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ENDRUP VINEN

Den nye EndrupVin har været på gaden
i et par uger, og det er ikke gammel vin
på nye flasker men derimod ny vin på
nye flasker.

Baggrunden er følgende: Da S.E.-Mar-
ked lukkede, og DK’s Minimarked blev
områdets eneste butik med salg af dag-
ligvarer, ville det have været naturligt,
at DK overtog salget af  Endrupholmvi-
nen. Oprindelig blev den jo skabt på
Endrup Borgerforenings og Poul Dyl-
mers initiativ. Svend Ehmsen ville
imidlertidig kun afgive Endrupholmvi-
nen for kr. 30.000 - 40.000, hvilket han
meddelte borgerforeningen.

Dette var selvfølgelig en ”streg i reg-
ningen”, men blev dog hurtigt vendt til
noget positivt, idet Birte og Kaj Søgård
fra DK tog initiativet og også den øko-
nomiske risiko, og nedsatte en gruppe
på 10 personer som skulle vælge vin,
navn og etikette til en ny og bedre vin.

Gruppen var sammensat af folk, som
jævnligt købte vin hos DK, og som Bir-
te og Kaj mente, måtte have en mening
om, hvilken vin der ville være egnet.
Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage.

Vi havde prøvesmagning fire gange, og
valgte en dejlig vin importeret af Chris-
Vine A/S, København, og  som jeg kort
vil beskrive ved at citere fra etiketten: 

”Santa Margurita 2001,  Cabernet Sau-
vignon, Central Valley, Chile. Vinen
holder 13% vol.       

Chile er idag et betydningsfuldt land,
når man kigger på vinproduktion. Vin-
gårdene har virkelig fordelagtige vejr-
og jordbundsforhold i de forskellige
dale, hvor vinproduktionen foregår. I
Chile’s Central Vally har man fundet en
flot vin, som er et godt udtryk for, hvad
Chile kan præstere vinmæssigt.

Denne vin er udelukkende produceret
på druen Cabernet Sauvigon. Den har
en dybrød farve, smagen er fyldig og
behagelig. Der er god frugt i vinen, og
den har en fin eftersmag”.

Til den nye vin valgte vi navnet En-
drupVinen. Motivet som pryder den
flotte foretikette er et farvebillede af
Endrupholm. Baggrundsfarven er sort
og skriften i guld.

Etiketten er sat på flasken fra impor-
tøren, hvilket gør, at vi undgår skæve
etiketter og luftblærer. Bagetiketten er
garanti for ensartet god kvalitet.  

EndrupVinen som forhandles af DK i
Endrup, er ligeledes valgt til husets rød-
vin hos Endrup Mølle-Grill & Smørre-
brød hvor den koster kr. 75. Fornuftig
”spiritusbevillingspris” synes jeg.

Hos DK kan vinen købes til følgende
priser: en flaske kr. 45, tre flasker kr.
120 og seks flasker kr. 225. Særdeles
rimelige priser for så god en vin. 

DK giver kr. 2 pr. solgt flaske til et for-
mål i Endrup, og Endrup Mølle-Grill &
Smørrebrød giver kr. 5 pr. flaske solgt
til arrangementer i salen, til Støttefore-
ningen for Samlingsstedet Endrup Møl-
lekro.  

Vi er fra gruppen glade for resultatet.
Vinen er god, og flasken er pæn. Alle
kan forvisse sig om dette ved en prøves-
magning, som snart løber af stabelen på
Endrup Møllekro. Prøvesmagningen
annonceres senere i dagspressen.

Til dem som spørger, om gruppen af
selvbestaltede ”professionelle” vinsma-
gere nu også huskede at spytte vinen ud,
således som de virkelig professionelle
gør? - Nej, det gjorde vi ikke!  

Preben Jahreis



Første halvdel af fodboldsæsonen 2002
er forbi og efterårssæsonen er lige på
trapperne. Efter en knap så god start for
1. holdet (serie 4) herre, hvor de første
3 kampe kun bød på et sølle point, er
man i de resterende 8 kampe kommet
godt igen. Her blev de 7 ud af 8 kampe
vundet, hvilket har betydet, at man lig-
ger lige i hælene på topholdene og kan
starte efteråret i den ”sjove ende”. Det
var ellers med meget spænding, at
sæsonen i år skulle startes. Ny træner,
ny spillestil, enkelte spillere var faldet
fra fra sidste sæson, et par nye spillere
var kommet til – ja, der var mange små
hvis’er inden sæsonen. Men tingene har
trods alt flasket sig godt og vi ligger
forholdsvis lunt i svinget. Vi er faktisk i
en sådan situation, at vi selv kan afgøre
tingene, så der er ikke andet for end at
klø på. Der er da også en stor ros til
Steffen vores nye træner, for at tage del
i klublivet i vores lille forening og der-
med skabe den fornødne røde tråd imel-
lem 1. og 2. hold. Derudover har de nye
spillere, som er kommet med på 1. hol-
det i år, virkelig ydet en knaldhamrende
god indsats. Hvem havde troet, at Tor-
ben Søby skulle få sin anden ungdom,
og at to nye 1. års senior, Thorø og Hun-
derup skulle klare deres første år som
senior så godt.    
At 2. Holdet (serie 6) i sammenligning
med tidligere år har haft et helt fanta-
stisk forår, er desuden en kæmpe side-
gevinst. De er kommet med i den bedste
halvdel, hvilket betyder, at de i efteråret
skal spille med om oprykning til serie 5
- skide godt gået.  

Med hensyn til træningen har der været
en forholdsvis god opbakning, som
også tydelig ses på resultaterne især for
2. holdet. Steffen Schmidt vores nye
træner i år har ligeledes formået, at gøre
træningen både sjov og inspirerende, og
samtidig formået at sætte sit præg på
vores spillestil, som vi gerne skulle
kunne høste lidt frugt (jeg mener point)
af i efteråret. Michael og Ib skal også
have et kæmpe skulderklap for den ind-
sats de har gjort for 2. holdet her i
foråret. Det er virkelig dejligt, at se så
mange 2. holds spillere til træning og at
tingene bare kører på skinner. 

Midtvejsfesten 2002
Nok om alt det sportslige nu til det lidt
mere seriøse. Vanen tro blev der efter
forårets sidste kamp holdt et brag af en
midtvejsfest. Der var 28 fremmødte,
hvilket må siges, at være imponerende
eftersom der var 12 til 15 afbud. Heri-
blandt var naturligvis også vores sports-
invalide ”hypokondere” Jeppe og Dün-
ne der naturligvis stadigvæk er en stor
del af det sociale samvær i klubben.
Festen forløb traditionen tro knaldham-
rende godt, med grillmenu, øl og en
masse små indlagte selskabslege. Det
kan bl.a. nævnes, at Ebbe og Holst på
mærkværdigvis blev vinder af aftenens
højdepunkt - bordfodbold. At de så er
under skarp mistanke for doping, og
måske må afgive sejren er selvfølgelig
en anden sag. Summa sumarum er at
aftenen forløb i en god sportslig ånd
som altid og med garanti skal gentages
i år 2003.

Nyt fodboldstadion:
At året 2002 ikke kun har stået i
fodboldens og festens tegn vil
folk kunne se nede på vort fod-
boldstadion. Siden sidste efterår
er der blevet arbejdet ihærdig
på, at lave nogle perfekte ram-
mer for såvel spillere som til-
skuere på vort lille anlæg. Fod-
boldudvalget og sponsorudval-
get har i samarbejde i løbet af
foråret været ude, at finde 33
sponsorer, hvilket har betydet, at
der er blevet opstillet bænke
med diverse bandereklamer
oven over bænkene. Dem der
ikke har set resultatet af arbejdet
endnu skulle slå et smut forbi og
se, for det er faktisk blevet ret
flot. Dernæst havde vi i fodbold-
udvalget et stort ønske om et
stadion ur. Dette blev som bæn-
kene ligeledes en realitet i som-
mermånederne, hvor ”Tuborgs
Grønne Fond” vendte positiv til-
bage med et tilsagn om 15.000
kr. i støtte. Det er virkelig kom-
met til at se godt ud og de
respektive sponsorer skal have
en KÆMPE TAK for den positi-
ve respons. På billedet nedenfor

af den opstillede sponsortavle i klubhu-
set’s forgang, kan alle de forskellige
sponsorer ses og snyd nu ikke jer selv
for, at se vort nye stadion ved selvsyn.  

Sidst men ikke mindst håber vi at rigtig
mange vil komme og støtte os i efte-
råret. Nu behøves I i hvert til fælde ikke
stå op længere og kuglerammen kan I
også lade ligge da hjemme. Vel mødt til
en forhåbentlig god efterårssæson.

