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Tekst og bearbejdning Johannes Holm, Vejrup Sognearkiv

Uddrag fra Jubilæumshæftet “Vejrup Idrætsforening gennem 100 år”

HVORDAN SÅ DER UD I VEJRUP

Det fortælles næsten bedst med et billede og med et,
fra netop det år man startede Vejrup Idræts-forening.
Der så meget anderledes ud og knap kan man sætte
sig ind i netop den tid. Det er længe siden, der var
ikke ret mange huse i Vejrup, det var jo ikke lige her
de unge mennesker var flest, nej, det var på gårdene
rundt omkring i sognet, faktisk alle gårde i alle
størrelser havde karle og tjenestepiger ansat til at
hjælpe i bedriften. Der var langt mellem bilerne,
nogle enkelte havde en cykel, men vejene var ikke
gode og var næsten kun hjulspor. Men alle havde
træsko og dem gik man gerne i og helst i flok. 

Kroen var så afgjort en vigtig faktor, der kunne man
mødes og den var jo helt ny og lige indviet. Forsam-
lingshuset, ikke at forglemme, havde spillet en vigtig
rolle i forbindelse med gymnastikken og fælles-
læsningen, men blev efterhånden for lille.

Heden var under opdyrkning, eller rettere, den var
ved at være opdyrket og gårdene i fuldt vigør både
her og der. De sidste udstykninger fra Endrupholm
var afsluttet og det hele i en rimelig balance gjorde,
at behovet for samværet og for udvikling af sporten
i området kom på tale. Man kommer til at tænke på
linjerne i sangen “Jylland mellem tvende have” hvor
der står “ skynd dig kom om føje år, heden som en
kornmark, som - -

En stor udvikling var i gang, i 1916 kørte det første
tog fra Vejrup station og verden var blevet mindre,
man kunne nemmere nå ud og få kontakt 
med andre. Det var også ønskeligt, for man skulle jo
ikke bare tæve dem i Gørding, der skulle en større
udfordring til og det vidner flere ting om lykkedes
rigtig godt. 

Allerede i 1912 kunne man bryste sig af “det bedste
hold i kredsen” så begyndelsen var gjort. Der skulle
megen energi til, næsten så det grænser til det umu-
lige. En meget lang arbejdsdag skulle først afsluttes,
alt var manuelt arbejde, man gik på sine ben efter
plov og harve, man gik på sine ben når man skulle
et eller andet, måske lidt på hesteryg, men ellers var
det benene der var nærmest og blev brugt mest.

Det var ikke bare der i 1905 det havde man gjort
altid, frem til, for de fleste omkring 1940. Men ingen
beklagede sig, det var som det skulle være, man
kendte ikke andet og der var hyggeligt og stem-
ningsfuldt, man arbejdede jo altid sammen og det
med fællesskabet, det kendte man på én måde, men
nu ville man prøve på en anden og det skulle vise sig
at være meget fornuftigt, idrætten var kommet for at
blive og der udvikledes helt andre venskaber.

1900-1909

De tre cyklister er; Thomas Thomsen, Tobias Tobiasen og Hans Iversen, 1905
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1950 - 1959

En stor byfest i 1954
Traditionen tro afholdt idrætsforeningen også det år
festen over alle fester, med optog gennem byen, end-
da fra om morgenen, da var det  børnene og  især
pigerne med deres dukkevogne der skulle ses på, til
stor fornøjelse for tilskuerne.

De var igen med om eftermiddagen, sammen med
de trehjulede cykler.

Det var også året hvor man indviede en ny fane.
Byens ældste, købmand I. P. Nielsen skulle bære
fanen fra kroen til samlingspladsen. Her talte sogne-
rådsformand Milter Madsen for kongen og slog det
første søm i. Så talte sognefoged Søren Wenzel for
fædrelandet og slog det andet søm i. 
Så var det formandens  tur, Aage Jensen som  slog
det tredje søm i og gav udtryk for håbet om at både
unge og gamle ville slutte op om den nye  fane,
hvorefter den blev overdraget til Hans Fogh som var
udnævnt til fanebærer.

Fanen blev båret i spidsen for optoget gennem byen
til festpladsen (på Dyrlægegårdens mark) hvor rin-
gridningen fandt sted med stor opmærksomhed. 
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1950 - 1959

Endnu i halvtresserne havde de på hver eneste gård
stadigvæk heste, som gerne blev brugt til lidt for-
nøjelse, herunder at dyrke ringridersporten, som var
meget populær. 

Der var 32 ryttere til ringridning, så det var noget af
et optog der gik gennem byen.

Her blev kåret en Konge og det blev Holger Jensen
med 19 ringe, kronprins med 18 ringe blev Bent
Noer, Glejbjerg og prins blev Arne Madsen. I øvrigt
placeredes  flg. Chr. Schmidt, Rejner Rahbek, Aage
Fogh, Henry Madsen, Carl Larsen, Elmer Thomsen
og Elmer Nielsen.

Søndag formiddag var der fodboldkampe mellem
Vejrup og Gørding drenge, der endte 0 - 5 og junior
mod Ansager der endte 1 - 2  Et andet og meget
spændende hold bestod af ældre herrer der skulle
spille mod unge piger, der udviklede sig til en vold-
som dyst til stor morskab. En opvisning i hunded-
ressur samlede mange tilskuere. Så prøvede “land og
by” at trække i hver ende af et tov, og byen vandt.

Friluftsgymnastikken vakte stor beundring og om
aftenen var kroen fyldt med tilskuere til opførelse af
“På Kastelsvolden” Så blev der danset til langt ud på
natten og slutteligt tændt et stort fyrværkeri.
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OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11

For dine øjnes skyld 

Vejrup 
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
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Indvielse af nyt stadion 17 - 6 - 1956

Søndag den 17 juni 1956 fejrede Vejrup Idræts-fore-
ning sit 50 års jubilæum. Den første af de mange
faneplader og pokaler foreningen ejer, er fra 1910 og
disse plader vidner om mange dygtigt spillende fod-
boldhold i Vejrup, helt hen til 1928. Da var der en
mindre pause, men i 1931 gik man atter i gang og
det har kørt uafbrudt siden.

