aktiv i, at arbejde for 
lokalsamfundet. Niels Peder sidder med ved bordet 
i mange bestyrelser, foreninger og råd. Af tidligere 
og nuværende kan nævnes borgerforeningen, skole 
bestyrelsen, lokalråd, arbejdsgruppen til opførelse af 
Min Købmand, og menighedsrådet.

Det er på sin plads at sige, at Niels Peder trods sit 
store talent et meget beskedent menneske. Niels Pe-
der har aldrig behov for at gå i front og tage æren for 
de ting der lykkes. Det er det store arbejde der ligger 
bagved der optager ham. Det er ofte mindre synlige 
opgaver som eksempelvis referent, kasserer, næstfor-
mand, kontaktperson som Niels Peder varetager.

Uanset hvilken arbejdsgruppe Niels Peder bliver sat 
i, så er han garant for, at de demokratiske principper 
overholdes. Det vil bl.a. sige, at alle skal høres og alle 
har en stemme. Det er flertalsbeslutninger der tæller 

og dem er han altid loyal overfor.
Hvis diskussioner går i retning af, at være for kon-
fliktskabende eller for langt væk fra målet med 
arbejdsgruppen, så har Niels Peder en evne til at få 
debatten tilbage på sporet igen og ligeledes at få den 
gode stemning genskabt. Med andre ord så har Niels 
Peder store diplomatiske evner.

Niels Peder har også en evne til at få gode diskussi-
oner sat i gang, er altid meget velforberedt og meget 
vidende, så derfor er han i stand til at give arbejdet 
og diskussionerne vægt og substans. 

Når der skal holdes generalforsamling i en eller an-
den sammenhæng, er der ofte bud efter Niels Peder 
til at være mødeleder eller ordstyrer. Når Niels Peder 
står i spidsen for et møde, så ved alle at mødet bliver 
afviklet på en moralsk korrekt måde, ikke mindst i 
forhold til afstemning og de regler der gælder her.     

I dommerkomitéen bag Månedens skulderklap var 
der enighed om, at Niels Peder Regel fortjener an-
erkendelse for sit mangeårige frivillige arbejde, med 
det utrættelige mål, at holde gang i det lokalsam-
fund som han er omgivet af.  

Hjertelig TILLYKKE
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Endrup Lokalråd
Nyt fra de arbejdende pensionister i - Mens vi 
andre har følt, at vinteren både var kold og våd, så 
har Ejner og Søren trodset det. De er i gang med at 
etablere et bålsted ved grillhytten og tæt på Sneum 

Å. Men det bliver gjort ordentligt, så bålstedet er 
gravet lidt ind i brinken og med stensætning rundt 
om, så man kan sidde og nyde bålet med Sneum Å 
som baggrund, flot arbejde.
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40 års Jubilæum 
- 2017 var året hvor det var 40 år siden 

vi blev konfirmeret og gik ud af 7 klasse på Vejrup 
Skole. Erik Stenager fortæller her.

Lørdag d. 21. oktober var der indbudt til Jubilæ-
umsfest på Stationsvej 18. 

Festudvalget bestod af, Inge Merete Kirkegård Poul-
sen, Britta Madsen og mig selv, - vi havde planlagt 
dagen hvor 16 ud af 23 klassekammerater kunne, 
vi startede ud kl.15.00 med kaffe og hjemmebagte 
boller og kager. Herefter gik vi en tur rundt i Vejrup 
by. Først til vores nye torv, købmand, en tur på kir-
kegården og en tur rundt i byen. Herefter gik turen 
igen om på Stationsvej hvor vi fik en god 3 retters 
menu. 

Efter aftensmaden havde vi en fortællerunde som er 
et fast indslag, - som ved vores 5 årige sammenko-

ster. Her fortæller vi hvad der er sket siden sidst vi 
var sammen, alle var enige om at det er så fantastisk 
en oplevelse at høre alle de fortællinger fra ind og 
udland. Klassen er spredt rundt omkring i hele landet 
med en enkelt helt fra Norge. Snakken gik rigtig godt 
hele aften og de sidste tog hjem ved 01.30 tiden. Alle 
var enige om at vi skulle mødes igen om 5 år og at det 
havde været en rigtig dejlig hyggelig dag og aften.