Sportslig hilsen

A. Fogh 
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Nyt fra Seniorfodbold i VIF

Midtvejsstilling serie 4 

K V U T Score Pt
1 Bramming B 11 10 1 0 60-5 31 
2 Vorbasse B 11 8 1 2 32-17 25 
3 Agerbæk SF  11 7 2 2 33-8 23 
4 Vejrup IF  11 7 1 3 27-19 22 
5 Brørup GF  11 6 2 3 23-19 20 
6 Glejbjerg SF  11 5 2 4 15-16 17 
7 Gredstedbro B 11 5 1 5 19-32 16 
8 Læborg GF  11 4 3 4 14-23 15 
9 Billund IF  11 3 2 6 16-24 11 
10 GHRIÅrre B NB!  11 1 1 9 17-36 4 
11 Gørding/Lourup IF 11 1 0 10 10-38 3 
12 Varde IF 1  11 1 0 10 12-41 3 

Stilling serie 6 - forår
K V U T Score Pt

1 Bramming B 1  11 9 1 1 56-11 28 
2 Ribe BK  11 8 2 1 68-16 26 
3 Vejrup IF  11 8 1 2 30-23 25 
4 Endrup IF  11 6 0 5 30-26 18 
5 Esbjerg City FC  11 5 1 5 31-34 16 
6 Hjerting IF 2  11 4 3 4 27-33 15 
7 BK 89 Esbjerg 1  11 4 2 5 34-37 14 
8 Holsted FB  11 3 3 5 25-35 12 
9 Andrup IF  11 3 2 6 21-38 11 
10 Gørding/Lourup IF 11 3 1 7 30-45 10 
11 Gredstedbro B NB! 11 3 1 7 22-48 10 
12 Føvling/Stenderup IF NB! 11 1 1 9 14-42 4 
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Så er det igen blevet August, og måne-
den hvor det er tid til, at finde de gamle
kondisko frem fra skabet. Det er nemlig
blevet tid til, at komme i gang med vin-
tersæsonen i håndbold. Vi starter
træningen Tirsdag d. 6/8 kl. 20.15, og
igen i år træner vi kun en gang om ugen,
dog vil der i opstarten også være
træning nogle få Torsdage.

På nuværende tidspunkt er der ikke så
meget nyt, at fortælle om holdet, da vi i
skrivende stund endnu ikke er startet,
men vi forventer, at det nogenlunde er
de samme spillere, som i de sidste par
sæsoner. Om der kommer nye spillere
til klubben vides ikke, men de skal i
hvert fald være velkomne.  

For tredje sæson i træk vil Danny Non-
bo stå for træningen, hvorimod holdle-
der, Allan Fogh, har valgt at holde en
pause. På holdets vegne skal der lyde en
stor TAK til ham for det store stykke
arbejde han har gjort for holdet i de sid-
ste par år, med bl.a. kampprogram, og
hård styring af holdets bødekasse m.m.
På nuværende tidspunkt vides det end-

nu ikke hvem der skal overtage rollen,
som holdleder for serie 1 damer, men
lad os nu se om Allan nu også kan und-
være os!!

Inden turneringsstart er der, som sup-
plement til træningen, arrangeret nogle
træningskampe, og vi vil forsøge, at
holde Jer informeret om spillested og
tidspunkt via opslag i byens butikker.
Ligeledes er vi igen i år tilmeldt
landspokalturneringen, da ”det er den
hurtigste vej ud i Europa”, som vores
optimistiske træner siger.
Men lad os nu se hvordan det går. Vores
debut i serie 1 sidste år, gik jo over al
forventning, men om vi kan fortsætte
dette spil, vil tiden vise. Men som altid
hjælper det med stor opbakning fra
sidelinien – så vi glæder os til at se Jer i
hallen igen. 

Vi spiller vores første kamp på hjem-
mebane Søndag d. 6/10-02 kl. 13.30
mod SGI.

På holdets vegne 
Susanne

Vores puljeinddeling ser således ud:

Blåbjerg
Bramming
HK Kvik, Esbjerg.
SGI, Esbjerg 2
Varde HK 2
Horne-Tistrup/Hodde
SIF/Ansager
Team Helle 3
Team Vest 
Vejrup

VIF HÅNDBOLD  SENIORDAMER

VINTERHÅNDBOLD
Vintersæsonen nærmer sig nu rigtig hurtig, imens vejret er godt og vi har over 20 gr. om dagen, syntes det langt væk.
Om ikke andet, starter træningen i hallen i uge 35. Vi håber at se rigtig mange spillere unge som gamle.

MANDAG
Småpiger kl. 16-17 Årg.90-91 Træner: Anna Marie Nielsen

TIRSDAG
Minipiger kl. 16-17 Årg.92-93 Træner: Karina og Ina  

Mini-mini 
drenge og piger kl. 17-18 Årg.94-95-96 Trænere: Elisa, Susan, Mette og Maria.

Drenge  kl.18-19 Årg.88-89-90-91 Træner: Karsten Mølgaard.

Juniorpiger kl. 19-20.15  Årg.86-87 Træner: Otto Pedersen

Serie 1 og 3 kl. 20.15-22.00 Træner: Danny Nonbo.

Hvis der er nogle piger årg. 88-89 der gerne vil spille håndbold, vil vi gerne høre fra jer, da vi er i tvivl om der er
basis for et hold. Kontakt da Otto Pedersen tlf:75 19 11 95.

På håndboldudvalgets vegne.
Anne Marie Frederiksen.
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Håndbold VIF
SOMMERSÆSONEN 2002        

SMÅPIGER 

Som afslutning på sommersæsonen, har vi været til amts-
stævne. Vi kom med som nummer 2. 
I den første kamp mødte vi G.H.R.I. 
Vi spillede en rigtig god kamp og vandt 8-7.
I den næste kamp mødte vi B.S.G.I. der tabte vi des-
værre 1-3, men ellers en god afslutning på sæsonen.

VI SES TIL VINTER. ANNA MARIE.

AMTSMESTERSKAB
MINI-PIGER

Vi var blandt de 3 bedste hold i vores
pulje og gik dermed videre til amtsme-
sterskabet. 

Det var meget spændende at skulle
afsted, især for de nye spillere på hol-
det.

Vi havde et meget hårdt program. Vi
skulle spille 4 kampe, og det hele star-
tede midt på formiddagen. 

Vi var så heldige, at der var en kamp
imellem de første 3 kampe, så det pas-
sede med at vi kunne få en lille pause
mellem hver kamp.

Til sidst var pigerne dog ved at være
godt trætte, og så skulle de spille 2
kampe lige efter hinanden, men det
klarede de nu også på bedste manér.

Desværre var resultaterne ikke helt
gode nok, men pigerne kæmpede med
alle deres kræfter. Vi kan trøste os
med, at det trods alt var de bedste hold,
i Ribe amt vi spillede næsten lige op
med.

FLOT GÅET PIGER.

PÅ SNARLIG GENSYN 
TIL VINTER

KARINA OG INA.
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ENDRUP SPORTSFEST
Det var med stor glæde vi inden sports-
festens start hørte at vejrmeldingen sag-
de sol og varme… og det holdt stik. Vi
har haft en dejlig sportsfest med som-
mer, sol og glade mennesker. 

Som sædvanligt startede vi sportsfesten
ud med Banko i Vejrup-Endrup Hallen.
Det gav i år et flot overskud på omkring
5000,-. 

Torsdag aften mødte mange mennesker
op til det store ta’ selv bord, faktisk så
mange, at vi løb tør for mad. Vi måtte
stoppe med at sælge tallerkner og til-
sidst bestod bordet mest af frikadeller
og leverpostej, men vi håber alle blev
mætte og gik glade derfra.
Også ”Fotocykelløb” trak mange delta-
gere og 8 voksne kom hjem med et kort
uden fejl. Der blev trukket lod om
gevinsten og Poul Jørgensen var den
heldige vinder. 
Blandt børnene vandt Ella Jessen, End-
rup. 
Baren i teltet lukkede kl. 11.00, men det
siges, at der festedes videre rundt om i
byen… 

Fodboldturneringen fredag aften blev
….selvfølgelig….. vundet af det ene
Endruphold og mange fortsatte efter
smørrebrød i teltet til en aften i selskab
med ”Rock á Pub”, traditionen tro, og
alle så ud til at more sig. Et festligt ind-
slag med ”Franko på bongo”… hele tel-
tet stod op og klappede da Frank sang
”Himmelhunden”. 
Som noget nyt var der efter festen slut-
tede rundstykker på Møllegrillen. God
idé Marie… Vi var vist mange der
trængte til at få lidt fast føde efter alt det
flydende.

Lørdag morgen dækkede Krocketholdet
op til rundstykker sponseret af Andel-
skassen, Grimstrup og derefter startede
krocketturnering og børneloppemarked
og ”Rodeotyren” gjorde sit indtog.
Undertegnede ankom omkring mid-
dagstid og da summede sportspladsen
af liv og latter og duften fra grillen
bredte sig lifligt. Dejlige bøffer blev
langet over grillen og mangt en unger-
svend styrtede fra rodeotyrens vilde
ridt… Sammy Mattulat havde sejren
længe, men blev dog overvundet af
Henrik Andreasen som holdt sig på
tyren i 53 sekunder. Tillykke til Henrik. 

Der blev spillet fodbold Endrup mod
Grimstrup. Desværre må vi nok erken-
de, at her rendte Grimstrup med en sejr
på 4-2. 

Omrking kl. 17.00 var sportspladsen
ryddet for folk, alle var draget hjem for
at gøre sig klar til aftenens bondebal og
hvor var det dejligt at se, at så mange
havde gjort så meget ud af udklædnin-
gen. 
Vores bekymringer var store, da der
ikke var mange tilmeldinger til lørdag
aften, men vi trak 60 mennesker og det
var ganske flot omstændighederne taget
i betragtning. 
Slagter Mathiesen stillede op med læk-
ker 2 retters menu. Desværre måtte vi
trække ”Helstegt pattegris” af menuen,
da der var for få tilmeldinger, men vi
håber, at alle var mætte og tilfredse da
Revyholdet gik på. Revyen fik megen
ros og efter latteren i teltet at dømme,
var den en succes. 