Indtil 1956 har foreningen kun haft lejede baner,
med en del flytteri til følge. Der var forsøgt køb af
jord flere gange, men uden held. Men så trådte kom-
munen til og købte jord fra Dyrlægegården og der
var stor tilfredshed med endelig at kunne råde over
egne baner. Lidt ekstra pres har der jo nok været på
op mod at skulle fejre 50 års jubilæum og samtidigt
skulle indvie et nyt stadion. 

Som der blev sagt i en tale ved indvielsen af det nye
stadion, der ligger nord for byen, på et højt liggende
terræn, “at det er en pryd for byen” og blev der
udtrykt, mange gode ønsker for forenin

gen og at den fremover må være rammen om en god
og sund idræt, for egnens ungdom.

På pladsen blev der vist en stor gymnastikopvisning
med hold fra en del omkringliggende byer. Der blev
afviklet en række håndboldkampe og ikke mindst
fodboldkampe, der var arrangeret flere forskellige
hold, bl.a. skulle de tidligere formænds koner spille
mod et udvalgt hold. 
Hvordan mon det gik?

Vejrup idrætsforening blev aktivt tilmeldt JBU i
1948 med et junior og et B-hold.

Foreningens første formand hejste den nye fane på
den nye sportsplads og senere, om aftenen var der
fællesspisning på Vejrup kro.

Her takkede lærer Kaas for det smukke arbejde der
var gjort og motiverede et leve for sognerådet. Sog-
nerådsformand, Milter Madsen kvitterede med at
sige “at man ikke må være for kneben med tilskud
og bevillinger, og kun gå efter at skrive små skatter
ud, for at være et ideelt sogneråd” Herefter lød en
tak til smedemester Jensen, Rebelsig for den fine fod
til flagstangen og Vøgaslund for den så smukke flag-
stang. Marie Larsen takkede de dygtige ledere og
udbragte et leve for idrætsforeningens formand Aage
Jensen der med stor iver udfoldede et flot lederskab.

1950 - 1959
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Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området

Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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AKTIVITETSOVERSIGT 2005/2006
Svømning i Vejrup IF

Efterår 2005
Så er vi igen klar til 10 gange svømning i Helle Haller-
ne.
Opstart fredag den 16. september og 10 gange frem på
nær efterårsferien i uge 42.

Tilmelding fredag den 9. september kl. 17.00 i hallen.
Prisen for de 10 gange svømning og buskørsel er
250,00 kr. som betales ved tilmelding.

Skulle der være spørgsmål, kan jeg kontaktes på: 
tlf. 75 19 04 60

Vejrup IF
Marianne Pedersen

Vejrup Idrætsforenings Gymnastikpogram
for vinteren 2005 – 2006

Starter uge 39

Mandag
17.30-18.30 Rytmepiger 3.kl. – 7.kl.
træner Mai-Britt Thomsen

19.00-20.00 Motionsmænd
træner Søren Callesen

Tirsdag
15.30-16.30 Kom og leg 2-5 år med eller 

uden forældre
træner Pia Møller

Marianne Jensen 

16.00-17.00 Puslinge piger Fra 3 år
træner mangler

19.00-20.15 Friske Damer
træner Sonja Andresen

Onsdag
16.00-17.00 Puslinge drenge Fra 3 år
træner mangler

16.00-17.00 Drenge BH.kl. – 2.kl.
træner mangler

Torsdag
16.00-17.00 Piger BH.kl. – 2.kl.
træner Mette Sørensen

17.00-18.30 Spring Begynder Mix
træner Anja Trane – Tanja - Daniel

18.30- 20.00 Spring Øvede Mix
træner Anja Trane – Tanja og Daniel

Spring foregår i hallen og de andre hold foregår i
gymnastiksalen på skolen.

Træningstider Håndbold 

Tirsdag
15.30-16.30 Kom og leg 2-5 år med eller uden forældre
Træner Pia Møller

Marianne Jensen 
Første træningsaften

16.30.17.30 MiniMini Piger/drenge (0-2 kl.)
Træner Susanne Enevoldsen

Gitte Enevoldsen
Første træningsaften

16.30-17.30 Mini piger (3-4 kl.)
Træner Ester Larsen
Første træningsaften

17.30-19.00 Småpiger (5-6 kl.)
Træner Elisa Andersen
Første træningsaften

17.30-19.00 Piger (7-8 kl.)
Træner Tine Madsen
Første træningsaften

19.00-20.30 Ynglinge
Træner Mangler endnu
Første træningsaften

20.30-21.30 Serie 2 og 3
Træner Danny Nonbo
Første træningsaften  9-8

Sæt kryds i kalenderen 10. september, hvis du er 
mellem 5 og 8 år, da kan du komme og prøve 
at spille håndbold 
Der kommer et opslag senere.

KURSUS I VIF
Brug af Airtrack

Torsdag den 25. august 2005
Mødelokale i hallen kl. 17 – 21.00

Hvordan bruges en airtrack bedst – 
Sikkerhedsaspekter ved brugen af airtrack.

Instruktør Torben Thorhauge 
Alle Idrætsgrene er hermed inviteret.

Tilmelding til Helle Burkal 
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6740 Bramming - Tlf. 75 19 14 11

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

HER KAN DIN ANNONCE STÅ
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Tilmelding til badminton vintersæson

Mandag den 15 august 2005 fra kl. 19:00 til 20:00 
i cafeteriet 

Børn født 1995 eller senere (yngre) 
spilletid torsdag fra kl. 15:30 til 16:30
Start torsdag den 25 august – uge 34.

Børn født i 1994 eller før (ældre) 
spilletid mandage fra kl. 17:00 til 18:30

Start mandag den 29 august – uge 35. 

Badminton udvalget

KFUM-Spejdernes Vejrup Gruppe
KFUM_Spejder Grøn spejder !

Grønt spejderarbejde er udvikling af mennesker på alle
områder:
Fysisk, intellektuelt, sosialt og åndeligt.