På billedet (Ungdomsnavne) bagerst fra venstre:
Anders P. Larsen, Chris Jensen, Niels Henrik Bak, Erik 
Stenager Jensen.  
Midterste række fra venstre: Britta Pedersen, Brian 
Dahl Andersen, Lisbeth Johnsen, Anita B. Mikkelsen, 
Doris Andersen, Lene Callesen, Britta Jørgensen, Signe 
Marie Nielsen, Bendt Stenager Jensen.  
Første siddende række fra venstre: Inge Merete Kirke-
gård, Marianne Madsen, Ellen Søby Nielsen.

ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Dagsorden i henhold til Centrets vedtægter

Vejrup Endrup Fritidscenter

Derudover vil pensionisterne invitere – 

til ”pølse-kom-sammen” i grillhytten 1. fredag i 
hver måned. Det starter fredag d. 2. marts 2018 kl. 
11.00. Dagsorden for mødet bliver helt sikkert, at 
først skal verdenssituationen ordnes, så skal der rå-
hygges og til sidst måske en snak om, hvad der skal 
laves i Endrup Naturpark. Velmødt.

PS. Husk Endrup Lokalråds årsmøde 20. marts 
2018 i klubhuset kl. 19.00. 
Efter orientering fra foreningerne vil vi forsøge, at 
starte en debat om, hvordan vi ønsker Endrup skal 
se ud om 10 år. 

Mvh. Johannes Schmidt.
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

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

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL
Såsæd, majsfrø, gødning, 
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00
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Giv mig, Gud, en salmetunge
Således titlen på en af Grundtvigs elskede salmer, 
med ønsket om at kunne lovprise Gud på rette 
vis. Og det er vel intentionen i enhver salme.

Digteren Paul  la Cour (1902-56) er ikke kendt 
som salmedigter. Men måske ligger der allige-
vel en ”salmetunge” gemt i fl ere af hans digte. 
Tendensen er der i hvert fald. Og specielt tæn-
ker jeg på digtet ”Stridende Aand” fra 1940, fra 
digtsamlingen ”De hundrede somre”, som ikke 
umiddelbart er til at synge, men som indeholder 
temmelig mange af den traditionelle salmes dyb-
der - foruden den er moderne og tilgængelig på en 
anderledes måde. Digtet lyder således:

I
Vær stille, vær stille. Sig ikke mer.
Det er i det tavse, Livet sker.
Mørket kommer med Tusmørkedrys.
Det dybeste siger vi med et Kys.
Det helligste ejer slet ingen Ord,
er stumt og varmt som den varme Jord.
Det lister sig frem, det baner sig Vej,
det leger i Blikket: Jeg elsker dig!
Et menneske er du, som jeg er et.
Bliv hos mig du. Vi er begge for lidt.
Aa bo hos mig. Uden Hjem og Navn
lever jeg borte fra Menneskets Favn.

II
Jeg vender i Sjælens Udlændighedsaar
tilbage til dig, som ikke forgaar.
Da synker Rødderne mættede ned
i uovervindelig Styrke og Fred.
Og Kronen fyldes, og Træet gror
saa stumt og varmt i den varme Jord.
Der falder Mørke imod din Mund,
men Lysdrift vaager i Menneskets Grund.
Du aander i Mørke, mod Lyset vendt.
Til stridende Kærlighed blev du sendt.
Berør min pande. Løft mig paa din Glød.
Du sejrer bestandig trods Kval og Nød.

III
Vær stille, vær stille. Sig ikke mer.
Det er i det tavse, Livet sker
Sjælen er stum. Den har ingen Ord,
er stum og varm som den varme Jord.
Den fødes igen, hver gang den dør.
Det dybe Smil vælder frem som før.
En Sejrsskjorte fødes den i.
Med Munden forseglet er den fri.
Det er dens Skæbne, dens evige Lod,
at søndermales i Brændingens Brod,
men hæve taalmodigt, trods Styrt og Fald,
fra Dybet mod Himlen sit Livs Koral.
Aa Glæde indhyllet i Smertens Skær.
Dit Skabelsesunder er altid nær.

Kirkebladet
Nr. 1 • 2018
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Der er i digtet her tale om en eksistentiel, religi-
øs betragtning af tilværelsen. Udgangspunktet er 
stilheden. Naturligvis taler digtet, som digte al-
tid gør. Men uden lyd, når det læses. Og alligevel 
med stilhed, selvom det læses højt. Det er i det 
tavse, Livet sker. Der er inderlighed og følelser 
på spil. Man tænker på forholdet mellem to men-
nesker. Også det er først ideelt, når de kan være 
tavse sammen, uden at skulle sige noget.