Det var en hyggelig aften og mange
sluttede igen af med rundstykker på
Møllegrillen. Så mange faktisk, at
Marie måtte gå over til franskbrød, da
hun løb tør for rundstykker. 

Søndag formiddag var alle inviteret til
at tage telt ned og rydde op på sports-
pladsen, men der var ikke mange, der
tog mod den invitation. De få der var
der, gjorde et flot stykke arbejde trods
heden, solen stod fra en skyfri himmel
og sveden haglede. 
Kl. 13.00 startede fiskekonkurrencen
ved fiskesøen, hvor Jan Søndergaard
løb med sejren for største fisk på 4 kg.
2. og 3. pladsen blev vundet af Dennis
Christensen med fisk på 620 g og 600 g. 
Tilslutningen var ikke stor, men mange
valgte nok skyggen i haven eller stran-
den til fordel for grill pølser og fiske-
stang i solens bagen. 
Andeløbet blev vundet af Birgit Gjer-
levsen, som vandt både 1. og 2. præmi-
en og Xenia Schmidt løb med 3. præmi-
en. 

Efter grillen var slukket og den sidste øl
solgt, samledes en del af sportsfestud-
valget og spiste samme. Vi var alle eni-
ge om, at vi havde hygget os og at det
havde været en rigtig god sportsfest.

Vi takker alle sponsorer og alle frivilli-
ge hjælpere til Endrup Sportsfest. Uden
jer, ingen sportsfest !!

På gensyn næste år. 
Med venlig hilsen
Karina Bang, EIF
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Vi havde udflugt til Fyn, vi var 52. Vi
havde en dejlig tur bortset fra, at vejr-
guderne ikke var med os, men vi fik god
mad. 
Havemøde havde vi hos Gudrun og Leif
Christensen, hvor vi var 44. 
Vi siger tak for en hyggelig eftermid-
dag.  

Høstfest torsdag d. 29. august 2002
hos Søren Jensen, Storegade 61 a 
kl. 18.00
Søren ligger igen i år lade til vores høst-
fest. Vi vil prøve at holde de gamle tra-
ditioner vedlige. 
Hans Hansen og hans spillemænd
underholder. Vi kan også få en sving-
om. 
Mød op med mad og drikkevarer og
godt humør. 

Eftermiddagstur til Arla Foods tors-
dag d. 12. september 2002 kl. 12.30
fra Vejrup Kro
Orientering om produktionen. 
Så bliver der serveret kaffe, og derefter
rundvisning med smagsprøve under-
vejs. 
NB! Der er ca. 1 km gangareal. 
Der er plads til 50 personer og prisen
med bus er 60,-. 
Tilmelding senest 6. september 2002
ved Knud tlf.: 7519 0073 eller Christine
tlf.: 7519 0094. 

Hyggemøde torsdag d. 10. oktober
2002 kl. 14.00 på Vejrup Kro
Ulla Christensen fra Darum kommer og
underholder med sang, monologer og
sketches. Ulla Christensen har deltaget i
revyer i lokalområdet. Bla. i Bramming
Revyen. 

Mandag d. 16.09.02 kl. 19.00 
i Hot n’ Tot

Mandag d. 16.09.02 kl. 19.00 møder vi
hos Hot n’ Tot i Vejrup, hvor Helle vil
fortælle om hvilke frisurer der klæder
forskellige ansigtsformer. Hun vil for-
tælle om forskellige hårplejemidler og
hårfarver samt det nye make-up. 
Pris inkl. kaffe 25,-

Tirsdag d. 08.10.02 kl. 19.30 i Vejrup-
Endrup fritidscenters mødelokale

Alternativ behandler Birthe Skovsbøll
Schmidt vil fortælle ud fra sin filosofi:
Jeg tror at mennesket er skabt til at leve
uden sygdom og at sygdom ikke opstår
tilfældigt. 

Hun vil fortælle om forskellige behand-
lingsformer, hun kan tilbyde. Så som

kinesiologi, zoneterapi, akupressur,
kostvejledning, tarotkort, massage,
drømmetydning, lymfedrænage, vita-
min-, mineral mangel, fødevaretest,
allergitest og naturmedicin. 
Pris inkl. kaffe: 50,-

På foreningens vegne
Annette Hunderup

Vejrup Seniorklub

Vejrup Husholdningsforening

Høstfest
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Nu  kan Vejrup antenneforening endelig offentliggøre at der er indgået aftale og skrevet kontrakt med TDC kabel TV, om
levering af  WebSpeed, bredbånds løsning  på antennenettet.
Det er vigtigt at være nået så langt som kontrakten, for så er vi med i TDC`s planlægning af anlæg der skal udvides. Hele
antenne anlægget skal støjtestes, for fejl og støj, da det er meget vigtigt at der intet støj er i nettet, ligesom den mindste fejl i
kablerne i jorden også skal rettes. Også kabler der fører ind til husene, skal være 100% i orden hvis man vil modtage Webs-
peed. 
Med den nye WebSpeed løsning, kan man være koblet op på nettet hele døgnet for en fast pris, og det er blevet meget popu-
lært over alt hvor det laves. For at få plads til WebSpeed i vores antennenet, skal vi have flyttet DR1,  TV2,  og  TV2 ZULU. 

HVAD KOSTER WEBSPEED SÅ?
Der er 3 muligheder for at få installeret sit webSpeed.
Man kan gøre det hele selv, så koster det 695,00kr.
Man kan få installeret kabelmodemet, og selv gøre resten, det koster 1190,00kr.
Man kan få det hele installeret på sin pc, samt kabelmodem, så man er klar til at surfe, det koster 1585,00kr.
Alle 3 løsninger er inkl. kabelmodem.

Der er 5  forskellige hastigheder, at vælge imellem:
64/64 kbit/s  149,00 kr. pr. måned  
256/64 kbit/s  199,00 kr. pr. måned
512/128 kbit/s 349,00 kr. pr. måned
1024/256 kbit/s 599,00 kr. pr. måned
2048/512 kbit/s 799,00 kr. pr. måned
+installering og køb af modem.

Ombygning af  tv-installationen er nødvendig når man har mere end 1 tv stik.  Pris 395,00 kr. (forbehold for fejl og prisæn-
dringer).
Alt der skal gøres klar i nettet håber bestyrelsen kan være klar sidst på året, der vil komme mere information, på et senere
tidspunkt.

Hilsen  bestyrelsen, Vejrup antenneforening.       
Erik Stenager  Tlf: 75190168 

Hver mandag fra kl. 13.30 til kl. 16.00
er der i Vejrup skoles formningslokale forskellige håndarbejder. 

I Vejrup Præstegård, egnshistorie og andre emner. 

Vi starter begge steder mandag d. 16. september, 
hvor vinterens forløb tilrettelægges. 

Kom og vær med fra starten !!

Vi glæder os til at se kendte og nye ansigter. 

Inge og Anna, Østergården. 

Vejrup Antenneforening informerer

Pensionister og efterlønsmodtagere i Vejrup
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Sommerlejr 2002 for juniorerspejdere og spejdere
Vi skulle på cykeltur til FYN fra d.3 til
d.7/7. Onsdag d.3 Juli blev vi sat af ved
Skærbæk lystbådehavn, vi havde hjælp
af nogle forældre til at køre vores cyk-
ler derned. Derfra skulle vi cykle til
over den gamle Lillebæltsbro til Mid-
delfart, hvor vi skulle overnatte på
Hindsgavl slot, om aftenen gik vi en
lang tur og blev så belønnet med en dej-
lig stor is.

Næste morgen cyklede vi videre til
Wedellsborg slot, der skulle vi sove i et
frokostrum.

Annemette, Pernille og jeg hoppede
også en tur i havet tidligere på da-
gen,det var en kold fornemmelse. På
Wedellsborg måtte vi faktisk gå over
det hele, der var en masse maskiner som
vi alle sammen tilbragte det meste af
tiden i, det var især noget for drengene.
Fredag  stod vi tidlig  op, for nu gik
turen nemlig til Assens, vi skulle rigtig
have været til Bogø.

Men det var for dyrt, så i stedet tog vi
på en anden Ø, nemlig  Torø. Der var en
ferie koloni, der kunne vi leje en hytte,
som vi så skulle sove i. Om aftenen var
vi alle ude at bade, ja selv lederne, men
det tog noget tid før de turde komme
under. 

Næste morgen skulle hytten gøres ren
og så var det ellers bare af sted igen. Vi
cyklede til Dreslette, hvor vi boede hos
en familie, med en masse dyr. Der sov
vi inde i en ”gildesal” ved middagstid
cyklede vi til Snave, turens højdepunkt.

Der blev taget en masse billeder af by-
skiltet, men det var nu en bette by. Vi
var også inde at handle i Snavebrugsen,
der var en masse souvenir med Polle.
Bagefter kørte vi tilbage til gården. 

Hele aftenen var der en masse forlystel-
seri gang. Nogle piger var ude at ride,
nogle spillede bold, mens andre bare
hyggede sig og spillede kort. Da det var
ved at blive mørkt hyggede vi os alle
sammen foran bålet med chips og soda-
vand. 

Søndag, den allersidste dag, pakkede vi
vores ting sammen og cyklede så tilba-
ge til Assens, der var en pokkers masse
bakker, så vi følte det snart som om vi
cyklede Tour De France. Da vi kom til
Assens slappede vi bare af  og ventede
på at vi skulle hentes. 