Vejrup Gruppe
I Vejrup Grupe er vi omkring 70 medlemmer. 
Deraf er de 13 ledere – resten er børn og unge 
mellem 6 og 99 år.

Vi har en hytte, ”Græstotten” på Gl. Hovedvej 6B, hvor
alle vores møder foregår. En stor del af aktiviteterne 
foregår udendørs omkring hytten.
Udover de ugentlige møder arrangerer de forskellige
enheder weekendture, sommerlejr og meget andet.

Spejder for en dag
Afholdes lørdag d.  27.8. kl 10-14.00.
Alle er velkomne.
Børn i 0 og 1 klasse får indbydelse til arrangementet
umiddelbart inden, og vi ser helst at nye børn venter 
med at komme til denne.

Enhederne:
Bæverflokken: For børn i 0 og 1 klasse
Mødetid: Torsdag kl 16.30-28
Ledere: Kirsten B Hansen tlf  7519 0459

Inge Pedersen  tlf 7510 1195
Tone Møller  tlf 7519 0530

Ulveflokken: for børn i 2 og 3 klasse
Mødetid: tirsdag kl 18.30-20
Ledere: Hardy Andersen  tlf 7519 0377

Bernhardt Nissen  tlf 3024 4627
Lykke Meden  tlf 75190210

Juniortroppen: for børn i 4 og 5 klasse
Mødetid: mandag 18.30-20.30
Ledere: Nils Jespersen  tlf  7519 0459

Lene Frederiksen  tlf 7519 0113
Gunnar Vedsted  tlf 7519 0430

Kontingent: 225 kr. pr halvår, som betales via giro

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
Gruppeleder Anna Schultz tlf 75190115 
eller Grupperådsformand Kent Poulsen tlf 75190406

AKTIVITETSOVERSIGT 2005/2006

STAVGANG

Ja vi er her endnu, - vi går mandag i Endrup ved
klubhuset og torsdag i Vejrup ved Fritidscenteret
begge dage kl. 19.00, der kan lejes stave i Vejrup til
10 kr.

Hvis man ud over de nævnte dage – har lyst til at leje
stave kan man også det, i Fritidscenterets åbningsti-
der. 

Vi er indimellem en del men vi kan sagtens være flere
– både med og uden stave, vi går ca. en halv anden
time i Danmarks dejlige natur. 

Så kom og vær med det er en god motions form. 
Hilsen Anja – Gitte – Helle.

Spejdertroppen: for børn i 6 og 7 klasse
Mødetid 18.30 –20.30
Ledere Simon Kristensen  tlf 4037 9561

Marianne Nygaard  tlf 2530 2914

Seniortroppen: for unge I 8 klasse og opad

Telefonnumre på kontaktpersoner

Badminton: Niels Rasmussen 7519 0066

Fodbold: Per Møller 7519 0496

Gymnastik: Helle Burkal 75190321

Håndbold: Allan Thomsen 7519 0052

Spejder: Anna Schultz 7519 0115

Svømning: Marianne Pedersen 7519 0460
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Laust Lauridsen
Præstbrovej 35 • Hjortkær 
6818 Årre • Mobil 4019 1157

Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

Stationsvej 9, Vejrup,

6740 Bramming

Tel.: 75 19 00 50 Fax: 75 19 07 50

ingrid.e@mail.tele.dk

Rådgivning, 
bogføring, 
revision
kontor- &
erhvervsserviceRegistreret Revisor

OLIEFYRSMONTØREN
V/HENNING NIELSEN

TLF. 75 19 84 93

AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5 

ALLE DAGE TIL KL. 22.00



Hvad vil det sige? Vi skal frygte og
elske Gud, så vi ikke lyver vor næste
noget på, udleverer og bagtaler ham
eller bringer ham i vanry , men derimod
undskylder ham, taler godt om ham og
optager alt i bedste mening. (Martin
Luther)

På det gamle testamentes tid var det
afgørende, at vidner var troværdige og
talte sandt, fordi en anklaget kunne
idømmes dødsstraf efter to eller tre vid-
ners udsagn. Falske vidner kunne være
fatale, når uskyldige blev slæbt i  retten.
Det var bestemt ikke uden grund at dette
bud blev indskærpet. Ganske vist var
vidnerne de første, der skulle løfte hånd-
en imod tiltalte og det vil vel sige kaste
med sten på den anklagede, men allige-
vel.

Men heller ikke at udsprede løgnagtige
rygter om andre var tilladt. Det er jo også
en måde at stjæle andres ære og livsmu-
ligheder på. Og budene er jo ikke givet
for at begrænse menneskers livsudfoldel-
se, men tværtimod for at beskytter og
befordre livet.

I almindelighed tager vi det ottende bud
som et bud, der forbyder al løgn, men det
er begrænset til at man ikke måtte vidne
falsk. Men andre steder tages der afstand
fra løgn som sådan  og fra især fra løg-
neprofeterne, når de lovede en lys frem-
tid uden noget at have det i.

Jesus kalder djævelen for løgnens fader,
og når han lyver, taler han af sit eget, det
er hans natur så at sige. Der er heller ikke
noget som løgn, der kan forpeste et men-
neskers liv og især da hvis man lyver for
sig selv, så man til sidst ikke kan kende
sig selv mere. En løgn fører til endnu fle-
re.

I ny testamente tages der afstand fra løgn
i enhver form. I stedet opfordres vi til
ifølge Efeserbrevet at bære over med
hinanden i kærlighed. Ikke noget med at
lyve af venlighed, nej, i stedet opfordres
til at bære over med hinanden i kærlig-
hed.

”Læg derfor løgnen bort og tal sandhed,
for vi er hinandens lemmer.” Ef. 4,26
Af nåde er I frelst ved tro, siger Efeser-
brevets forfatter, og dette nye samfund,
denne tingenes tilstand er at ligne ved et
nyt legeme, som har Kristus som hoved,
og stadig i følge denne tanke kan man
ikke forestille sig at armen lyver og for
benene eller for hovedet. Der er en orga-
nisk enhed, som ikke må ødelæggeres,
men inderlig forening og her skal vi ”
være sandheden tro i kærlighed.”

