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Orientering
Støtteforening for Samlingsstedet:
Hanna Schmidt er blevet ny formand og Tina Frandsen er ny sekretær - begge er nyvalgt på sidste generalforsamling.
Støtteforeningen takker Edel Dall og Preben Jahreis for det store arbejde de har udført for støtteforeningen.

Kanoturen:
Vi var 12 voksne og 9 børn på årets kanotur. Samtidigt med at håndboldpigerne spillede OL-finale i Athen nød vi Sneum ås smukke natur mellem Endrup og Ålbæk. En pragtfuld tur med et meget flot vejr – vi sluttede med bål og snobrød for de yngste og efterfølgende spisning på Endrup Møllekro.
En rigtig god dag - og vi håber at rigtig mange vil deltage når turen gentages i 2005.

Høstfest på Endrup Møllekro:
Lørdag den 18. september var der dækket op til Høstfest på Endrup Møllekro. Der var 69 som havde meldt sig til spisning og til
den efterfølgende dans mødte yderligere 20. Musikken var
”Country Expressen” og maden var fra Endrup Møllekro - en rigtig god aften med en herlig stemning fra start til slut.

Julefrokost 2004:
Der er nu åbent for tilmelding til årets bedste julefrokost - nemlig den på Endrup Møllekro.
Musikken er i år med Gipsy Queen og maden er fra Endrup Møllekro.
Vi starter kl. 19.00 og slutter kl. 02.00.
Prisen er 200,- kr. pr. person.
Husk at tilmelde dig inden den 26. november 2004 hos:
DK-Benzin - 7519 1122
Maibritt Søkilde - 7519 1227
Høstfest

Samlingsstedet Endrup Møllekro:
På årets generalforsamling ønskede Bill Schmidt ikke genvalg - i stedt blev Lars Brinch Thygesen fra Vibæk valgt.
Bestyrelsen ønsker at takke Bill for hans indsats gennem
årene.
Noget forsinket vil vi rette en stor tak til Endrup Husmoderforening der ophørte I FORÅRET OPHØRTE SOM
FORENING som forening og ved den lejlighed besluttede
at forære foreningens aktiver (ca. 11.000,- kr.) til Samlingsstedet. Vi beklager at vi først får takket jer her i bladet så
lang tid efter overrækkelsen fandt sted.
Vi ønsker at takke DK-Benzin for overrækkelse af 1.500,kr. fra sponsorbidrag i forbindelse med salg af Endrupvinen.
Vi ønsker endvidere at takke Keld fra Møllegården for det
store arbejde med støbejernslampen v. Kroen.
Med venlig hilsen
Støtteforeningen/Samlingsstedet Endrup Møllekro.
På billedet ses fra venstre: Kasserer Susanne Jessen og formand Michael S.
Christensen Samlingsstedet samt Marie Jensen, Solvej Schmidt og Linda Kirkegård fra den nu tidligere Endrup Husmoderforening.
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Den 300 årige Endrup Mølle Kro er igen blevet en rigtig kro
Den mere end 300 år gamle Endrup Mølle Kro har igen slået
dørene og er klar til at give de besøgende mange gode oplevelser i de helt unikke omgivelser på den gamle kro ved Sneum å.
Da ”Samlingsstedet Endrup Møllekro” overtog bygninger i 2002
og frem til juni 2004 var køkken og krostue forpagtet af Marie
Jensen og blev drevet som ”Endrup Møllegrill”. Bestyrelsen vil
gerne takke Marie Jensen for hendes indsats.
Da Marie meddelte at hun ville stoppe, ledte vi straks efter en
afløser. Vi håbede at finde en person, som ville holde åbent på så
mange af ugens dage som muligt. Samtidigt med at vi ledte efter
en forpagter, undersøgte vi hvilke krav fødevaremyndighederne
ville stille til køkkenfaciliteter og indretning, hvis der skulle
laves mad helt fra grunden.
Tiden nærmede sig og vi havde stadig ingen ny forpagter, men
heldigvis ”dukkede” Sanne Jessen op og viste interesse. Efter en
kort betænkningstid, sagde vi ja til hinanden.
Bestyrelsen ønskede, at Kroen skulle åbne så hurtigt som muligt
og Sanne var klar.
Det blev 14 travle dage i juni. Køkkenet skulle bygges om, der
blev bygget til og alt var klar til godkendelse, men det holdt
hårdt. Der skulle indhentes tilbud på inventar, laves et stort praktisk arbejde – så billigt som muligt – men også samles penge ind
til denne investering i Endrup bys fremtid.
Mange brugte en del af deres sommerferie – ja nogle hele deres