Og Paul la Cour bruger det menneskelige kær-
lighedsbillede: Det dybeste siger vi med et Kys 

- og: det leger i Blikket: Jeg elsker dig! - Stilhed 
og kærlighed knyttes sammen. Der tales på to ni-
veauer. Det nære og det abstrakte.

Først i den femte strofe rækkes der for alvor ud 
over den rent menneskelige betragtning: Vi er 
begge for lidt. På trods af det storslåede i den rent 
menneskelige kærlighed, så er den alligevel ikke 
tilstrækkelig til at bære livet i hele dets fylde.

I digtets anden del stiger intensiteten: - Jeg vender 
i Sjælens Udlændighedsaar / tilbage til dig, som 

Præsten holder ferie
Uffe Vestergaard holder ferie fra 20/2-4/3. Embedet i Vejrup – Vester Nykirke varetages i 
denne periode af sognepræsten i Gørding, Pernille Troldborg.
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Adresseliste:
Konst. Sognepræst 
Uffe Vestergaard
Drost Pedersvej 10
6760 Ribe
Tlf. 20 33 26 65
Mail: Uffe.vest@outlook.dk

• Ingen faste træffetider. Man er velkommen 
til at kontakte præsten, når der er brug for 
det.

Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen 
Øster Vejrupvej 14 
Tlf. 29 43 73 92

Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28 
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:

Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13

Graver Mette Demuth
Borgergade 101, Glejbjerg
Tlf. 75 19 13 11
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708

www.vesternykirke.dk

Her kan kirkebladet også ses.

Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550

ikke forgaar - Her taler måske det menneske, 
som har været borte fra sin barnetro, som har 
levet med ungdommens overmod - i tiltro til sig 
selv, men for hvem det viser sig, at tilværelsen 
ikke kan bæres alene af et sort bagtæppe. Den 
sorte muld er ikke tilstrækkelig. Guds kærlig-
hed må også være til stede.

Der ligger en higen i disse vers. En higen, som 
når sit højdepunkt i bønnen: - Berør min Pan-
de. Løft mig paa din Glød. /Du sejrer bestandig 
trods kval og nød. - Her er der for mig at se 
en direkte forbindelseslinje til kristendommen. 
Der er ikke længere tale om noget almen reli-
giøst. Kristi helbredelsesundere skete ofte med 
en berøring. Og netop Kristus er den sejrende, 
trods kval og nød. Der bygges på den måde en 
spænding op, som her er ved at nå sit højde-
punkt.

Nu kunne man godt få en mistanke om noget 
nyreligiøst i den afsluttende del: - Sjælen er 
stum. Den har ingen Ord, / er stum og varm 
som den varme Jord. / Den fødes igen, hver 
gang den dør. / Det dybe Smil vælder frem som 
før. - At sjælen fødes igen, hver gang den dør. - 
Men eftersom der netop er tale om en eksisten-
tiel betragtning, så er det ikke reinkarnations-
tanken, der spøger her. Digtet taler nemlig midt 
ind i tilværelsen. Der gøres ikke betragtninger 
ud over livets grænse. Og derfor, at sjælen fø-
des igen, hver gang den dør, det sigter til alle de 
gange, hvor vi selv går fejl af livet, som måske i 
ungdommens overmod, at alle de gange er tilgi-
velsen os til del. At da fødes sjælen igen, når vi 
angrer og på den måde tager imod vore synders 
forladelse.

Jo, der er noget bag ved det hele. - Aa Glæde 
indhyllet i Smertens Skær. - Livets vilkår er 
smerte. Men alligevel er der grund til at glæ-
de sig. Guds skabelsesunder ligger bag det hele.
I traditionel forstand er der ikke tale om en sal-
me. Men utvivlsomt står Paul la Cour med det 
samme anliggende som Grundtvig - med bøn-
nen: - Giv mig, Gud, en salmetunge.

Uffe Vestergaard
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Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.

Vejrup V. Nykirke

11/2 Fastelavn 10.30 9.00

18/2 1. s. i fasten 9.00 10.30

25/2 2. s. i fasten ingen ingen

4/3 3. s. i fasten 11.00 (pernille) inge

11/3 Midfaste 10.30 9.00

18/3 Mariæ Bebudelse 10.30 ingen

25/3 Palmesøndag 10.30 9.00

29/3 Skærtorsdag ingen 19.30

30/3 Langfredag 9.00 10.30

1/4 Påskedag 9.00 10.30

Vejrup Endrup Nyt
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Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | bramming@danrevi.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

Butikken har aben 
Hver fredag fra kl. 9.3o til kl. 17.oo
Lørdag fra kl. 9.oo til kl. 12.oo

Bygaden 43, Endrup . 674o Bramming . Tlf. 75 19 14 11

o

Hos Endrup holder vi fast i vores 
vestjyske traditioner.