Og være indstillet på at tilgive hinanden,
ligesom Gud har tilgivet os.

Vi er døbt ind i et nyt fællesskab, som
ikke må ødelægges ved løgn, eller det,
som frister til at lyve.

Skal man altid sige sandheden? Hvordan
med os selv? Ønsker vi selv, at der skal
blive løjet for os af lægen eller af vore
nærmeste.? Nej, så hellere sandheden.
Det gør ondt i det øjeblik, man får det at
vide, men en løgn kan smerte i mange år
og jo mindre grund, der var til at lyve, jo
mere ondt gør det. Så det er bedst altid at
holde sig til sandheden.

Fordi noget er sandt, behøver man ikke
at sige det. Men kan jo også tie stille.
Sigrid Undset skal have sagt det på den-

ne måde:” Sig aldrig en løgn og sig kun
en sandhed, når det er nødvendigt.”

Sandhed hører sammen med kærlighed

og skal ikke bare siges for enhver pris og
til enhver tid.

Sandhed på græsk hedder aleteia og
betyder egentlig det der ikke er skjult, en
afsløring.

Hvis vi skal være sammen og være nær-
værende og have det godt sammen, ja så
er det ikke nogen god ide, at skjule det
væsentlige for hinanden, så skulle man jo
gerne have tillid til hinanden i stedet for
at snakke uden om eller stikke en hvid
løgn.

Og hvis sygdommen er dødelig eller
hvad der nu er på færde, så er det jo en
lettelse at bære noget tungt sammen i ste-
det for at stå alene med det og ikke kun-
ne dele det med hinanden, men tale ud i
stedet , især da når der måske skønnes at
være  ikke så megen levetid tilbage.

Somme tider bliver en løgn sagt ud af
venlighed, lader John Steinbeck en per-

Kirkebladet
Nr. 4  2005

Det 8. bud - Du må ikke vidne falsk mod din næste. 2Mos 20,16

Kirkelige handlinger
4/6-24/8 2005
Dåb:

Vejrup kirke:
Lykke Ri Chen Pannerup Sørensen

(Lisbeth Irene Pannerup Jensen og
Hans Jacob Sørensen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Julie Johanne Hansen, født Skogstad

(Bispebjerg kirkegård)

Vester Nykirke Kirkegård
Alma Lykke
Vagn Lauridsen
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Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115

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

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

Kirkens hjemmeside: www.vejrupkirke.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

son sige i en af sine bøger, ” men jeg tror
ikke at den nogensinde virker venligt..

Men hvis nu en morder er på jagt efter en
bestemt person i huset, hvor man bor,
skal man så svare ja til spørgsmålet, om
der er nogen hjemme?

Ja, det er et godt spørgsmål og det er nok
ikke muligt at spille døvstum, men næste-
kærlighedsbudet er det største bud og
derudfra må man svare.

Asger Ehmsen

Minikonfirmander
Dette års minikonfirmander får lidt andre
betingelser på grund af helhedsskolen
med skolegang indtil kl. 13.35 hver dag.
Men vi har valgt alligevel at fortsætte og
indbyder derfor onsdage fra kl. 13.35 og
så til  kl. 15.00. Det bliver som sædvanlig
først efter efterårsferien, vi begynder,
hvor vi vil mødes 5 gange til 1.søndag i
advent og 7 gange først i det nye år. Der
vil også blive et lille traktement under-
vejs samt undervisning og leg, men ikke
frokost, som vi plejer.

Solveig Kristensen og Asger Ehmsen

Høstgudstjenester
I år er der høstgudstjenester den 18. sep-
tember i begge kirker.  Kl. 10.30 i Vejrup
kirke og kl. 19.30 i Vester Nykirke.
Kirkerne vil været pyntet i dagens anled-
ning, og Børn og unge vil bære frugt og
grønsager op til altret i Vejrup.

Ved høstgudstjeneste er det tradition at
give en særlig gave, og den vil så blive
fordelt mellem Danmission, Kirkens
Korshær og Folkekirkens Nødhjælp.

Vi har jo alle  fået en stor gave, blot det at
vi lever og ånder og kan få det daglige
brød, så der er grund nok for alle til at
komme til høstgudstjeneste og takke for
livet her på jorden, så længe det er os
givet. Det gælder ikke blot den, som har
ejendom og været ude at høste. Efter
gudstjenesten i Vejrup er der kaffe i
præstegården og auktion over de indkom-
ne grøntsager. Alle indbydes til at tage
noget med,  og indtægten herfra går til
samme formål som indsamlingen.

I Nykirke er menighedsrådet god for en
kop kaffe i kirken. 

Nye konfirmander 2005-06:
Søndag den 21. aug.  kl. 10.30 i Vester
Nykirke og søndag den 28. august kl.
10.30 i Vejrup indbydes de nye konfir-
mander med forældre til at markere ind-
ledningen til konfirmationsforberedelsen
2005-06 ved deltage i gudstjenesten.

Indblæsningkanal
I Vester Nykirke er der blevet mere plads
ved døbefonten. Den gamle indb-
læsningskanal for varm luft er blevet fjer-
net og rummet fremtræder nu som en hel-
hed med mere plads til dåbsgæster og kor 
ved koncerter. 

Til gulvet er det lykkedes at finde nogle
store munkesten, som svarer til de øvrige.

Gåsen
Telefonen ringer midt om natten og
præsten tager den.
- Goddag, det er pastor Hansen
- Goddag præst. Jeg ringer for at sige, at
jeg har gjort noget meget forkert. Jeg har
stjålet en gås.
Stjålet en gås! Ja det var så ikke så godt.
- Nej, jeg ved det, præst. Og jeg ved ikke,
hvordan, jeg skal gøre denne synd god
igen. Vil du ikke have den?
Jeg? Ikke tale om! Du må give den tilba-

ge til ejeren.
Det har jeg forsøgt, men han ville ikke

modtage den.
Nå! Det var da mærkeligt, men i så tilfæl-
de kan du vel beholde den, vil jeg mene. 
Tak skal du ha´. God nat præst.
Præsten lå og tænkte på denne mærkelige
samtale. Pludselig slog en mistanke ned i 

ham. Han stak i et par morgensko og løb
ud i hønsehuset, hvor præstegårdens ene-
ste gås var.
Eller rettere havde været.