ferie - på at bringe køkkenregionerne klar til godkendelse – uden
denne store frivillige arbejdskraft og de mange private sponsorer, samt firmaer som sagde ja til at støtte lokalsamfundets satsning med arbejde og økonomi på vores alles samlingssted. Vi er
alle hjælpende en stor tak skyldig – det er pragtfuldt med denne
opbakning og den følelse af et ejerskab blandt rigtig mange i
vort lokalsamfund…. MEN vi er dog langtfra ved vejs ende og
håber, at der er flere som er villige til at støtte med et stort eller
lille beløb. Vi hører meget gerne fra jer, da den store investering
vi foretog i Endrup Møllekro endnu ikke er helt på plads økonomisk og der er flere udfordringer i den kommende tid.
Det er i skrivende stund et faktum at kroen er i gang og det går
virkelig godt. Sanne har formået at overføre hendes store erfaring og indfri de forventninger, vi havde da vi lavede forpagtningsaftalen med hende. Vi hører mange rosende ord om hende,
hendes mad og den betjening gæsterne modtager af hende og
personale på Endrup Møllekro.
Fra juli 2004 fik vi igen en kro i Endrup. Og vi er alle klar, om
så det gælder møde i et af de mange lokaler, et foreningsarrangement, en fest eller er det søndagsturen med kaffe - brug ”Endrup Møllekro”.
Tlf 75191500
Bestyrelsen f. ”Samlingsstedet Endrup Møllekro”

Sponsorer Endrup Byfest 2004
Vi vil hermed gerne sige tusind tak for sponsor støtte til Byfesten i Endrup 2004.
Jydske Vestkysten,
BG bank,
Lunds boligudstyr,
Foto Ole,
Lady Sara
Smykke huset,
Glarmester Fich Rasmussen,
Skjern bank,
Home,
Nyt syn,
Syd bank
Matas,
Sport master,
Imerco,
Tæppegården,
Byggekram Bramming,
Opus 9,
Sørens farve og tapet,
El huset,
Danske bank,
Hansen sko,
Andelskassen Grimstrup og Bramming,
Inca,
Bramming vinhandel,
Dinsport,

Tjæreborg leverpostej,
Toxværd,
Expert,
KC radio
Vognporten,
Sports Connection,
Agerbæk Sko og Manufaktur,
Breinholt møbler,Agerbæk,
Bygma, Agerbæk,
Den danske bank Agerbæk,
Fiskeri og søfarts museet,
E.F.B. Elite,
Cocio,
Mc Donald,
Nykredit,
Top danmark,
DFDS. Roland Munch,
C.J.C.,
Shell Korskroen,
Baker oil tools,
Gørding smede og maskinforretning
Vejrup døgnkiosk,
V.F. biler,
Vejrup auto forretning,
Vejrup maskincenter,