Nogle af os var også ude at bade. Kl. 13
var alle forældrene kommet og det var
slut  på lejren for denne gang. Det har
været alle tiders tur, med en masse grin
og godt humør. Men blandt lederne var
der lidt stress engang imellem, men de
kom over det ( heldigvis).  

Camilla Vedsted.
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Ja, hvad er det egentlig?
Hvor er centrum egentlig henne? Jamen,
det er da Vejrup eller Vester Nykirke, vil
nogen vel sige.
Det er da herfra vores verden går for øje-
blikket.
Vi bombarderes dagligt med mange
nyheder og informationer, så sommetider
kan det være  rart med lidt ro og  lidt
eftertanke og slukke for TV og radio, så
vi ikke bare  flyder med strømmen og til
sidst ikke ved, hvem vi selv er.
Et orienteringspunkt er evangeliet. Det
glædelige budskab, som vi kan høre ikke
blot ved juletid, men om søndagen i kir-
ken.
Et af de helt centrale ord er her: Uden at
I bliver som børn, kommer I ingenlunde
ind i himmeriges rige.
Det er så vigtigt, så det må siges ved
enhver dåb.
Som mennesker er vi fristet til at søge at
sælge os selv og fremstå i det bedste lys.
Og det er da heller ingen skade til at for-
bedre sig, selvfølgelig. Men i forholdet
til Gud kan det altså være det, hvis det
hører med til ens selvopfattelse, at det er
altså noget, man skal, før man kan blive
accepteret.
Sådan er det i alle andre livsopfattelser
og religioner. Her må man selv gøre
noget og selv stå til ansvar. Her er der
ikke noget med at blive som børn. 
Men i kristendom gælder det ikke om i
første række at forbedre sig, at gøre det
bedst muligt og være næstekærlig osv.,
her er det første og vigtigste, at man
kommer, som man er. Det, Jesus priser
ved børnene, er, at de er umiddelbare og
ikke bruger midler for at tækkes fars og
mors kærlighed, men kommer i tillid til
at far og mor vil hjælpe dem.

De er afhængige og hjælpeløse og ved, at
de blot skal henvende sig til deres foræl-
dre, og således er vi også i forhold til
Gud, hvorfra al kraft og alt liv kommer.
Og hvis vi gerne vil gøre indtryk på Gud
og på os selv, så kommer der noget imel-
lem Gud og os, så er det ikke længere et
umiddelbart forhold.

Det er ikke det naive eller barnlige eller
tossegode, Jesus efterspørger, men det
ganske bestemte, at vi kommer som børn
i tillidsfuldhed og i bevidsthed om, at vi
er helt afhængige af Guds godhed.
Andetsteds udtrykker Jesus det sådan, at
vi skal fødes på ny, at vi skal fødes oven-
fra.
At vi skal fødes af ånd. 
Vi har ikke født os selv, det er er en gave,
at vi er kommet til verden.
Og således også i gudsforholdet.
Vi må lade det som Jesus gjorde på kor-
set være tilstrækkeligt.: ”For således
elskede Gud verden, at han gav sin søn
den eneste, for at enhver, som ser hen til
ham, ikke skal tilintetgøres, men have
evigt liv.”
Det er at blive født på ny, at lade dette
være ens livs ledetråd.
Så skal man ikke længere hele tiden tviv-
le på, om man nu er god nok. Så er den
sag afgjort.
Jamen så behøver vi da ikke gå i kirke!
Nej, vel. Men livet er fuld af fristelser og
intet menneske er en ø, som John Donne
sagde, så vi er nødt til at hjælpe hinanden
med at blive holdt fast af det, som er det
centrale i denne verdens malstrøm at
nyheder og informationer.

Asger Ehmsen

Høstsalme:
Vi pløjed og vi så´de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i himlen bor
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer oven ned,
så tak da Gud, ja, pris da Gud

Kirkebladet
Nr. 4: 2002

DET CENTRALE

Kirkelige handlinger
1/6 2002 - 30/7 2002
Døbte:
Vester Nykirke
Xander Schmidt
(Aidia Anna Ellingsgaard og
Bill Schmidt)

Viede:
Vejrup Kirke
Tina Nielsen og
Bent Christensen
Vester Nykirke 
Ruth Spangsberg Bundgaard og
Ole Vinther Hansen
Kirkelig velsignelse
Vejrup Kirke
Anja Aalund Holst, f. Olsen
og Frank Holst

Begravede:
Vejrup kirkegård
Kristiane Gjerlevsen, født Jessen
Marie Kirstine Nielsen, født Madsen
Ejler Fugleberg Nielsen
Vester Nykirke kirkegård
Solvejg Petersen
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Adresser
Sognepræst
Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051

Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115

Graver Jytte L. Jensen
Hegnet 10 , tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Lise Kondrup
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

7

3

n
3

vej

sen
j 1,
1

Høstgudstjenester
Efter høsten er det vigtigt at sige tak for
maden. Det er bedst for os mennesker. 
Hvis vi tager alt for en selvfølge, tager vi
fejl. Så alene af den grund er det godt at
sige at sige tak. 
I år bliver høstgudstjenesterne den 22.
september i begge kirker, om formidda-
gen i Vejrup og om aftenen i Nykirke.
I Vejrup vil det tillige til dels forme sig
som en familiegudstjeneste, hvor børn vil
bære frugter op i kirkens kor.
Og til slut er alle velkommen til kaffe og
auktion i præstegården over det indkom-
ne frugt og grønt. 
I Vester Nykirke er der lejlighed til en
kop kaffe i kirken.

Sogneaftener i præstegården
Tirsdag den 17. september kl. 19.30:
Læge Knud Jacobsen: Bibelhistorie.
Det er en gammel tradition i menigheden
at genfortælle bibelens beretninger med
fortællerens egne ord. Det er en tradition
Knud Jacobsen fra Ulfborg har taget op.
Igennem en lille time fører han tilhørerne
igennem Jesu liv fra fødslen til opstandel-
sen ved at følge nogle af de mennesker ,
der mødte Jesus.
Han kalder sin fortælling  for Sandt men-
neske - historien om Guds søn - for ikke
bare var Jesus helt og fuldt menneske og
helt og fuld Gud, hans liv er også en for-
tælling om, hvordan vores liv leves i
sandhed. 

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30:
Cand. theol. Carlo Nielsen, Aarhus: 
Mormonerne
Der findes mange sekter i verden., og
mormoner er en af dem og den går egent-
lig en del år tilbage. Det var i 1830 , at der
opstod en bevægelse omkring forkynde-
ren Joseph Smith, der kom med den over-
raskende melding at han havde set nogle
guldplader med en speciel tekst på der
lignede bibelens bøger.
Desværre var de forsvundet, dog havde 8
personer set dem, og Smith havde skrevet
det  ned, det der i dag er Mormons bog og
som danner grundlaget for mormonsam-
fundet med centrum i Salt Lake City i
USA Mange fra Danmark blev mormoner
og udvandrede til Amerika. Også nogle
her fra Vejrup. For et par år siden kom
taleren ved årets Rebildfesten, der var
mormon og medlem af deres styrende
organ, de 12 apostle  her til Vejrup for at
høre om  sine slægtninge og se kirkegård-
en og vi fandt dem da også kirkebogen,
han var i familie med. Men hvad tror

mormonerne egentlig?  Det kan vi høre
lidt om denne aften.

Torsdag den 14. november kl. 19.30:
Ellen de Place: De givne og de valgte
fællesskaber.
Hvilken betydning har de for vores liv og
hvordan vægter vi dem?  Det er noget af
det som foredragsholderen vil komme ind
på. 
Ellen de Place er ikke ukendt på egnen.
Mangeårig lærer i Vejrup og senest
præstestilling i Rejsby og Hviding og nu
flyttet til Ballum i det sønderjyske for at
nyde otiet.  Skriv datoen i kalenderen.

Busksøndag
Sidste søndag i oktober, den 27. er som
sædvanlig BUSKsøndag, hvor forkortel-
sen står for Børn unge sogn og kirke.
Dagen vil blive markeret med en familie-
gudstjeneste i Vejrup

Indledende konfirmationsforberedelse
I lighed med tidligere år vil der også i år
være mulighed for at blive minikonfir-
mand .
Det er i 3. klasse alle indbydes til at kom-
me i præstegården hver onsdag fra 
kl. 11.30 til 13.30.
Jeg vil selv hente børnene i Vejrup skole
og vi følges så ad ned til præstegården.
Og tilsvarende, når de skal hjem igen føl-
ger jeg dem over Storegade. Vi begynder
efter efterårsferien, dvs. onsdag den 23.
oktober og slutter den 20 februar, i alt 13
gange.
Onsdag er valgt, fordi det er den dag, der
er færrest timer i skolen.
Solveig Kristensen, Grisbæk, har lovet at
hjælpe til, og det er jeg glad for.