Bæverledere:
Kirsten B. Hansen, Lykkesgaardsvej 3, 
tlf. 75190459
Inge Pedersen, Grisbækvej  1 
tlf. 75101195
Tone Møller, Kærvej 20B, tlf. 75190530
Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377

Bernhardt Nissen, Kærvej 6, tlf. 30244627
Lykke Meden, Engdraget 43, tlf. 75190210
Juniorledere:
Niels Jespersen, Lykkesgaardsvej 3, 
tlf. 75190459
Lene Frederiksen, Lykkesgaardsvej 10, 
tlf. 75190113
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10, 
tlf. 75190430
Spejderledere:
Simon Kristensen, Vesterport 7A, Varde, 
tlf. 40379561
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20, 
tlf. 2530 2914
Gruppeleder:
Anna Schultz, Dannesvej 2, tlf. 75190115
Grupperådsformand
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
Seniortroppen:
Birgitte Appel, Åglimt 9C 1, Skjern 
tlf. 40531413
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 2530 2914
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 7.kl.): 
Torsdag kl. 18.30-20.30
Seniortroppen (8.kl og opad) Første fredag i
måneden
Kl. 18.30-19.30.
Alle møder afholdes i spejderhytten
“Græstotten” Gl. Hovedvej 6B
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Kristendommen og den postmoderne
udfordring

I løbet af de sidste par årtier har der fun-
det en udvikling sted, som af mange
betegnes som en udvikling fra det moder-
ne til det post-moderne. Denne udvikling
kan blandt andet registreres ved, at begre-
ber som frihed, fremskridt og fornuft ikke
længere har helt den samme vægt som tid-
ligere. Hvilke udfordringer og hvilke mu-
ligheder stiller denne kulturelle ændring
kirken over for? Hvordan skal vi gøre kri-
stendommen gældende som en aktuel
mulighed i et postmoderne samfund?

- Vi må nok erkende, at kristendommen
spiller en mindre og mindre rolle i Vest-
europa. I England er de somme tider
f.eks.  kun 14 mennesker om at oprethol-
de en gammel middelalderkirke. Det går
ikke, og så bliver den solgt til turistkontor
eller beboelse. Sidste år kunne vi ikke for-
stå, der var hvide havestole på en lands-
bykirkegård nær London. Jamen kirken
var solgt til beboelse. Enhver sammen-
sætter sin egen religion. Endnu har vi et
vist fællesskab i Vejrup og Nykirke. Der
bliver stadigvæk holdt gudstjenester, selv
om vi af og til kun er to eller tre ud over
betjeningen, og i Vejrup har vi stadigvæk
vores købmand og kro og i Endrup er der
Møllekroen. Men tilværelsen bliver stadig
mere og mere opsplittet og fragmenteret.
Vi er ikke så meget fælles om tingene me-
re, især i de større byer. Heldigvis er vi
stadigvæk lidt bagefter, hvad det angår i
de små byer. Men det kommer sikkert
også her, og hvad gør vi så for at modvir-
ke den tiltagende tendens til individualis-
me og ensomhed?

Sogneudflugt
Torsdag den 18. august er der sogneud-
flugt mod sydvest til Højer Møller,
Vidåslusen og Noldemuseet syd for Rud-
bøl.

Middag på Rudbøl Grænsekro. Kaffe på
Emmerlev Klev og besøg i Ballum kirke.
Pris for turen: 80 kr. Husk Pas.

Afgang  9.00 fra Nykirke, 9.05 fra tidl.
S.E. købmand og ca. kl. 9.15 fra Vejrup.
Tilmelding en uge før, dvs. torsdag den
11. august  til en af følgende:

Asger Ehmsen         75 190051
Grethe Knudtzen     75 170021 
Inge Juhl                 75 190178

GUDSTJENESTER Vejrup     Vester Nykirke

14. aug. (12.søn.e.trin.) 10.30 09.00

21. aug. (13.søn.e.trin. 09.00 10.30

28. aug. (14.søn.e.trin.) 10.30 ingen

04. sep. (15.søn.e.trin. 09.00 10.30

11. sep. (16.søn.e.trin.) 09.00 10.30

18. sep. (17.søn.e.trin.) 10.30 19.30

(høstgudstjenester i Vejrup og Nykirke)

25. sep. (18.søn.e.trin.) ingen 09.00 PT

02. okt. (19.søn.e.trin.) 10.30 Ingen

09. okt. (20.søn.e.trin.) 09.00 10.30

16. okt. (21.søn.e.trin.) Ingen 09.00 PT

23. okt. (22.s.e.trin.) 10.30 PT Ingen

30. okt. (23.søn.e.trin.) 09.00 10.30

(Busk-gudstjeneste. Sommertid slutter)

06. nov. (Alle Helgen) 14.00 11.00

PT: Pernille Troldborg

kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr. 

Ord til eftertanke
Et navn er mere værd end stor rigdom,
at vinde yndest er bedre end at have 
sølv og guld.
Ordsprogenes bog 22,1

Prof. Dr. theol.
Kurt Christensen,

Torsdag 
den 29. sept. i
præstegården:

Møder
Indremission 

Torsdag d. 8. sep.
Indre Missions fødselsdag 
i Glejbjerg missionshus 
v/ Asger Eriksen

Onsdag d. 21. sep.
Samtalemøde

Torsdag d. 13. okt.
Jubilæumsfest for 
Glejbjerg missionshus 
v/ tidl. sognepræst Brusen, 
Glejbjerg

Onsdag d. 26. okt.
Samtalemøde

Alle møder kl. 19.30.
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GULDKONFIRMANDER 2005

Bagest fra venstre: Svend Mortensen, Villy Jensen, Asger Ehmsen, Hans Clausen Fogh, Henry Sørensen, Verner Buch, 
Levin Madsen, Verner Brorsen

Forrest fra venstre: Else Grønning Svendsen (f. Sørensen), Maren Kallesø (f. Pedersen), Anny Sørensen (f. Christensen), 
Inger Holm (f. Lauridsen), Birgit Sørensen (f. Jensen), Irene Andersen (f. Danielsen)

Det nye tosidede dige i Vejrup er bygget på sand. Men det er slet
ikke så dårligt, selv om det bibelske princip er klippegrund. Men
da det ikke kan skaffes, så er sand det næstbedste. Det er i al fald
bedre end muldjord, for det kan jo synke og diget blive skævt
igen.