Jens Søndergaard Vejrup
Trælasten Gørding,
V.A.G. ,
Kreaturhandler Erik Gammelgaard,
Murer firmaet Lauridsen,
D.K. benzin Endrup,
Endrup møllekro,
Zoneterapeut Anne Grete Jeppesen
Endrup,
Funny Cars,
Salon Søkilde Endrup,
Ny Endrupholm
S.E. biler,
Endrup andelsmejeri,
Endrup byggemontage,
Kloakmester N.P. Christensen,
Byggefirmaet Rud Christensen Aps Endrup,
Sydvestjysk andel Roust,
Tjæreborg rejser,
Allison of Denmark Omme,
Computer city Odense,
Vejrup Hønseri
Gørding Solcenter.
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Byfesten i Endrup 2004
Byfesten er nu veloverstået, kassen er gjort op og slatte festen er netop overstået.
Vi kan se tilbage på en byfest hvor vejr guderne igen
var med os,
Byfesten startede traditionen tro med banko i Vejrup
Endrup Fritidscenter, der på trods af varmen havde
god opbakning.
Torsdag var første byfest dag i Endrup, hvor vi havde
noget nyt på programmet nemlig cykel banko, hvor
der var ca 55 deltagere. En enkelt fik kortet fuldt.
Derefter var der ta` selv bord i teltet – i dette deltog
de 100 sultne mennesker, der nød godt af den gode
mad fra bla. Slagter Mathiesen.

Fredag morgen var børnene ikke helt udhvilede, men
de var klar til de indledende runder i Robinson
dysten. Der blev kæmpet i stige rally, neger bolle
spisning imens de sang – det så ud som om børnene
havde det sjovt.
Fredag eftermiddag bød på 7 mands fodbold, hvor 4
lokale hold deltog. Der var også pige fodbold og stav
gang.
Aftenen sluttede med Karaoke i teltet – der var mange nye sang talenter !
Børnene legede udenfor i hoppeborgen og de gjorde
sig klar til at overnatte i teltet. De voksne blev sendt
hjem og så startede nattens hygge med snobrød og
diverse lege.

Lørdag formiddag var der rundstykker til de morgenfriske og som sædvanlig var kroket folket oppe fra
morgenen, hvor de gjorde klar til turneringen og gjorde morgenbordet klar i teltet.
I turneringen var der 48 spillere, fra forskellige klubber.
Mange børn havde ryddet op i deres gemmer og i
bedste kræmer stil pruttede de om priserne, der var
også mulighed for en tur i hestevogn for store og små !
Igen i år var der frokost bøffer, men som noget nyt var
det Endrup Møllekro der stod for tilberedningen, de
smagte rigtig godt .
Finalen i Robinson dysten blev også afviklet , til stor
morskab for børnene, Anders Søkilde vandt trofæet.
Over middag spillede Endrup mod Vejrup, vi har
glemt resultatet !
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Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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Lørdag aften var der lagt op til Western stemning. Der
var mange fest klædte gæster, nogle i det helt store
western udstyr. De bedste udklædte blev Poul Anker
Pedersen og Annette Bertelsen.

Samlet set har der været stor opbakning til byfesten,
alle har været glade og der er stor velvillighed til at
give en hjælpende hånd.
Økonomisk set fortæller kasser Marie Warming at
overskudet er på ca 8000,- kr. hvilket er utrolig flot i
forhold til de seneste år.
Byfest udvalget vil gerne sige en stor tak til alle der
har hjulpet til ved byfesten og som har støttet byfesten ved at komme i teltet til de arrangementer der har
været. Også en stor tak til alle de udenbys sportsfolk
der kommer og spiller til vores byfest i Endrup.
Også tak til folkene fra Vejrup der passer baren lørdag
aften.

Aftenen var meget festlig og der blev danset meget.

Vi får også megen støtte fra firmaer og forretninger i
området, dem vil vi også gerne sige en stor tak.
Vi har i de sidste år talt om at flytte byfesten til en
anden uge, da mange er på ferie i uge 30 og vi tæller
jo ikke så mange indbyggere.
Har du en mening om dette er du meget velkommen
til at kontakte Endrup Idrætsforening på
bertelsen@hus.dk
eller Jan.Jepsen@Bakeroiltools.com
Du er også meget velkommen til at komme med ide`
er til byfesten 2005.
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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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Vejrup Borgerforening Generalforsamling