DNK
Forkortelsen DNK står for den nye elek-
troniske kirkebog og det er Vejrup og
Vester Nykirke sogne overgået til den 17.
august . Det betyder, at der fra denne dato
er indført digital forvaltning i sognet. I
stedet for at indskrive oplysningerne i de
gamle kirkebøger med filtpen med blæk
at en længerevarende kvalitet skal regi-
streringen fremover ske elektronisk.
Det skulle gerne betyde en hurtigere og
bedre betjening, samtidig med at der ger-
ne skulle spares noget arbejde med ind-
skrivning og udfyldning af formularer.
Som det eneste land har Danmark en sog-
nebaseret forvaltning af personregistre-
ringen, der med den ny kirkebog er blevet
digitaliseret. Jeg skal så udføre personre-
gistreringen  på en fælles database her fra

Bæverledere:
Birthe Schultz Petersen 
Engdraget 5, tlf. 75 190051
Anne Dorthe Nygaard
Lykkesgaardsvej 3, tlf. 75 190227

Ulveledere:
Hardy Andersen
Ø.Vejrupvej 11, tlf. 75 190377
Peter Bertelsen
Kirkegade 6, tlf. 75 190123
Lykke Meden
Engdraget 43, tlf. 75 190210
Inge Pedersen
Grisbækvej 1, tlf. 75 191196

Juniorledere:
Lene Frederiksen
Lykkesgaardsvej 10, tlf. 75 190113
Gunnar Vedsted
Gl.Hovedvej 10, tlf. 75 190430
Niels Jespersen
Lykkesgaardsvej 3, tlf. 75 190459

Spejderledere:
Kassan Frederiksen
Lykkesgaardsvej 19, tlf. 75 190113

Gruppeleder:
Anna Schultz
Dannesvej 2, tlf. 75 190115

Mødetider:
Bævere (Bh.kl.-1.kl): 
Mandag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3.kl): 
Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5.kl.): 
Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere (6.kl og op): 
Onsdag kl. 18.30-20.30

Alle møder holdes i spejderhytten 
“Græstotten” på Gl. Hovedvej



præstegårdens computer. Den fælles data-
base er det retsgyldige personregister, der
samtidig har tæt tilknytning til CPR.
Omlægningen er således ret stor, men der
er også sket ændringer før i kirkebøgernes
350- årige historie. I 1912 indførte man
således kontrabøger, dvs. at kirkebogen
skulle skrives i 2 eksemplarer, og med
regler om, hvordan de skulle opbevares,
nemlig 2 forskellige steder, med mindre
der var en brandsikker boks i præstegård-
en til dem begge. Man havde jo oplevet,
at kirkebøgerne var gået tabt, ved præste-
gårdsbrand.

Organist
Det blev markeret ved gudstjenesten den
7. juli at Johanne Madsen har spillet ved
Vejrup kirke i 60 år.  Det er jo ikke
enhver beskåret at yde en sådan indsats.
Fra 1942 til i dag, de senere år dog som
afløser. Der var da også en artikel i Jyd-
ske-Vestkysten i dagens anledning.
I 1943 fik kirken tårn på, så det er fra
før den tid.
Da vi  fejrede guldkonfirmanderne den
20. april i år spillede Johanne også lige-
som ved konfirmationen i 1952 og endda
de samme salmer, som dengang. De var
noteret ned. Men der var  imidlertid en
anden salmebog dengang, den blev
udskiftet i 1953, så numrene var ikke de
samme.
Der er mangel på organister, og vores
annoncer efter en ny har ikke givet
respons, så det er rart, at  Johanne stadig-
væk vil spille, så vidt helbredet tillader
det.

Sogneudflugt den 22. august 
Udflugten i år går nordpå til Søby
Brunkulsmuseum. I museet vil vi få en
rundvisning.
I nærheden af museet er der et cafete-
ria, hvor vi spiser middagsmad. Deref-
ter går turen til Lille Mylunds Have
ved Klovborg og tillige til  Rørbæk sø,
hvor der er mulighed for at få en kop
kaffe. Efter en gåtur ved søen alt efter
behag vil vi besøge  Billund kirke og
afslutte der.
Afgang fra Vester Nykirke kl. 9.00,
Tidl. SE-Købmand kl. 9.05 og fra Vej-
rup kirke ca. kl. 9.15.
Tilmelding en uge før, dvs. den 15.
august til en af følgende:
Asger Ehmsen        75 190051
Jens Peter Hansen   75 102008
Frida Svenningsen   75 170167
Bernhard Nissen      75 190360

Ny skorsten
Under arbejdet med et nye tag på præste-
gården kom det for en dag, at skorstenen
trængte meget til at blive sat om. Der var
simpelthen alt for lidt cement i den mør-
tel, den var sat op i. Det sivede langsomt
ud ved kraftig regn, og der kom også
vand ind på loftet, når der var vedvaren-
de regn i flere dage, men nu er det hel-
digvis ordnet, så nu skal den ikke falde
ned på nogen.
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Onsdag d. 4. september:
Indremissions fødselsdagsfest 
v. Asger Ehmsen.

Torsdag d. 19. september:
Kredsmøde i Starup 
v. sognepræst 
Flemming Frøkjær

2. og 3. oktober:
Helliggørelsesmøde i Starup.

Onsdag d. 16. oktober:
Samtalemøde. 
Tekst Apostlenes 
gerninger kap.13

Møder
Indremission 

GUDSTJENESTER Vejrup           Vester Nykirke
18. aug. (12.søn.e.trin.)  09.00 10.30 kb
25. aug. (13.søn.e.trin.)  10.30 09.00
01. sep. (14.søn.e.trin.)  09.00 10.30
08. sep. (15.søn.e.trin.)  ingen 10.30 MK
15. sep. (16.søn.e.trin.)  10.30 09.00
22. sep. (16.søn.e.trin.)  10.30 19.00

Høstgudstjenester
29. sep. (18.søn.e.trin.)  09.00 10.30
06. okt. (19. søndag.e.trin) 10.30 19.30
13. okt. (20. søndag.e.trin) 09.00 Ingen
20. okt. (21. søndag.e.trin) Ingen 09.00
27. okt. (22. søndag.e.trin) 10.30 09.00

Busksøndag og sommertid slutter
03. nov. (Alle Helgens dag) 14.00 11.00
10. nov. (24. søndag.e.trin) 11.00 09.30
MK: Mai-Britt Josephsen Knudsen
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf. - Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr. 

Vi er her ikke for at forberede os til
livet, men for at leve.

Boris Pasternak

I det væsentlige enighed, i det uvæs-
entlige frihed, men i alt kærlighed.

Augustin
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Guldkonfirmander i 2002

I flere af kirkerne i Norfolk, den del af
England, som ligger nærmest Dan-
mark, er kirkemuren prydet med flinte-
sten, sommetider hele eller flækkede
som på billedet. Så bliver man fri for
at kalke og flint er jo et hårdt materiale
og meget vejrbestandigt.
Men ellers gør man ikke så meget ud

af kirkebygningen og kirkegårdene, de
får lov at ligge hen.
Men det er selvfølgelig også menighe-
den, der er det vigtigste. Mange steder
er befolkningen også søgt til byerne,
og der er mestendels de gamle tilbage.
Inde i kirkerne er der mange farver og
også kalkmalerier ligesom herhjemme.

Også nogle, der sommetider beskriver
vikingernes hærgen, bl.a. drabet på
kong Edmund. Men senere blev vikin-
gernes børnebørn selv kristne i stort tal
og Edmund blev også deres helgen og
den danske kong Knud indviede en
kirke i hans navn.

Forreste række fra venstre: Linnea Isabella Schultz Jørgensen, Heidi Rabjerg, Anders Randbæk Søndergaard Madsen, Bertil Kristensen Jessen, 
2. række: Jørgen Nygaard Christensen, Morten Andres Madsen, Else Aaen Madsen

Af 22 konfirmerede i 1952 ved pastor Abildtrup lever endnu
17 og 15 kom til en festlig dag med godt vejr på årsdagen
den 20. april.  Esther Frederikke Kehlet Steiness f. Petersen,
Ruth Jørgensen, f. Rasmussen, Ragnhild Larsen  f. Nielsen,
Elsebeth Callesen, f. Madsen Oda Margrethe Andersen, f.

Laustsen, Anna Karoline Flensburg, f. Hansen, 
Emma Andrea Thorsted Jørgensen, f. Schøneberg, 
Erik Jessen, Jørn Nielsen, Harry Ebbesen Buch, Erling Har-
ry Nygaard Jensen, Ove Christensen, Aksel Grønning
Sørensen, Knud Arnbjerg Christensen og Vagn Junker Fogh.
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Nørregade 90a  ·  6690 GørdingTlf. 75 17 83 77  ·  Fax 75 17 88 74

HVAD KAN V I  GØRE  FOR  D IG!

I Sydbank Gørding er vi seks mennesker med lige

så mange forskellige drømme og ønsker.  

Går du også med en drøm, der kræver lidt

”kapital” Så kig ind og snak med os om den –

uanset hvad drømmen drejer sig om. Så skal vi

gøre vores bedste for, at også din drøm bliver til

virkelighed.  

Er det noget helt andet og mere ”jordnært”,

du er optaget af – jamen, så er du også meget

velkommen til at kigge ind med det. Vi er specia-

lister i alt, hvad der har med penge at gøre. 

N.B.!
Sydbanks kunder kan hæve
kontanter ganske gratis ipengeautomaten alle ugens

dage fra kl. 06 til 01. 

Vores åbningstider er: mandag til fredag fra kl. 9.30 til 16, torsdag dog fra kl. 9.30 til 17.30.

Anette og Tommy Hunderup 
samt børnene Henrik og Karina fra Vejrup
Gør som os! – vi er allerede skiftet til Sydbank i Gør-
ding. Ved skiftet oplevede vi en usædvanlig kompe-
tence samt en letforståelig og imødekommende betje-
ning. Og at vi så samtidig tjente flere tusind kroner,
gjorde jo bare det hele endnu mere perfekt.