Darum Anlægsservice har færdiggjort det på smukkeste måde.
Så må vi se, hvor mange hundrede år, det  holder. Det må gene-
rationerne efter os afgøre.

Det nye dige
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Sydbank uddeler hæderspriser
Sydbank Gørding fylder 80 år, og dagen markeres bl.a. med uddeling af hæderspriser.

– Den 22. og 23. september skal der festes i Sydbank Gørding. Filialen fylder 80 år, og vi fejrer det med
en række folkelige og fornøjelige aktiviteter på dagen, fortæller filialdirektør Svend Erik Gejl.

I forbindelse med fødselsdagen har banken besluttet at uddele tre hæderspriser til borgere, der bor i Gør-
ding- eller Vejrup-området, og som gennem årene har ydet en prisværdig indsats i lokalområdet. Sammen
med prisen følger også pengegave på hhv. 5.000, 3.000 og 2.000 kr.

Sydbank beder derfor lokalbefolkningen om hjælp til at finde de rette kandidater til hædersprisen. Man
kan indstille sin kandidat på nedenstående kupon med en kort begrundelse for, hvorfor det lige netop er
den pågældende, der bør hyldes. 

Alle indkomne forslag forelægges en udvælgelseskomité, som består af læge John Bakke, medlem af
Sydbanks lokalråd, adm. direktør Ivan Møbjerg, Ugeavisen for Bramming og Omegn, samt filialdirektør
Svend Erik Gejl, Sydbank Gørding.

– Alle, der indstiller en kandidat, deltager automatisk i lodtrækningen om 3 by-gavekort på 300 kr. Fat
derfor pennen nu og indstil din kandidat til hædersprisen, slutter Svend Erik Gejl.



18

Foderanlæg
Flexsnegle

Siloer
Vand

Overbrusning
Ventilation

SpånsugningPræstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre
Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509

vagn@madsen.tdcadsl.dk

Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

Fagudlært personale altid til Deres tjeneste!

Åben: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.00

Se også udvalget i Vejrup døgnkiosk!
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Så er det igen blevet tiden, hvor vintersæsonen i håndbold atter
går i gang. Når I læser dette, er træningen da også allerede i fuld
gang. Igen i år har vi allieret os med Danny Nonbo, som chef-
træner for 1. holdet i Serie 2. Men han vil dog også stå for
træningen af vores 2. hold i Serie 3. Træningen vil igen i år kun
være en enkelt gang om ugen, og som i de tidligere år, er det
hver Tirsdag fra kl. 20.00 – ca. 21.30.

Selve turneringen starter i slutningen af September måned, hvil-
ket der vil komme opslag om, rundt omkring i byens butikker.

Som I kan se ud fra puljeinddelingen, bliver der i år, for 1. hol-
dets vedkommende, en del lokalopgør, hvilket nok skal give
nogle spændende kampe. Og igen i år, håber vi selvfølgelig på
stor opbakning fra sidelinien, til vores hjemmekampe!
På forhånd tak…

Susanne

Serie 2 damers puljeinddeling: 

Bramming IF 2
Bramming IF 3
Esbjerg HK 4
Folding-Brørup HK 3
Glejbjerg G&IF
Gørding-Lourup IF
IF 92, Esbjerg 3
Skodborg IF
TM Tønder
Vejrup IF

EFTERLYSNING

BANKO  i Vejrup Endrup Fritidscenter

Vi mangler hjælpere på “gulvet”
Vagtplan udleveres til hver 3. uge

Husk overskud støtter Idrætten i både 
Endrup og Vejrup.  

Henvendelse til
Endrup Idrætsforening - bankoudvalget

Ketty Christoffersen tlf 75 19 12 59

Regnskabet for idrætsforeningen og støtteklub med gennemgang af
Marie Warming viste et lille overskud på kr. 721,79.

Valg af bestyrelse: Ditte Olsen, Frank Martinussen, Bill Schmidt.
Genvalg til Jan Jepsen og Ketty Christoffwersen, Søren Høj Kri-
stensen går ind som suppleant for Dennis Christensen (flyttet).
Desuden er Marie Warming som kasserer.
Valg Revisor: Preben Jahreis og Ella Pedersen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Endrup Idrætsforening

VIF Håndbold - Senior damer

Vester Nykirke Venstre - Kanotur

Tillæg til referat fra Generalforsamling i Endrup 
d. 22. febr. 2005

Sneum Å snor sig smukt gennem landskabet.

Det er en helt speciel oplevelse at se landskabet fra  vandsiden i en kano.

Lørdag de 2. juli sejlede vi ad Sneum Å fra Endrup og ud til Johannes Smidt i Størsbøl. Engen var målet for bueskydning, 
rundbold og socialt samvær.

Vester Nykirke Venstre er meget tilfreds med opbakningen til den årlige sommerarrangement .

Når vi har så smukke omgivelser i nærheden er det dejligt at bruge dem.

En sommerhilsen fra
Vester Nykirke Venstre
Ketty Christoffersen
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Støtteforeningen for Endrup Møllekro

Hvem er du/I?
Vi forventer at du/I har flair for børn, og har lyst til at arbejde
med børn.
Du/I må gerne have en pædagogisk eller terapeutisk baggrund -
dette er dog ingen betingelse, idet vi tilbyder relevant uddannel-
se i DGI- regi.
Vi forventer du er mindst 16 år.

Arbejdet:
Børnegymnastikken foregår i Endrup én gang om ugen á ca. 2
timers varighed. Vi forestiller os, at I er to der skiftes til at stå for
børnegymnastikken, hvor leg, sang, bevægelse og glæde er en
vigtige parameter i gymnastikken.