VEJRUP BORGERFORENING
afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag d.18.11.2004 kl. 19.30 på Vejrup kro
Med flg. Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af skriftfører og to stemmetællere.
3.
Formandens beretning ved formand Hans Johnsen.
4.
Foreningens regnskab ved kasserer Ulla Bolding.
5.
Valg til bestyrelsen:
6.
Efter tur afgår: Peder Hjort, Peter Berthelsen og Ulla Bolding ( alle er villige til genvalg)
7.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
8.
Valg af to revisorer. Nuværende Else Truelsen og Leif Hermansen.
9.
Indkomne forslag: Bestyrelsen har forslag til nye vedtægter.
10. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har vi inviteret Esbjergs borgmester Johnny Søtrup og
Brammings borgmester Karl Kristian Knudsen.
Vi har bedt dem komme og give deres bud på Vejrups fremtid i en ny storkommune.
Vi ønsker at høre om forventninger til udviklingen indenfor bl.a. skoleområdet, børnepasningen,
ældreplejen samt ikke mindst nærsamfundet med nye udstykninger af byggegrunde både til beboelse og industri.
Lyder dette interessant så mød op torsdag d.18.11.2004 og tag din nabo med.
Borgerforeningen er vært ved kaffe og snitter.
Venlig Hilsen
Hans Johnsen, Formand

HUSK
BØRNEBANKO AFHOLDES I ÅR
DEN 4. NOVEMBER
KL. 18.30
I KÆLDEREN PÅ VEJRUP SKOLE
PÅ GENSYN
VEJRUP BORGERFORENING
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6740 Bramming - Tlf. 75 19 14 11
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Endrup/Vibæk grusgrav
Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv har
modtaget følgende oplysninger om Vibæk grusgrav.
Efter omtalen i ”Ugeavisen” for Bramming og omegn
den 17.08. 04, fik Ella og Niels Petersen Endrup,
samt Hans Andreasen Grisbæk flere henvendelser fra
folk, der ikke kunne få de oplysninger i ”Ugeavisen”
til at passe med de ting de kunne huske omkring grusgraven.
Ella og Niels Petersen, samt Hans Andreasen arbejdede videre på det, for at få flere og mere korrekte
oplysninger frem.
Hans Andreasen har gjort et godt stykke arbejde ud af
det, med en korrekt angivelse af navne, årstal og matr.
nr. Tak for det Hans.
Jeg refererer hermed det skrevne materiale Hans
Andreasen har udarbejdet og afleveret til arkivet.
Vedr. omtalen om Endrup grusgrav i Ugeavisen d. 17.
august. Hermed yderligere oplysninger om Vibæk
grusgrav gennem årerne.
Entreprenør Chr. Nielsen var ejer af gården i Endrup
( nu Bygaden 84 ). Der var ifølge en vurdering fra
1916 et areal på 72 td. Land.

Det var landmand Jes Thomsen ( nu Vibækvej 25 )
der påtog sig at trække tipvognene op til Vibækvejen.
Han var ejer af en stor og stærk brunskimlet belgisk
hest.
Chr. Marinus Rasmussen solgte gården d. 12-2-1929
til hotelejerne Mette og Eskild Sørensen Esbjerg.
Gdr. Peder Sørensen V. Vejrup var også ejer af arealet
ved nedkørselen til den nuværende sø. Markskellet
var ved det nu opgravede dige.
Kristian Lauridsen Vibæk solgte i 1947 et stykke jord
fra gården( grusgravområdet) til Åge Frederiksen og
Kristen Vinum fra Døstrup som tilplantede stykket,
der siden er blevet solgt til Roland Madsen Munck
Det gamle æbletræ Vibækvej 21
H.C. Andersen skrev 1851 ( Af Hyldemor ) sangen:
Det gamle træ. O lad det stå, indtil det dør af ælde. En
opfordring som alle ejerne af Vibækvej 21 efterlever.
Laurids Lauridsen Vibækvej 7 Endrup, der har haft sit
hjem på gården i Vibæk fortæller at det var AnnaDorthea og Ib Pedersen der plantede æbletræet ved
deres overtagelse af landbruget d. 24-5-1889.
Hans Andreasen

Interessentselskabet Endrup Cementstøberi lå ikke
langt fra.( Hovedvej A1 nr. 32 ). Selskabet fik skødet
d. 2-5-1919. Det var Svend Svendsen der startede firmaet og som medhjælpere havde han John Johnsen
og den senere staldkarl på Endrup Møllekro store
Niels.