Vores Danbo laves efter de gode 
gamle opskrifter, har en smidig, 
skærevenlig konsistens, gul farve
og ærtestore huller. 

Smagen er aromatisk, let syrlig og 
med præg af en rigtig god smag.

Osten fra Endrup er en klassiker
- med en rigtig god smag, som skattes højt af osteelskere

·

·

·
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Hvad vil byen med det nye område  
ved regnvandssøen!
I forbindelse med vores årsmøde inviteres du til at komme med dine ønsker,  

mødet afholdes den 1. marts 2018 og starter kl. 19.00 i Vejrup-Endrup Fritidscenter.

Der vil specielt være fokus på den nye regnvandssø - hvad vil byen med det nye område, hvilke
faciliteter skal vi have? Der er nedsat en arbejdsgruppe som vil komme med et oplæg til hvad
regnvandssøen og det omkringliggende område kan bruges til, så har du lyst til at komme med idéer
eller blive en del af arbejdsgruppen, så kom til årsmødet og deltag i debatten.

Tilmelding er påkrævet, S.U. senest d. 25. februar til tlf. 30 63 81 08 eller på mail til
lokalraad@vejrup.dk , venligst angiv navn og antal.

Vejrup Borgerforeningens 
Der var trængsel den torsdag borgerforeningen 
havde budt byens børn til børnebanko. For der var 
mange børn i byen som følte sig gevinstheldige. Af 
samme grund måtte borgerforeningen snart sande at 
trængslen blev for stor til lille sal i Fritidscenter. En 
hurtig beslutning blev derfor truffet, hvormed hele 
arrangementet rykkede ind i Multisalen.

Med kun et kvarters forsinkelse kunne spillet således 
gå i gang.

Der blev råbt tal op og banko i knap to timer. Gevin-
ster blev langet over bordene til mange små heldige 
vindere, der fik hjælp af bedsteforældre og forældre. 
Aftenen var bestemt en succes og borgerforeningen 
takker byens borgere for hjælpen og den flotte op-
bakning. 

Vi glæder os allerede til næste år.

Traditionen tro trak borger-
foreningen lod blandt forenin-
gens medlemmer om to store 
købmandskurve på den årlige 
generalforsamling. De heldige 
vindere blev i den forbindelse 
Anne-Grethe og Erik Riisager 
samt Jenny og Søren Peter 
Knudsen. 

Stort tillykke til jer og tak for-
di I støtter borgerforeningen. 

Gode ideer eller forslag til arrangementer: borger-
forening@vejrup.dk  
Har du lysten til at støtte Vejrup Borgerforening – 
her kan Kontingent indbetales inden 
d. 1. juni 2018: 

Via mobile Pay nr. 30 462 987 eller  
Via kontonummer: 7780-2347417

– husk at skrive jeres navn på indbetalingsdelen,
- Kontingent er for: Enlig 75 kr. Husstand 150 kr.

NY Formand: Harriet Johannesen tlf. 25 54 20 05. 
Næstformand: Torben Pedersen tlf. 30 25 68 47. 
Kasserer: Karina Tobiasen tlf. 42 64 09 92. Sekretær: 
Sabrina Buch Hansen 60 95 85 26. Pia Gjerlevsen 
tlf. 31 40 09 33. Torben Søby tlf. 20 43 26 93 Bjarne 
Donslund tlf.29 36 53 35

Med venlig hilsen Vejrup Borgerforening
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• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE 2

8
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6
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28260871

Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

ÅBEN:
Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Tanjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming

Din garanti for dansk kvalitet 

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK
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Vejrup Sognearkiv
- Skolevænget 5, 6740 Bramming, tlf. 30 95 48 54

I Vejrup Sognearkiv har vi et ejendomsregister, hvor vi forsøger at samle op-
lysninger om samtlige ejendomme/husstande og dets beboere. Indtil nu er 
der oprettet en hængemappe over næsten samtlige husstande i sognet – vi 
mangler de nye på Stationsvej samt nogle få andre. 
I alt er der ca. 460 husstande i Vejrup Sogn. Der er naturligvis kun tale om al-
mene kendte oplysninger: navne og fødselsår/dato, hvornår blev huset bygget 
og af hvem osv. 