20



21

Vejrup Borgerforening går aktivt ind for at markedsføre Vejrup på internettet.

Vort mål er:
• at man på vores hjemmeside kan 

finde alle vigtige og nødvendige 
informationer.

Informationer om:
• Foreningslivet, skolen, børnehaven, 

erhverslivet osv.
• Her vil vi gøre opmærksom på Vej-

rup som et attraktivt sted at bo eller 
at flytte til.

For at nå dette mål behøver vi din
hjælp.

Det er vigtigt:
• at samtlige foreninger vil bidrage 

med oplysninger om deres forening 
og dens aktiviteter, således hjemme
siden kan holdes opdateret med 
oplysninger om f.eks. nye aktiviteter 
eller nye medlemmer i bestyrelsen.

Vi håber samtidig:
• at samtlige erhversdrivende vil være 

med til at gøre siden interessant og 
spændende.

• Det vil således være muligt at få sit 
logo sat på et banner, der roterer på 
forsiden,

• at få links herfra til firmaets eventu-
elle egen hjemmeside samt i begræn
set omfang en egen firmaside, hvor
på fimaet kan markedsføre sig.

Da vi alle ønsker:
at Vejrup er en by i udvikling, finder
vi det rimeligt, at vi deler udgifterne
til denne markedsføring mellem os.

For et tidsrum gældende fra dags
dato til udgangen af år 2002,(hvor
aftalen genforhandles) er det således
muligt at indgå aftale om følgende:

Firma/Forening:
Foreninger optaget på 
lige fod med 
Borgerforeningen a` kr. 300,00  
Banner på forsiden
Incl. links til 
egen hjemmeside a` kr. 100,00  
Egen firmaside a` kr. 300,00  

I alt kr.  

Aftaler om ovenstående kontrakt træf-
fes med Per Møller, Engdraget
(tlf. 75190496) 

Evt. praktisk bistand til udformning af
banner og egen firmaside har Peder
Hjort, Kirkegade velvilligt tilbudt at
hjælpe med, ligesom det i øvrigt er på
hans initiativ, at hjemmesiden nu ende-
lig kommer i gang. 

Til dette formål er der lavet en hjemmeside med adressen :

Herunder ser du forsiden af ”Vejrup på
nettet”. 

Du kan se et par eksempler fra aktivi-
tetskalenderen. 

Vi vil opfordre dig til at indtaste dine
arrangementer på kalenderen. Følg vej-
ledningen under ”Hjælp til kalender”

Ligeledes findes der opslagstavlen. 

Her kun du også selv indtaste et opslag.
Det kunne f.eks være noget du efterly-
ser, vil sælge eller købe, noget du udle-
jer - ja du bestemmer selv.

Under datoen i venstre hjørne kan du
trykke på ”Få vejrup.dk som startside -
tryk her” hvis du vil have Vejrup på net-
tet som din startside til internettet.

Prøv selv de andre punkter under menu-
en

Som du kan se er der mange mulighe-
der, men for at det bliver rigtig godt, er
det vigtigt at vi alle bidrager med oplys-
ninger, forslag og gode ideer således

Vejrup på nettet!

Vejrups hjemmeside 
bliver den bedste 
og mest besøgte 

overhovedet.
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Vejrup Sognearkiv

Vejrup FILMEN 1974

Det var en spændende dag, for hvor mange ville komme og
besøge os og glædesig sammen med os over det nye dejlige
rum der nu er en realitet.

Vi havde gættet på alt fra 20 til 100 besøgende, der kom mel-
lem 50 og 60 gæster og det er vi stolte over. Der snakkedes
på livet løs over en lille forfriskning og vi havde fornøjelsen
at modtage et dejligt billede i farver af Vejrups gamle mølle,
med tilhørende næringsbrev, det var Ketty Fyhn fra Gørding
der var så elskværdig at overrække os det, mange tak for det.
Også tak til familien til Maren Nielsen som overrakte os et
utroligt spændende materiale i form af en række albums med
avisudklip gennem mange år.

En stor tak skal også lyde til vore sponsorer, som vi med stor
taknemmelighed har modtaget støtte fra.

Skjern Bank i Bramming,  Vejrup El Service,  
Vejrup foderstof,  Hans Johnsen
Vejrup Døgnkiosk,  Vejrup Endrup Idrætcenter,
Lis og Johannes L. Holm

Tak for alle gaver og tak til dem der tegnede sig som med-
lemmer af sognearkivet.

Der blev solgt amerikansk lotteri og følgende numre er
udtrukket :

Gul serie: nr.61 et smykke - nr.10  kaffe - nr. 92 en flaske vin.
Grøn serie: nr. 30 Vejrup filmen - nr. 23 kaffe- nr. 44 og nr.
54 en flaske vin.
Rød serie: nr. 05  et smykke - nr. 15 en flaske vin.

Ring venligst på 7519 0335 for at få udleveret gevinst, eller
kom i åbningstiden,
som er :    

den første tirsdag i hver måned kl. 14,00 til 15,30
den tredje tirsdag i hver måned kl. 19,00 til 20,30

Velkommen

Så er det ligesom blevet hverdag igen, vi glæder os til efter
sommerferien og til at se rigtig mange i vore åbningstider.
Første gang er den 20 August kl. 19,00 til 20,30

Til åbningen af arkivet havde man fået kopieret Vejrup filmen
fra 1974 på video, den er lavet i en glimrende kvalitet og der
blev solgt 26 stk. filmen koster kun 100,- kr.
Tænker man i julegaver, så kom i god tid. Det kunne jo være
vi skulle lave endnu flere for at klare efterspørgslen.

Og glem ikke, vi er stadig sultne efter indleveringer af gam-
le dokumenter billeder breve konvolutter bøger af en vis vær-
di og andre “originale” Vejrup ting.

Arkivudvalget JH

Første oplag på 50 film var meget hurtigt udsolgt, det takker vi for.

Der er nu igen film på lager, til samme lave pris, kr. 100,- 

Julen nærmer sig imidlertid lige så stille, og der vil igen blive brug for filmen.
Hvis det er muligt, så bestil eller køb allerede nu, - for det ville være ærgerligt at stå ved juletid 
og ingen film kunne få. Vi skal nemlig bestille filmene allerede i oktober for at få dem til december.

VI ER SOM BEKENDT I ARKIVET FØRSTE TIRSDAG KL. 14,00 - 15,30
OG  TREDJE  TIRSDAG KL.  19,00 - 20,30

ELLER BESTIL PÅ TLF. 7519 0335
ARKIVUDVALGET JH.

TAK TIL VORE SPONSORER
Sognearkivet har nu indviet det nye lokale i idrætcentret
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SKYDNING

Vejrup Jagtforening

Bukkejagten er nu overstået, den slutte-
de den 15. juli. Efterfølgende kan man
se tilbage på en jagtform, hvor man får
en meget intensiv oplevelse af naturen.
Alle Skulle prøve at sætte sig ud i natu-
ren kl. 04.00 om morgenen og opleve
hvordan alting vågner op. De fleste vil
nok blive overrasket over, hvor tæt man
kommer på dyr og fugle. 

Nu hvor sommeren er ved at være ovre,
ser vi alle spændte frem til starten på
vores efterårs-jagter, og vi vil gerne ved
samme lejlighed gøre opmærksom på
vore kommende rævejagter, hvor alle er
velkomne såvel jægere som ikke-jæge-
re. 

Vejrup Jagtforening kan i år med stolt-
hed fejre 70-års jubilæum. 

I den anledning vil der den 30. august
kl. 19.00 blive afholdt jubilæumsfest på
Vejrup Kro med spisning, dans og hyg-
gelig samvær. 

Vi håber på at få en rigtig god aften. 

Bestyrelsen. 

Vi starter igen med skydning på 15
meter banen i kælderen i Vejrup-Endrup
Fritidscenter

Tirsdag d. 3 september kl. 19.00

Herefter vil der være åben på banen
hver tirsdag fra kl. 19 - 21

Priser:

Kontigent:
Under 21 år:   120 kr. for et år
Her medfølger 10 skydninger á 25 skud

Over 21 år:   120 kr. for 1 år
+ patroner

Patronpriser:
Riffel    13 kr. for 25 skud
Pistol    18 kr. for 35 skud

Skydning er en sport hvor alle kan del-
tage uden selv at skulle købe våben og
udstyr.
Foreningen har de våben og det udstyr
som skal bruges. Ønsker du senere at
købe dit eget våben eller udstyr hjælper
vi dig gerne med det.

På banen vil der altid være 2-3 instuk-
tører til at hjælpe dig. 
En serie på 25 skud,  bestående af 5
prøveskud og 20 gældende skud tager
ca 30 minutter.
Efter skydningen kan du få dine point
talt sammen i opholdslokalet ved banen
og sammenligne dine reultater  med
andre skytter.
Hvert år vil vi holde kurser på banen for
vore skytter. Ligesom der er mulighed
for at deltage i forskellige konkurrencer
og turneringer.

Seniorskydning
Hver mandag kl.  14 - 16

Efter god opbakning til vores senior-
skydning sidste år, starter vi igen på 15
meter banen  mandag d 2-9  kl. 14.