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv vil takke
Hans Andreasen, Ella og Niels Petersen for initiativet
til at få de korrekte oplysninger frem omkring Endrup/Vibæk grusgrav.

Den 16-7-1942 købte Mads Chr. Nielsen stykket tilbage. Købesummen var 8000 kr.

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv

Det var Chr. Marinus Rasmussen ( f. 8-10- 1889 i
Hortlund ). Og hustru Juliane Rasmussen ( f.7-4-1892
) der købte gården nu Vibækvej 21 ( matr. nr. 3 f ). De
fik skødet d. 14-1-1921.
Ved salg af grus og sand fra et stykke hedeareal på¨ca.
5,5 td. Land blev der betalt 3000 kr. fra Bramming
kommune. Arealet lå ca. 200 m. fra nr. 21.

Hartvig Vind Jensen
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Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

Laust Lauridsen
Præstbrovej 35 • Hjortkær
6818 Årre • Mobil 4019 1157

Registreret Revisor

Rådgivning,
bogføring,
revision
kontor- &
erhvervsservice

Stationsvej 9, Vejrup,
6740 Bramming
Tel.: 75 19 00 50 Fax: 75 19 07 50
ingrid.e@mail.tele.dk

Kirkebladet

Nr. 5 2004

Det 4. bud
Anden Mosebog 20,12: Ær din far og din
mor, for at du må få et langt liv på den
jord; Herren din Gud vil give dig.
Med det fjerde bud er vi nået til forholdet til vort medmenneske. At vi skal
elske vor næste som os selv. Dette siges
dog ikke direkte forbindelse med de ti
bud, men er den underliggende baggrund.

Det har vi heldigvis socialvæsenet til i
dag, alle får folkepension, og hjemmesygeplejersker samt plejecentrene Østergården og Solgården er til rådighed.

Kirkelige handlinger

Det behøver vi slet ikke at tænke på.

Dåb:
Vejrup Kirke:
Tobias Søby Raben
(Birgitte Raben og
Torben Søby Raben)
Nanna Haahr Schrøder Skovshoved
(Karina Marie Haahr Terkelsen og
Tom Skovshoved)

De første tre bud gælder vort forhold til
Gud, at vi må elske ham af hele vort hjerte, dernæst forholdet til næsten i de 7 sidste bud . Rækkefølgen er den samme i
Ny testamente: Først Guds kærlighed til
os hvorefter vi er forpligtet til gengæld
at holde af Gud og vor næste.
Men skal skulle tro det begyndte med
forholdet til børnene, at dem skal vi holde af, men det er jo mere en selvfølge,
også nemmere for forældre at opfylde.
Af naturen holder vi meget af vore børn,
moderkærlighed og faderkærlighed er
uomtvistet, selv om man da også hører
om børnemishandling, desværre.
At forældre holder af deres børn skulle
gerne være en selvfølge og også at børnene adlyder deres forældre.
Det, som er mere tvivlsomt, er, om børnene i voksenalderen vil tage sig af deres
forældre, når disse ikke er så stærke mere
og måske udgør en økonomisk byrde for
børnene.
Det fjerde bud: ær din far og din mor er
ikke tænkt ret meget henvendt til børn,
det er først og fremmest til voksne. At
den voksne tager sig af de gamle forældre og sørger for dem i deres alderdom.