Det er også her vi opbevarer diverse artikler og fortællinger fra aviser m.v. 
omhandlende ejendommen eller personer der bor/har boet i ejendommen. 
Dette arbejde kan vi naturligvis ikke udføre uden hjælp fra alle jer, som bor i 
ejendommene. Lige nu trænger registret til en opdatering. I/du kan hjælpe os 
på følgende måde:

Gå ind på vores hjemmeside, www.vejrupsognearkiv.dk 
og ”klik ind” på fanen ”EJENDOMSREGISTER”.

Her kan du fi nde et spørgeskema som du kan udfylde online og maile det til 
arkivet på arkivbilleder@outlook.com. Der er også en Pdf fi l som du kan 
udskrive og udfylde manuelt og afl evere i postkassen hos en af arkivets med-
arbejdere.

Du kan også klippe denne side ud af bladet og udfylde skemaet, og afl evere 
det hos en af arkivets medarbejdere: Fasanvej 7 – Birger Henriksen, Stations-
vej 5 – Leif Jørgensen, Dannesvej 2 – Anna Schultz, Rebelsigvej 5 – Bjarne 
Vedsted.

Det er nu vort håb, at rigtig mange vil være os behjælpelige med opdateringen 
af ejendomsregistret og returnere en masse udfyldte skemaer til sognearkivet. 

E-mail til returnering af skemaet: arkivbilleder@outlook.com
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Skema til registrering af ejendomme og personer i Vejrup Sogn.

Adresse: Evt. Matr. Nr.:

Bygget, år: Bygget af:

Hvornår flyttede du/i til denne adresse:

Nuværende beboere, voksne og børn:

Navn: Født: År Erhverv Tidligere boet:

Børn, der er flyttet hjemmefra:

Navn: Født: dato/år Erhverv Adresse (bynavn):

Har i navne og ny adresse på tidligere ejer(e), kan det noteres her:

Navn på tidligere ejere: Evt. ny adresse på tidligere ejere:

Øvrige oplysninger om ejendommen, nuværende eller tidligere beboere:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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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

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

 
 

Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode  
til en hyggelig aften med en flaske vin. 

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

 vin til særdeles fordelagtige priser,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en 
hyggelig aften sammen med os. 

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuldt sorti ment fra slagter Theilgaard. 
Mangler du lækre udskæringer eller noget helt specielt kød ti l 
en speciel lejlighed så kan alt fra slagter Theilgaard besti lles her i 
buti kken og leveres fra dag ti l dag. 

Ambiente blomster. 
Vi får også friske og fl ott e bukett er fra Ambiente blomster i Bramming.
De er alti d af høj kvalitet og er alti d sæson aktuelle med de fl ott este 
blomster. 
Der kan ligeledes besti lles her i buti kken og leveres fra dag ti l dag. 
Så husk os når vi nærmer os mors dag og konfi rmati oner. 

Fra den lille bager i Bramming. 
Den lille bager i Bramming levere dagligt friskbagt brød, rundstykker 
og kager af højeste kvalitet. Vores udvalg er stort hver dag og har i 
specielle ønsker ti l fødselsdag eller lignende kan det besti lles her i 
buti kken og leveres fra dag ti l dag.
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Vindere af præmiespil i Endrup I. F
November 2017
 Nr. Navn Kr
 32 Hartvig Jensen ......................................................... 200
 145 Sonja Nielsen............................................................ 100
 223 Jonna Jensen ............................................................. 100
 68 Leo Sørensen ............................................................ 100
 285 Kennet Møller .......................................................... 100
 48 Andreas Jensen ........................................................ 100
 184 Kurt Callesen ............................................................ 100
 271 Karen Olsen ..............................................................   50
 11 Jan Rabjerg ...............................................................   50 
 116 Vibeke Beier ..............................................................   50
 187 Abc høj ......................................................................   50
 148 Marie Jensen ............................................................   50
 42 Verner Bertelsen ......................................................   50

Decdember 2017
 Nr. Navn Kr.
 259 Anders Kirkegaard ................................................... 200
 195 Berit Andersen ......................................................... 100
 74 Kennet Møller .......................................................... 100
 211 Anette Bertelsen ...................................................... 100
 284 Gitte Hansen ............................................................ 100
 164 Elin Pedersen ............................................................ 100
 49 Gunner Jepsen ......................................................... 100
 191 Birte Andersen .........................................................   50
 185 Søren Høj ..................................................................   50
 156 John og Allan Rasmussen .......................................   50
 76 Kirsten Jensen ..........................................................   50
 169 Jan Pedersen .............................................................   50
 214 Ditte Kirkegaard ......................................................   50