Løn efter aftale.
Seneste ansøgningsfrist er d. 15. September 2005!

Send din ansøgning til
Frank Martinussen, Bygaden 36, Endrup, 6740 Bramming

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

Frank Martinussen på tlf. 75158268

Med venlig hilsen
EIF bestyrelse

Der blev afholdt Kræmmermarked på P-
pladsen foran Kroen den 4/6 2005. 

Der kom 25 tilmeldinger på en stand
plads, det var jo - i betragtning at det var
1. gang - rigtig fint. 

Mange forskellige ting blev solgt ved
boderne, hjemmelavede kort, papirklip,
urte poser, stearinlys i mange afskygnin-
ger... bare for at nævne nogle af de man-
ge ting som man kunne se på. 

Hele dagen blev der solgt pølser, øl, pop-
korn og selvfølgelig slik, ligesom der
hele dagen stegt både pattegris og lam,
til den efterfølgende spisning på kroen,
hvor Country Expressen spillede op til et
sving om. 

Vi havde en rigtig god dag, med stor til-
slutning og trods regnen stod i stride
strømme. 

Uden denne tilslutning og opbakning
havde det ikke været mulig med et sådan
et arrangement. 

Så vi skylder en stor TAK til alle som
hjalp os, mange timer eller få timer TAK
til alle for en flot indsats. 

NÆSTE ÅRS DATO BLIVER DEN 4/6
2006
Støtteforening for Endrup Møllekro

Endrup Idrætsforening søger ...
Én til to personer, som vil stå for gymnastik for børn i alderen 2 - 6 år.
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Skydning på 15 meter banerne i Vejrup-Endrup Fritidscenter
for vintersæsonen 2005-2006.

Skydning starter tirsdag d. 6. september.
Der skyder herefter hver tirsdag hele vinterhalvåret
med undtagelse af skoleferier.

Åbningstiden er fra kl. 19.00 til 21.00
Patronsalg slutter kl. 20.30

Alle er velkomne. Der kræves ingen forudsætninger for at sky-
de.
Vi tilbyder alle interesserede en prøveskydning med instruktør
uden krav om medlemskab.

Priser : 1 skydning a 25 skud  13 kr.
Kontingent for 1 år (under 21 år) 100 kr.
Kontingent for 1 år (over 21 år) 150 kr.
Kontingent + 10 skydninger a 25 skud.
(under 21 år) 150 kr.

Kontingent + 10 skydninger a 25 skud. 
(over 21 år) 250 kr.

Information om GVS kan findes under foreninger på Vejrups
hjemmeside:

www.vejrup.dk

Hver mandag fra kl. 13.45 – 15.45 er der i skolens formnings-
lokale forskellige håndarbejde.

I Præstegården er der egns historei og andre emner.

Der kommer personale fra Østergården med hver anden gang.

Der startes i Præstegården den 26. September.

I Skolen den 3. Oktober.

Kom og vær med fra starten, vi glæder os til at se kendte og
nye ansigter

Med Venlig Hilsen fra Østergården
Helle og Anna

Tirsdag den 20. september kl. 19.00 
på Vejrup Skoles i gymnastiksalen

Klarsyn! en aften med Healer Marianne Rasmussen. 

Hun arbejder med energier, kærlighed samt gode råd og henvis-
ninger fra åndeverden samt det kosmiske som er tilstede denne
aften.

Billetterne kan købes i forsalg hos FOKUS i Vejrup fra den 1-9
2005 pris 60 kr. incl. kaffe. Pris ved indgang 80 kr. incl. kaffe.

Mandag den 10. oktober kl. 17.00 fra kroen.

Køreteknisk anlæg i Varde.

Kom og prøv dine kørefærdigheder på køreteknisk anlæg i Var-
de. Tilmelding senest 6 oktober på tlf. 75191195 Medbring selv
kaffe / te og evt. egen bil. pris med egen bil 125. kr. pris ved leje
af bil 175. kr.

Med venlig hilsen 
Vejrup Husholdningsforening

Vejrup Husholdningsforening

Pensionister og efterlønsmodtagere i Vejrup
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Bakkely
Kartofler & Grønt

Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

Åbningstider:
Hverdage 10:30-17:30 

Lørdage 9:30-13:00

Vi har limosine bøffer med 
tilbehør til en hyggelig aften
• Frugt/grønt og kød • Brugskunst 
• Gavekurve
• Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
• Levering af frugt/grønt 

til private og virksomheder

Kæmpe udvalg i hvidevarer - 
også 2. sorterings- og demomodeller.

Ring inden kl. 12 og vi udfører service samme dag. 
Vi har reservedele med i bilen og reparerer på stedet.

Husk stort udvalg i gaver til store og små.
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Vejrup Senior Club

Torsdag den 25. august kl. 18.00
Høstfest hos Søren Jensen Storegade 61 A. Vagn Kransen kom-
mer og spiller. Og for kun 110 kr. pr. næse, får man 4 stykker
smørebrød samt kaffe og musik til. Drikkevarer kan købes, man
kan også selv medbringe det man vil drikke.
Tilmelding senest den 15 August tlf.75190094 eller tlf.
75190095

Torsdag den 15. september kl. 12.30 ved Kroen.
Eftermiddags udflugten går denne gang til “ECCO” skofabrik i
Bredebro, her bliver vi vist rundt og man kan også købe sko med
25 % lavere pris end i butikker. Efter dette besøg, køre vi til
“ECCO” centeret, for at drikke kaffe. 
Prisen for alt dette er 100 kr. Tilmelding senest den 8 september.
tlf.75190094 eller tlf. 75190095

Torsdag den 13. oktober kl. 14.00 på Vejrup Kro.
Lektor Uve Dahl fra Ribe vil underholde os med humoristiske
glimt fra sin synderjyske barndom.

Torsdag den 17. november kl. 14.00 på Vejrup
Kro.
En Bioteknikker kommer og viser os noget sengetøj med pulse-
rende magnetfelt - terapi. Og så får vi gratis kaffe og til slut er
der lodtrækning om nogle præmier.