30/7-1/10 2004

Vester Nykirke:
Emilie Jahreis
(Ina Jahreis og
David Benjamin Frederiksen)

Viede:
Vi behøver egentlig ikke at besøge vore
forældre, det tager det offentlige sig af.
Vi har hver vores interesseområde og har
ikke så meget at tale om.
Livet i dag er på mange måder anderledes, og den erfaring man gjorde sig for
70 år siden er noget andet
Men her får vi så at vide, at vi skal ære
vores forældre, selv om vi måske ikke
har så meget til fælles i arbejdslivet.
At ære er ikke så meget brugt mere. Det
er et gammelt ord og gået af brug. Vi
taler mere om at respektere, og det er
lidt mere køligt end at ære nogen.
Vi skulle jo også gerne holde af vore
forældre, og ikke blot respektere dem.

Vejrup Kirke:
Anni Fogh Knudsen og
Carsten Andreasen
Kirkelig velsignelse:
Vester Nykirke
Heidi Wiltmann Nielsen og
Thomas Andreasen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Kaj Jessen
Hans Johnsen Jensen
Vester Nykirke Kirkegård
Nis Peder Christensen
Anna Margrethe Hansen, f. Schultz
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Hvis man har gode forældre er det forholdsvis nemt, men hvis de skejer ud eller
ikke kan enes, men har levet som hund og
kat, så er det straks meget sværere.
Vi skal ikke opfinde egenskaber, som
ikke eksisterer i virkeligheden. Men holde af dem, som de er.
Jesus tilgav jo også os, så må vi også tilgive vore forældre.
Vi skal adlyde Gud mere end mennesker
og det gælder også forældre. Her må vi
ikke blive så afhængige, at vi ikke kan
have vor egen opfattelse, og lader forældrene være Gud. Vore forældre lever heller ikke evigt, en dag er vi alligevel overladt til os selv.

Mere eller mindre fantastiske fortællinger
fra litteraturens verden som øjenåbnere
for den forvandling det hele tiden kommer an på: Bevægelsen fra dødningehjem
til de levendes land. Fra ødelagt liv til nyt
liv. Forladthed til nærvær. Dette forunderlige at kunne blive sat sammen igen af
ord der forløser. Få sit eget liv (gen)fortalt og selv (igen) blive medfortæller på
det. Kort sagt: Opstandelse af døde.
Foredraget vil med eksempler fra bøgerne ”Forladthed og nærvær”, Aros, 2000
og ”At tænke Stort”, Aros 2002 af Gudmund Rask Pedersen belyse dette felt. En
række forfattere vil blive inddraget: Yann
Martel, Kerstin Ekman, Torgny Lindgren,
Göran Tunström, Jan Kjærstad, Anne
Marie Løn, Kim Fupz Aakeson.....

Selv om vore forældre ikke er fuldkomne,
så skal vi alligevel sørge for, at de har det
så godt som muligt, så længe de lever, og
det ønsker vi jo også for os selv, når vi
bliver gamle. Og vigtigt er det at gøre det,
mens de lever. Det er smukt med mange
blomster til begravelsen, men det jo
egentlig vigtigere før.
Træskålen
En historie fra gamle dage, der altid har
gjort indtryk på mig. Fra dengang forældrene boede sammen i flere generationer.
Den gamle far var blevet lidt senil. Kunne ikke spise ordentligt, spildte lidt på
bordet og tabte lidt til hunden. Til sidst
tallerknen, der så gik i stykker. Familien
blev enige om, at farfar skulle have en
træskål og spise nede i et hjørne for ikke
at ødelægge stemningen. Og sådan blev
det. En dag kom samtalen til at dreje sig
om fremtiden, hvad den lille søn skulle
være, når han blev stor, ja, han så skulle
være politi eller brandmand måske. Og så
er der jer, der skal sidde nede på gulvet i
hjørnet og spise af en træskål!
Asger Ehmsen
Foredrag ved Gudmund Rask Pedersen ved sogneaften tirsdag den 26.okt
kl. 19.30 I Vejrup præstegård:
Fra dødningehjem til de levendes land
- litteratur og kristendom.
Et foredrag med litteraturen (primært
moderne skønlitteratur) anvendt i forsøget på at få kastet lys ind over, hvad det
vil sige at være menneske, og samtidig
hermed om muligt få åbnet op for kristendommens tale om menneskelivet.