Endrup-Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Arkivet har lagt året 2017 bag sig, og ser frem til, 
hvad året 2018 vil byde ind med. 2017 har været 
et godt år for arkivet, med flere afleveringer, at par 
større af slagsen. Forespørgsler har der også været 
flere af, såvel slægtsforskning som oplysninger af 
historisk interesse for sognet. Henvendelsen angåen-
de historisk oplysninger har været interessant i den 
forstand, at det også har givet nogle nye oplysninger 
om sognets historie.

Arkivet kan næsten ikke få armene ned, hvad angår 
tilgang af medlemmer. 2017 havde arkivet en frem-
gang på 37 medlemmer, fra 75 til 112 i 2017, det er 
imponerende. Grunden til den store fremgang kan 
måske skyldes flere ting. Interesse for sognets histo-
rie, opbakning og interesse for arkivarbejdet. Vigtig-
heden for at bevarer sognets historie for eftertiden. 
Arkivet takker for den store medlemsopbakning 
og ser frem til et godt år i 2018, med håb om flere 
besøg på arkivet. Alle er velkommen, uanset om du 
kommer med ideer, forslag og forespørgsler, der 
relatere til arkivet. Kom forbi, hvad enten du har et 
spørgsmål, eller blot for at få en snak.

Arkivet har åben den 1. onsdag i måneden, juli og 
august holdes der ferielukning, dog kan arkiv lede-
ren og bestyrelsen træffes i det omfang de er ledige. 
Dette gælder også de øvrige måneder.
Kom til arkivets ordinære generalforsamling mandag 
den 19. marts 2018 kl. 19.30, ”Klubhuset” Mølle-
gårdsvej 1, Endrup. Her kan du komme med spørgs-
mål, samt få oplysninger om arkivets arbejde. Efter 

generalforsamlingen er der kaffebord. Har du inte-
resse for arkivarbejde, så kom og få indblik i, hvad 
der sker på et arkiv og eventuelt stille spørgsmål om-
kring, hvordan og hvorledes arkivering foregår. 

Projekt Giv Det videre, fortsætte også i 2018.
Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, kan hjem-
mesiden holdes kørende med hjælp fra projekt 
-sekretariatet. Projektet går på, at få så mange men-
nesker til at skrive deres erindring i en eller anden 
form. Inspiration til dine erindringer: Skriv om dig 
selv, din nærmeste familie, fra barn dommen, skole-
gang, konfirmation, ungdomsliv, dit arbejde, voksen-
liv, arbejdslivets afslutning, samfundet osv. Der er 
ikke nogen grænse for, hvor mange A4 sider der skri-
ves. Der kan skrives om få punkter fra dit liv, eller 
fra fødsel og frem til i dag. Endrup-Vester Nykirke 
arkiv er tilmeldt. 

Til dato er der 189 arkiver fra hele landet tilmeldt 
Giv Det Videre, og der er indleveret 614 erindringer. 
Der er også 36 skoleklasser tilmeldt. Arkivet håber, 
der er en, helst flere, der vil med til, at få nedskrevet 
deres erindringer. Skal vi ikke også være med i Ve-
ste-Nykirke Sogn?
Arkivet står til rådighed med hjælp og vejledning til 
at komme i gang. Det er blot at henvende sig til arki-
vet. - Hjemmeside: www.givdetvidere2017.dk 

Endrup-Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Arkivleder Hartvig Vind Jensen
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Side 14 
ombytter 

 

 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
 
 
 

Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

 Vejrup
  Caravan
   Transport VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

VVS - Blikarbejde
Olie- og gasservice
Jordvarme
Luft/vand varmepumper
Olie- og gaskedler

Niels Lambertsens Vej  6  • 6705 Esbjerg Ø
Tlf .  76 109 110 • Fax 76 109 111 • www.gte.dk • info@gte.dk

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk

Tillid og tryghed er det vi bygger på

Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

Skov Madsens Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Vi tilbyder Elysium 
Begravelsesopsparing 
som gør det muligt, 
selv at spare op til 
egen begravelse eller 
bisættelse.