Er du over 55 år, mand eller dame og vil
bruge 1-2 timer mandag eftermiddag
med skydning og hygge, så mød op på
banen i kælderen på Vejrup-Endrup Fri-
tidscenter.

Der startes med skydning på banen,
efterfulgt af en kop kaffe eller to til en
god snak

Har du ikke tid hver mandag, så kom
når du har tid og lyst.
Seniormedlemsprisen er kun 50 kr. for
et år + patroner  15 kr. for 25 skud.

Er du interesseret i yderligere oplysnin-
ger er du velkommen til at kontakte

Knud Christensen   tlf. 75-190073
Verner Fogh           tlf. 75-190200

Gørding-Vejrup Skyttekreds
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Børnedag i Endrup Møllekro den 18. juni 2002
Så er endnu en sæson ovre, og lad os
starte med at sige at det har været rigtig
sjovt.

Holdet bestod af piger og drenge i alde-
ren 4-8 år. Det var et stort spring, og for
at de små ikke blev helt skræmte, lave-
de vi to hold. De mindste blev meldt til
Micro-stævner, hvor de lærte reglerne
helt fra bunden! De forskellige forenin-
ger stod bag disse stævner, og de havde
planlagt det hele, ned til mindste detal-
je. Spillerne fik gaver, og til et jules-
tævne, blev der danset om juletræ. Selv
julemanden kom på besøg.... det var
noget børnene kunne lide.

Vi er af den opfattelse, at de fik meget
mere ud af håndbold på den måde!

De lidt ældre fortsatte med deres turne-
ring, hvor nogle af dem fra Micro-hol-
det hjalp til en gang i mellem. Det gik
rigtig godt, og de kæmpede bravt i alle
kampe.
Til træning blev vores tålmodighed vir-
kelig sat på prøve.Det var nemlig ikke
alle der, som var lige oplagte til at stå
stille og høre på, hvad vi have at sige...

Der var ikke kun hård diciplin, men
også sjov og leg. Det var noget de alle-
sammen kunne være med på.

Det hele sluttede af med, at vi til børne-
afslutningen oppe i hallen, blev mødt af
smilende og krammende børn...

Til sidst vil vi gerne takke alle for de
flotte gaver... og tak til både børn og
forældre for en god sæson, og vi håber i
fortsætter med at spille håndbold...

Mange håndboldknus fra
KARINA, MARIA og METTE.

Høstfest på Endrup Møllekro 
den 20. september 2002

Selvom menuen endnu ikke ligger helt fast, er det alle-
rede nu tid til tilmelding til Høstfest i Endrup. ”Country
Ekspressen” er booket til aftenen og de første tilmeldin-
ger er skrevet i bogen på ”Møllegrillen”. 
Der er begrænsede pladser og da det går efter ”først til
mølle …-grillen” princippet, gælder det om at være hur-
tig. 
Man kan melde sig til i ”Møllegrillen”s åbningstid (fre-
dag 17.00 til 22.00, lørdag 12.00 til 22.00 og søndag
12.00 til 22.00) på tlf.: 75102030.

Støtteforeningen for Endrup Møllekro.
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Støtteforeningen til samlingsstedet Endrup Møllekro

Æ’HYT

Den 3. juni var der stiftende generalfor-
samling i ovennævnte forening. Der var
16 fremmødte i den lille sal på Mølle-
kroen. Efter en drøftelse af vedtægter-
ne, og visse småændringer, blev disse
vedtaget.

Der blev valgt en bestyrelse, som efter
konstituerende bestyrelsesmøde den 13.
juni ser således ud:

Formand- (kvinde)  Edel Dall
Næstformand- (kvinde) Maibritt Søkil-

de
Kasserer   Marie Sørensen
Sekretær   Preben Jahreis
Bestyrelsesmedlem  Andreas Jensen
1. Suppleant (aktiv i best.) Hans Nissen
2. Suppleant   Karina Bang

Revisorer   Ketty Christoffersen og Ver-
ner Bertelsen
Revisorsuppleant  Kurt Christensen

Foreningen har til formål at rejse penge
til søsterforeningen ”Den selvejende
institution Endrup Møllekro”, ligesom
foreningen også skal udbrede kendska-
bet til Endrup Møllekro. Foreningens

arrangementer vil derfor hovedsagelig
blive afholdt på her.

Bestyrelsen besluttede at arbejde ud fra
det princip, at de første arrangementer
skal være små, overskuelige og uden
økonomisk risiko. Når der så er en vis
mængde penge i likvidbeholdning, vil
der blive taget initiativ til større og
mere risikofyldte arrangementer.

De første arrangementer er allerede
afviklet, og følgende er planlagt:

Kanotur på Sneum Å den 25/8
Høst-lystfest den 20/9
Klippe / hyggedag for børn og voksne
den 1/12
Julefrokost den 7/12
Dilettant den 8/3

Af øvrige ideer, som vi arbejder videre
med, kan nævnes:
Højskolesangaften, dans (standard-
dans? Line -? Salsa -? Square -? Eller
evt. mavedans), vinsmagning, ålegilde,
foredragsaften og harmonikaaften.

Vi vil gerne opfordre alle, med eller

uden medlemskort til foreningen, til at
kontakte en af os, hvis man har gode
ideer til arrangementer, som passer til
vores formål eller tjener til at styrke
sammenholdet i Endrupområdet. 

Med ovennævnte arrangementer mener
vi ikke, at vi ”går andre i bedene”. Især
idrætsforeningen med  støtteforening og
borgerforeningen er vi opmærksomme
på, de har jo eksisteret i mange år.

Vi håber på god opbakning.
Støtteforeningen til Samlingsstedet
Endrup Møllekro

Preben Jahreis 

Grundlovsdag blev igen i år fejret med
cykeltur fra Endrup og biltur for for-
travlede bønder fra Størsbøl. 

Turens mål viste sig at være ”æ hyt”.
Theodors lille paradis, men underteg-
nede var nu glad for, at vi havde provi-
ant med, for det var langt fra alfarvej. 

Som altid: frisk luft + sild + snaps =
hyggelig stemning, der også fik os til
at synge vort hjemlands vemodige san-
ge. 

Tak for at traditionen ved lige. 

Med venlig hilsen

Johannes Schmidt

Diletant Februar-Marts
Vi skal bruge aktører, scenefolk og
tøj. 
Hvem vil være med ??? Nogle har
allerede meldt sig på banen - men vi
mangler flere. 
Kontakt mig venligst på tlf.:
75191866. 

Støtteforeningen for 
Endrup Møllekro
Edel Dall
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Vester Nykirke Sognearkiv

Koldinghus var målet for Vester Nykir-
ke Venstres sommerudflugt 13. juli. Vi
mødtes på Ravnsøgård for at fylde
biler op, og så af sted til Kolding. For
at finde en parkeringsplads i nærheden
af Koldinghus, kræves der en dygtig
chauffør og en vis portion held, og jeg
hørte en bemærkning om, at det var
lettere at begå sig i Paris som i Kol-
ding.

Allerede på gåturen op til selve
Koldinghus fornemmer man historiens
vingesus. Der var bygget på stedet før,
men Chr. d. 4. byggede i år 1600 det vi
kan se resterne af i dag – eller Chr. d.
4. bestemte at penge fra Statskassen
skulle bruges til at betale arbejdere for
at bygge slottet. De tygge mure vidner
om godt håndværk og gode arkitekter.
Alt sammen bygget for at, hvis Dan-
mark kom i krig, så skulle fjenden ikke
kunne komme længere. Koldinghus
nåede aldrig at fungere som forsvars-
værk, og i 1808 sad nogle spanske
lejesoldater og frøs på slottet, derfor
tændte de op i kakkelovnen, så meget
at hele slottet brændte, og kun murene
stod tilbage. Hele genopbygningen af

Koldinghus blev en lang og spændende
opgave til 60 mill. , der afsluttedes i
1989.

I de nuværende bygninger er der
på de forskellige etager udstillinger
bl.a. en krigsmindesamling. Min søn
stod og beundrede de mange soldateru-
niformer og gamle geværer, og på sam-
me udstilling er der også et maleri af
danske og tyske soldater i kamp vist-
nok i 1848. På maleriet er der også en
døende soldat, der er ramt af en frem-
med kugle, og nu ser bedende mod
himlen. Jeg tror nok, det gik op for
min søn, at krig er noget man kan dø
af.

Koldinghus havde dagen før vi
kom, været rammen om et stort EU
minister møde – hvor der sikkert har
været mange drabelige diskussioner,
også danske og tyske politikere imel-
lem. Man må sige, at det må være bed-
re at diskutere – selvom det medfører
meget papirnusseri – i stedet for som i
gamle dage, hvor det medførte en mas-
se krudt og kugler.

På vejen til Kongeå Kroen i Fol-
dingbro, hvor vi skulle have wiener-

schnitzel kl. 18., gjorde vi holdt på en
rasteplads i nærheden af Skodborghus,
hvor vi fik væskebalancen i orden.

Underligt at tænke på, at Kon-
geåen, som nu ligner et fredeligt vand-
løb, i 1914 til 1918 udgjorde grænsen
mellem liv og død for de danske søn-
derjyder, der ikke ville deltage i 1. ver-
denskrig på tysk side.

Aftenskaffen fik vi så serveret på
Ravnsøgård – nu et veldrevet, private-
jet kvægbrug, men bygningerne kan
stadig fortælle historien om dengang
stedet fungerede som fattiggård – med
egen skolestue og kæmpe bageovn. 