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:
Lise Kondrup
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 75190227
Anne Dorthe Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 75190227
Inge Pedersen, Grisbækvej 1, 75191195

Gudmund Rask Pedersen stammer fra
Jernved og blev egentlig tidligt begejstret
for det med litteraturen. Ikke desto mindre blev han først udlært væksthusgartner
i Skads ved Esbjerg, før han blev teolog
fra Århus Universitet. Siden 1988 sognepræst i forstadspastorat (Vær og Nebel)
til Horsens.
Udgivelser: ”Forladthed og nærvær”
(Aros, 2000) bogen ”At tænke STORT”
(Aros 2002) plus bidragyder forskellige
steder.
Torsdag den 25. november, sogneaften i
præstegården: Foredrag ved Elsebeth F.
Dalmer , Kolding:
Kirken i det moderne samfund.
Elsebeth Dalmer er til daglig handelsgymnasielærer i Kolding og har først
senere i livet opdaget glæden ved at gå i
kirke. Om mødet med kirken og dens
plads i samfundet har hun tidligere formuleret sig i radioen i udsendelsen ”Mennesker og tro”. Elsebeth Dalmer er heller
ikke uden en poetisk åre og har lagt nogle digte ud på internettet.

Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Lykke Meden, Engdraget 43,
tlf. 75190210
Bernhardt Nissen, Kærvej 6,
tlf. 75190360
Juniorledere:
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10,
tlf. 75190430
Lene Frederiksen, Lykkesgaardsvej 10,
tlf. 75190113
Niels Jespersen, Lykkesgaardsvej 3,
tlf. 75190459
Spejderledere:
Birgitte Appel, Hellesvej 10 1.sal,
tlf. 40531413
Simon Kristensen, Grisbækvej 2,
tlf 75 191115
Gruppeleder:
Anna Schultz, Dannesvej 2, tlf. 7519015
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):
Torsdag kl. 18.30-20.30
Alle møder holdes i spejderhytten
“Græstotten” på Gl. Hovedvej 6B
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Karen Margrethe Høskuldsson
Vores designer til altertæppet i Vejrup
kirke, Karen Margrethe Høskuldsson, var
forleden den 13. sept. i radioen i samtale
med Hanne Risgaard, hvor der blev talt
om hendes øvrige designervirksomhed.
På hendes hjemmeside under hendes navn
kan man se altertæppet i Aastrup kirke og
messehaglerne i Treenighedskirken samt
læse noget om farvers og tøjets betydning
m.m.

BUSK-dag den 31. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag i
oktober Buskdag. Gudstjeneste kl. 9.00. i
Vejrup og 10.30 i Nykirke. B.U.S.K. Det
vil sige at den er særligt for børn og unge,
sogn og kirke. Gudstjenesterne vil forme
sig som familiegudstjenester. Det er tillige sommertidens afslutning, hvor havemøblerne trækkes tilbage og også uret, så
der skulle blive en time ekstra.
I Vejrup spejderne vært for en kop kaffe,
sponsoreret af menighedsrådet, men i år
det ikke i Spejderhuset, men konfirmandstuen.

GUDSTJENESTER

Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den 1. søndag
i november. Det er den søndag hvor vi
mindes de døde i sognet siden sidste Alle
Helgens dag. Deres navne vil blive læst
op, og vi vil tænke på dem og sige tak for
det vi har modtaget af godt gennem dem.
Af hensyn til familie og pårørende, der
bor lidt længere væk, ligger gudstjenesterne lidt senere på dagen, henholdsvis
kl. 11.00 i Vester Nykirke og kl. 14.00 i
Vejrup

Julekoncert:
Julekoncert i Vejrup kirke onsdag den 15.
december med et Egnskoret fra Gredstedbro. Det sidste par år har vi haft en
julekoncert og fået en hyggelig aften, og i
år prøver vi så igen. Efter koncerten indbydes alle til en kop kaffe i præstegården, hvor koret også vil synge en enkelt
ting eller to.
Sjælen nærer sig af det, den glæder
sig over.
Aurelius Augustin

Vejrup

14.00

11.00

14.nov. (22. søn.e.trin.)