Torsdag den 8. december kl. 14.00 på Vejrup Kro.
Pastor Brautsch fra Darum, kommer for at fortælle om den kend-
te danske digter H.C. Andersen. Efter kaffen er der igen i år ban-
kospil.

Torsdag den 12. januar kl. 14.00 på Vejrup Kro.
Generalforsamling - emner til underholdningen er ej fastlagt.

Bowling:
Om onsdagen i alle ULIGE uger er der bowling i Brørup fra kl.
16.00 til 17.00
Starter onsdag den 28 september. Til og fra melding dagen før
inden kl. 12.00 tlf.75190094 eller tlf. 75190095

Cykling: Hver mandag kl. 9.00 fra Vejrup kro
Kom med ud og oplev den skønne natur, der siges, at man har
godt af luften.

Idræt om dagen:
Starter i oktober, i samarbejde med Vejrup Idrætsforening. Leder
Søren Callesen og Preben Lind Yderlige oplysninger kommer i
Vejrup/Endrup nyt.

Kortspil hver torsdag:
Kortspil begynder den 22. september hver torsdag, undtagen de
torsdage, hvor der er arrangementer og udflugter.

Vejrup Senior Club, siger mange TAK til Sydbank for støtte til
vores udflugt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Program over møder og aktiviteter efteråret 2005

Billeder fra Vejrup SPORTSFEST

Cykeltur torsdag, vi nåede næsten hjem i tørvejr Junior fanen blev overrakt af Danske samfundet til Vejrup Idræts-
forening
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Grimstrup

Tlf. 75 19 10 32
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30

Lørdag         8.00-14.00
Søndag        8.00-12.00

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

HELLE 
KØRESKOLE

v/ Jens Axel Møller

7517 8369/2162 4676

Elever fra Vejrup medtages til teori 
i Agerbæk, så længe der er plads

STØT 
VORE SPONSORER 

DE STØTTER OS

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

Bramming Byggelager A/S
Industrivej 30                  Tlf. 7517 3900
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Billeder fra Vejrup SPORTSFEST

Fredag var der også diskotek for de meget unge piger og drenge Lørdagens rundbold turnerings vinderene

Vardegarden følger trop efter Paul Erik Andersen Det nyeste tiltag i Vejrup Idrætsforening "Cheerleaders"

Endnu en flot optog blev hyldet på sportspladsen I tvekampen mod Endrup Idrætsforening tager 
Vejrup Idrætsforenings formand en gevaldig hop på glat bane
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VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING

HER KAN DIN ANNONCE STÅ
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ARRANGEMENTER :

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

ÅBNINGSTIDER:
ENDRUP/V. NYKIRKE LOKALHISTORISK ARKIV

1. onsdag i hver måned fra kl. 16.00-17.000
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden på tlf. 75 170107 Niels Erik Junk

VEJRUP SOGNEARKIV
Hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00 - Velkommen også til en kop kaffe

Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden tlf. 75190 335 og 75 190 316

Tirsdag. D.20.09 Vejrup Husholdningsforening -  Klarsyn aften med Healer på Skolen kl. 19.00
Ved Marianne Rasmussen.

Mandag. D. 10.10 Besøg på Køreteknisk anlæg i Varde - fra kroen kl. 17.30
Vejrup Husholdningsforening.

Onsdag. D. 23.08 Sportsfest Banko i Vejrup – Endrup Fritidscenter kl. 19.00

Torsdag. D. 25.08 Sportsfest Bankocykkelløb og Fællesspisning

Fredag. D. 26.08 Sportsfest Børnedag

Lørdag. D. 27.08 Sportsfest  Aften med underholdning og god mad

AUGUST 2005

SEPTEMBER 2005

OKTOBER 2005

Vejrup Seniorclub tilbyder følgende
Bowling:
Om onsdagen i alle ULIGE uger er der bowling i Brørup fra kl. 16.00 til 17.00
Starter onsdag den 28 september. Til og fra melding dagen før inden kl. 12.00 tlf.75190094 eller tlf. 75190095

Cykling: Hver mandag kl. 9.00 fra Vejrup kro
Kom med ud og oplev den skønne natur, der siges, at man har godt af luften.

Idræt om dagen:
Starter i oktober, i samarbejde med Vejrup Idrætsforening. Leder Søren Callesen og Preben Lind Yderlige
oplysninger kommer i Vejrup/Endrup nyt.

Kortspil hver torsdag:
Kortspil begynder den 22. september hver torsdag, undtagen de torsdage, hvor der er arrangementer og
udflugter.



Firmanavn By Telefon
Agerbæk Sko Agerbæk 7519 6160
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Apotek Gørding 7517 8009
Apotek Bramming 7517 3044
Bakkely Bramming 7519 0005
BG Bank Vejrup 7519 0344
Blomst & Idé Gørding 7517 0018
Byggekram Bramming 7517 3900
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
EDC Mæglerne Bramming 7517 4677
Egon Nielsen TV Gørding 7517 8284
Ellegaard Revision Vejrup 7519 0750
Erling Egert Gørding 7517 8090
GoingDown Diving Vejrup 75190640
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Køreskole Agerbæk 7517 8369
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
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
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lillian Kokholm Vejrup 7545 4090
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
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
Smykkehuset Bramming 7517 4717
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
Sejstrup Taxi Sejstrup 7517 0444
Skjern Bank Bramming 7510 1881
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Sydbank Gørding 7517 8377
Sørens Farve 
og Tapet                 Bramming 7517 4396
Torkilds Tæpper      Bramming 7517 3248

Fimanavn By Telefon
Uffe Nissen Gørding 7517 8223
V. A. G. Vejrup 7519 0054
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup Andels Grovvare 7519 0054
Vejrup Entreprenør Vejrup 7519 0238
Vejrup El - Service Vejrup 7519 0350
Vejrup Kro Vejrup 7519 0006
Vejrup Maskincenter Vejrup 7519 0122
Vestjysk Industri & 
Landbrugsmontage 7519 1509
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!