Mens vi nød både kringle og guld-
lagkage hørte jeg en diskussion; Skal
børn i nutidens skole lære stoffet ved
leg, så de slet ikke opdager at de går i
skole, eller skal de føle, at her er der
nogle ting, der både skal læres og fors-
tås? 

En udflugt med det hele - tak for
et godt arrangement.

Med venlig hilsen
Johannes Schmidt 

Det var meget betænksomt af den daværende bygherre, at
nedlægge en flaske i sit nye byggeri, og meget betænksomt
og heldigt at finde den igen og indlevere den til sognearki-
vet. Det kan vi takke vores tidl. Bagermester Hans J. Jensen
for. Det betyder at mange flere får glæde af et sådant fund,
dels ved at høre om det og dels ved selvsyn at se klenodiet.
Teksten indeholder interessante oplysninger, skrevet af byg-
herrens far 1897.
Teksten lyder :

“Den 2den April 1897 blev Grundvolden lagt til denne Byg-
ning, opført af Murer Kræstensen i Holdsted og koster at
opføre 2500 Kr. Bygningerne er til Skomager Johannes
Theodor Vogtman Jessen 24 Aar gammel og trolovet med
Mette Marie Kristensen 21 Aar gammel af Vejrup, samme
Aar skal Kjøbmandshuset opføres på den anden side Vejen
lige før Kirken som bygges af Jens Lærk og Kristian Piber
Koldt. Vejr og Nattefrost har vedvaret fra Vinteren af, ingen
Arbejde på Marken om Dagen endnu.
Landbrugsprodukter koster ikke meget. Levende Svin 25
Øre pr. Pund Smørret 85 Øre pr. Pund Rug 200 Pund 11 Kr.
Byg 11 Kr. Havre 6 Øre pr. Pund.
I fjor en meget dårlig Avl.

Den 4 April Indsættes vor ny Præst Pastor Aagaard.  Kroen
og Møllen ejes af P. H. Andersen. Møllen forpagtet ud til
min Broder som giver 475 Kr. i Pagt om Aaret.
Skrevet af Skomager i Vejrup Johannes Jessen og nedlagt i
en Flaske den 6 April i den Sydvestlige hjørne 1897.”
Citat slut.

Kort og præcist ser vi her et øjebliksbillede fra for 100 år
siden i Vejrup. Godt nogen tager sig tid til at tænke på efter-
tiden. Lige i den skrivende stund har vor ven sikkert haft
betænkeligheder, for alle kendte jo situationen “netop nu”,
men han ridsede lige det op som han mente kunne blive
interessant.
Det skete igen, for et nyt stykke papir blev afskrift af det
gamle, suppleret med nutidens oplysninger og atter indmu-
ret, dog i en anden flaske.
Så er det bare spændende om der skal gå mere end 100 år til
næste fund.

Hvad er det så for et hus det drejer sig om, det er Storegade
22.

Arkivudvalget JH

KRIG & FRED

FLASKEPOST ANNO 1897
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Vester Nykirke Sognearkiv

Ændret åbningstider:

Fra og med september 2002 er åbningstiderne således:

1. tirsdag i hver måned, 
åbnet fra kl. 13.30-14.30

Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden 
på følgende telefonnumre

75 191165 Irene Keller
75 170107 Niels Erik Junk
75 102913 Solveig Schmidt

Bestyrelsen

EIF takker flg. sponsorer til
Sportsfesten 2002:

Lady Sara, Bramming. 
2-tal, Bramming. 
Danske Bank, Bramming. 
Sørens Farver og Tapet, Bramming. 
Majholm Blomster, Bramming. 
Elkøb, Bramming. 
Imerco, Bramming. 
Kop og Kande, Bramming. 
Matas, Bramming. 
Nyt Syn, Bramming. 
Hansen Sko, Bramming. 
Legekæden, Bramming. 
Erik Bjerg, Bramming. 
Glarmester Fich Rasmussen, Bramming. 
Foto Ole, Bramming. 
Lunds Boligudstyr, Bramming. 
Ekspert, Bramming. 
Christian Cykler, Bramming. 
Sportsmaster, Bramming. 
Vejrup Maskincenter. 
Sports Connection, Bramming. 
Aqua Vision, Endrup. 
Vejrup Døgnkiosk. 
Vejrup Andels Grovvare forening. 
Nissan, Vejrup. 
Vejrup Smedeforretning. 
Storegaard Biler, Vejrup. 
Byggekram, Bramming. 
Alison, Endrup. 
Andelskassen, Grimstrup. 
Fokus, Vejrup. 
Jens Søndergaard, Vejrup. 
Endrup Møllegrill. 
Erik Gammelgård. 
Agerbæk Sko. 
Din Tøjmand, Esbjerg. 
TopDanmark, Esbjerg. 
Idé Møbler, Esbjerg. 
Smykkehuset, Bramming. 
Nykredit. 
Frøs Herreds Sparekasse. 
Jydske Vestkysten. 
DK- Endrup. 
Shell. 
SE-Biler, Vejrup. 
Din Sport. 
Nis Christensen, Endrup. 
Salon Søkilde, Endrup. 
Omme Plæneklipperservice. 
Esbjerg Idrætspark. 

EIF.



Mandag: d: 02.09 Gørding-Vejrup Skyttekreds Seniorskydning kl 14-16 i Kælderen 

Tirsdag: d: 03.09 Gørding-Vejrup Skyttekreds starter skydning i Kælderen kl. 19.00

Herefter hver tirsdag

Tirsdag: d. 03.09 Vester Nykirke Sognearkiv Åbent kl. 13.30-14.30

Torsdag: d: 12.09  Vejrup Senior Club. Tur til Arla Food  afgang kl.12.30 fra Vejrup Kro

Mandag: d: 16.09 Vejrup Husholdningsforening Frisørbesøg hos Hot’nTot kl. 19.00

Fredag : d: 20.09 Høstfest Endrup Møllekro
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ARRANGEMENTER :

Hver Onsdag er der BANKO i Vejrup Endrup Fritidscenter og PRÆMIEWHIST på Vejrup Kro.

AUGUST 2002

Tirsdag : d: 01.10 Vester Nykirke Sognearkiv Åbent kl. 13.30-14.30

Tirsdag : d: 08.10 Vejrup Husholdningsforening foredrag i Vejrup-Endrup Fritidscenter ved

Birte Skovsbøl  kl: 19.30

Torsdag: d: 10.10 Vejrup Senior Club. Hyggemøde Vejrup Kro kl: 14.00

Torsdag: d: 22.08 Menighedsråd. Sogneudflugt til Søby Brunkulmuseum.

Torsdag: d: 22.08 Vejrup Husholdningsforening : Besøg hos ARLA FOOD.

Fredag: d: 23.08 Spejderhytten Vejrup Spejdere. Spejder for en dag.

Torsdag: d: 29.08 Vejrup Senior Club. Høstfest hos Søren Jensen kl. 18.00

SEPTEMBER 2002

OKTOBER  2002

EjendomsRingen • Rosenkilde - Bolig & Erhverv

Telefon 75 10 22 11
Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer MEL • Storegade 37 • 6740 Bramming

VI ER SOM BEKENDT I ARKIVET FØRSTE TIRSDAG KL. 14,OO - 15,3O
OG TREDJE TIRSDAG KL.  19,OO - 20,3O
ELLER BESTIL PÅ TLF. 7519 0335                          

ARKIVUDVALGET JH.



Firmanavn By Telefon
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Apotek Gørding 7517 8009
Apotek Bramming 7517 3044
Begravelsesforre. Bramming 7517 3051
BG Bank Vejrup 7519 0344
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Brian Dahl Gørding 7517 7025
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
DK Benzin Endrup 7519 1122
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
Egon Ebner Vejrup 7519 0341
Egon Nielsen TV Gørding 7517 8284
Erling Egert Gørding 7517 8612
Expert Bramming 7510 2166
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Helle Ejendomsk. Agerbæk 7519 6333
Helle Taxi Årre 7519 2291
Home Bramming 7510 1555
Hot’n tot Vejrup 7519 0777
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
Idé & Miljøgården Bramming 7510 1600
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
KB Træbyg Vejrup 7519 0521
K.C. Radio Bramming 7517 2082
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Klubhusgrillen Vejrup 7519 0403
Kwik Spar Købmand Grimstrup 7519 1032
Køkkengrej Bramming 7510 1510
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lillian Kokholm Vejrup 7545 4090
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nilaus Møbler Vejrup 7519 0433
Nis P. Christensen Endrup 7519 1205
Opus 9 Bramming 7517 3052
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Rosenkilde Bramming 7510 2211
Roxy Bageriet Bramming 7517 3188
Rud Christensen Endrup 7519 1161
Salon Søkilde Endrup 7519 1240

Firmanavn By Telefon
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Sydbank Gørding 7517 8377
Sørens Farve 
og Tapet                 Bramming 7517 4396
Tina Frisørsaksen    Gørding 7517 8663
Tommy´s Taxi          Vejrup   7517 8212

Firmanavn By Telefon
Torkilds Tæpper Bramming 7517 3248
Uffe Nissen Gørding 7517 8223
V. A. G. Vejrup 7519 0054
V. F. Sol Vejrup 7519 0300
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup El - Service Vejrup 7519 0350
Vejrup Kro Vejrup 7519 0006
Vejrup Maskincenter Vejrup 7519 0122
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978