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på

w
w

w
.sk

o
v
m

a
d

se
n

.d
k

Her er der plads til din annonce

Kontakt Helle B. 2945 4615
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VEJRUP BORGERFORENING 
INVITERER TIL ET  

 

BRAG AF EN FEST 
 
 

 

 
 
 
 

Vi sender live til DR i løbet af aftenen 
Vind fede præmier 

b.la. for: bedste disco udklædning, sjoveste udklædning  
               mest fantasifulde udklædning m.m.              
  

 

Lørdag d.17 februar kl.18:00-22:00 
Vejrup-Endrup fritidscenter 

Vi opfordrer til, at børn følges med voksne 
  

18.00–19.30 FÆLLESSPISNING 
bestilling på 29 25 29 15 senest d. 9. februar 

VOKSNE - 100 kr. 
Skinke/ farsbrød, 2 slags kart- 2 slags salat- Kaffe/kage 

BØRN - 50 kr. 
 Pommes frites, kylling og saftevand 
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Vejrup Senior club 
Årets sidste blev julemøde torsdag d. 7. december 
som blev afholdt i fritidscentret.
Vi havde fået Sognepræst Charlotte Loch fra Grim-
strup til at indlede med et par historier som nok 
kunne have  stof til eftertanke. Og med nogle jule-
sange og en fin kaffebord, ja så var der fin stemning 
til det alle ventede på , nemlig banko. Der var mange 
fine gevinster, men ingen Julestjerner, fordi sidste 
år tabte de alle bladene, inden folk nåede at komme 
hjem med dem
Stor tak til vores købmand, og Endrup Mejeri for 
fine præmier til banko.

Den 11. januar 2018 blev indledt med generalfor-
samling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ejvind Andersen blev valgt som dirigent, Karen 
Madsen og Jytte Nielsen blev valgt som stemme-
tællere. Formanden aflagte beretning for hvad der 
var sket i det forløbne år. Vi havde i årets løb haft 
besøg af René Sigvardsen der fortalte om nødhjælp 
til Bosnien, I april havde vi besøg af gruppen,,Kun 
for Sjov`` der underholdt med musik og sang og sidst 
i juni havde vi en tredags tur til Nordjylland. Vi star-
tede med at besøge Jesperhus Blomsterpark, videre 
til Hanstholm, Hanklit, Slette strand. Thyborøn, Thy 
Nationalpark, Bovbjerg Fyr og mange andre steder. 

25 juni havde vi en heldagstur til Manø. Den 5. ok-
tober var der en halvdagstur til Filsø, med guide.

Kasseren Ida Fogh aflagde regnskab. Der havde væ-
ret indtægter på 57 072 kr. og udgifter på 43 281 kr. 
En kassebeholdning på 926 kr. og en indestående i 
banken på12 864 kr. Og på halvårskonto står 25 135 
kr.

Til bestyrelse var der genvalg af Tove Hermansen og 
Aage Henriksen. Der var nyvalg af Doris Christensen 
i stedet for Inge  Mikkelsen, der ikke ønskede gen-
valg. Der var ingen valg af Suppleanter og Revisorer  
i år. Tove Hermansen og Aage Henriksen genvalgt til 
repræsentant - skabet i Fritidscentret. 

Årets første bestyrelsesmøde blev d 17 januar2018 - 
Bestyrelsen Konstituerede sig - Aage Henriksen som 
formand. Hans Peter Madsen som næstformand. Ida 
Fogh som kasserer, Tove Hermansen og Doris Chri-
stensen  som menige medlemmer. Man gik herefter 
over til programlægning for 2018.
Næste møde:

Torsdag d. 22. februar kl.14,00 i Fritidscentret  
med Clara Osborn fra Ribe

Der vil fortælle om sine oplevelser som vagabond.

Så fik vi vist startet en juletradition 
I november byggede idrætsforeningen og borgerfor-
eningen en fælles salgsbod.

I december var den stillet op på torvet i Vejrup, som 
et forsøg og et ønske om at folk ville kigge forbi og 
hygge sig i juletiden, møde venner og bekendte, få 
en løgnehistorie, et glas gløgg, varm kakao, evt. m. 
rom eller spise æbleskiver ….kunne det lade sig gøre 
i en lille by som Vejrup ?

Ja det kunne det… folk kom væltende frem fra alle 
gadehjørner, det var super dejligt at se at unge og 
gamle mødes omkring boden, lytte til julemusik, 
stresse af og støtte projektet hvor alt overskud går til 
fremtidige torveevents, og det gav et pænt overskud 
” tak for det”.

Til info blev der denne december måned på Vejrup 
bytorv drukket 80 l. kakaomælk, 30 l gløgg, 10 l rom 
og spist 600 æbleskiver, så pæn succes må man sige 
og de frivillige i boden hyggede sig lige så meget.

Tak for hjælp til bygningen af vognen: 
Peter Bertelsen, Anders Ebner, Mikkel Hermansen, 
Kristian Frederiksen, Søren Callesen, 
Per Burkal, SFO for nisserne, Tæppegården Bram-
ming, HJM Agerbæk.

Tak til de frivillige i salgsboden: 
Hanne og Peder, Chris og Solveig, Conny og Leif, 
Helle og Per, Thomas og Per, Britta og Leif,
 i bliver indkaldt næste vinter igen ;o)

Mvh. Per B.
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25 års 
jubilæum!

I anledningen af 
Børnehaven Snurretoppens 

25 års jubilæum, 
vil vi gerne invitere til 

åbent hus

Torsdag d. 1. marts 2018 
Fra kl. 14.00 - 17.00

Skolevænget 1, Vejrup

Kom, unge som gamle 
og se eller gense 
Snurretoppen

Venlig hilsen
Snurretoppen

Hurra

Vejrup Endrup Nyt
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35

www.majholm.dk

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

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

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen
Dir. tlf. 23 30 81 14 · lis.hoejland@signconcept.dk
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2018 Arrangementer 
Februar
Fredag D. 09.02 VIF Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Søndag D. 11.02 VIF afholder Fastelavnsfest i Fritidscentret kl. 14,00
Lørdag D. 17.02 Vejrup Borgerforening afholder MGP i Fritidscenter fra kl. 18.00 
Torsdag D. 22.02 Vejrup Senior club Clara Osborn fra Ribe fortæller kl.14,00 i Fritidscentret 
Fredag D. 23.02 VIF Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Lørdag D. 24.02 Badminton Turneringskampe fra kl. 9,00 til 17,00 i Fritidscenteret

Marts
Torsdag D. 01.03 Børnehaven Snurretoppens 25 års fra kl. 14.00 - 17.00 
Torsdag D. 01.03 Vejrup Lokalråd Årsmøde i Fritidscenter kl. 19.00 (tilm. senest 25 feb)
Lørdag D. 03.03 Badminton Træfstævne fra kl. 9,00 til 17,00 i Fritidscenteret
Torsdag D. 08.03 Modeopvisning hos Inge S. Ribe kl. 17.45. Vejrup Husholdningsf.
Torsdag D. 08.03 Endrup IF Generalforsamling kl. 19.00 i Klubhuset
Torsdag D. 08.03 Vejrup Antennefor. Generalforsamling i Fritidscenter kl. 19.00 
Lørdag D. 10.03 VIF afholder Gymnastik opvisning i Fritidscentret kl. 15.00
Tirsdag D. 13.03 Vejrup IF Afholder generalforsamling i Fritidscenter fra kl. 19.00 
Fredag D. 16.03 VIF Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Mandag D. 19.03 Endrup arkivets ordinære generalforsamling kl. 19.30, ”Klubhuset”
Tirsdag D. 20.03 Endrup Lokalråd Afholder Årsmøde kl. 19.00, ”Klubhuset”

April
Torsdag D 05.04 Ordinær Repræsentantskabsmøde kl. 19.00 i VE Fritidscenter
Søndag D. 22.04 Affaldsindsamling med lokalrådet - mere info følger.

VEJRUP IF FODBOLD serie 4
Opstart til den nye sæson er Søndag den 25. feb. kl. 11.00 

Træner Flemming Dreyer 
• Teambuilding-dag lørdag d. 24. marts (nærmere info følger)

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 

 

 

 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedker-

arbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med 

tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

Byg aden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Endrup Kro  Endrup 7519 1500
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Ronni Fyjn Vejrup 9380 0703
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

hver onsdag kl. 19.00!
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
 200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

www.dengroennebutik.dk
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Fujitsu varm
epum

pe
Energiklasse A+ • 5 års 
garanti • Varm

eefffekt 5,2 Kw
M

ulighed for tilskud op til kr. 
3.400,-

Tilbuds pris 
kr. 8.999,-

3.999,-

salg / service  

hårde hvidevarer
Lars: 26 80 77 22  

B
ent: 26 32 89 99 

H
enrik: 26 33 89 99

P
risen er ekskl.  m

ontering
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