11.00

09.30

21.nov. (Sidste søndag i kirkeåret) 09.30

11.00

28.nov (1.søn. i advent)

11.00

09.30 kb

05.dec

(2.søn.i advent)

ingen

11.00 PT

12.dec. (3.søni advent)

09.30

11.00

19.dec. (4.søn. i advent)

09.30

ingen

24.dec

16.00

14.30

25.dec. (Juledag) 11.00

09.30

26.dec. (2.juledag)

11.00

Indledende konfirmandforberedelse
Vi begynder efter efterårsferien torsdag
21. oktober indtil 1 søndag i advent og så
igen 7 gange efter nytår. Det bliver om
torsdag, hvor 3. klasse har færrest timer i
skolen . Det foregår i præstegården fra
11.30 til 13.30 og børnene bliver afhentet
ved skolen og fulgt over Storegade igen.
Frokost er gratis
Biskop Niels Henrik Arendt om det fjerde bud: Det er i og for sig også et bud,
der går den modsatte vej: Forældre skal
også ære deres børn, og det gør ved at
optræde på en måde, så børnene kan
ære dem. Sammenbruddet i mange
familier i dag, skyldes ikke så meget, at
børnene ikke vil ære deres forældre,
som at forældrene ikke vil optræde på
en måde, så børnene kan ære dem.

Vester Nykirke

07.nov. (Alle Helgens dag

(Juleaften)

Ordforklaring
Ære. Det hebraiske ord, som oversættes
med at ære, kabod, betyder egentlig at
have tyngde, at have vægt. Ikke at ære
forældre vil således at borttage deres
autoritet, deres tyngde og gøre dem lette,
så deres grunde ikke mere er ”tungtvejende”, men lette og dermed betydningsløse.

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

ingen

Møder
Indremission
Onsdag den 3.nov.:
Samtalemøde.
Apostlenes Gerninger kap 25

Onsdag den 10.november:
Bibelforedag
ved Per Weber, Aarhus

Onsdag den 24. nov. :
Samtalemøde
Apostlenes Gerninger kap. 26

Onsdag den 8. dec.
Samtalemøde
Apostlenes Gerninger kap 27

Alle møder kl. 19.30.
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Udflugt til Fredericia og omegn:
Årets sogneudflugt til gik til østkysten
med en tur omkring Den geografiske
Have i Kolding, hvor vi fik vor medbragte kaffe og gik en tur blandt blomster og
planter fra de fleste verdensdele samlet i
særlige afdelinger svarende til kontinenterne og ikke mindst en smuk rosenhave.
Der var bl.a. en krydsning af hindbær og
jordbær og mange andre planter ikke
mindst i væksthuset..
Derefter videre med Darum Busser til
Fredericia med buffet på Sømandshjemmet og rundtur i bus. Guiden fortalte om
Fredericia vold og de forskellige bydele,
der bar præg af de forskellige trosretninger i byen,.
Undervejs kom vi forbi minderelieffet for
de faldne i forbindelse med det tapre
udfald 6. juli fra Fredericia. Ad den gamle Lillebæltsbro kom vi til Hindsgavl og
de smukke alléer. På vej ind gennem det
gamle Middelfart var vi lige ved at blive
spærret inde i de smalle gader, der var en
skrå tagrende og en bil parkeret ikke helt
inde ved kantstenen, men vi fik dog bakket tilbage og kunne komme videre uden
den helt store forsinkelse. På havnen i
Middelfart havde vi en lille pause og kunne her betragte den dejlige udsigt over

Lille Bælt med en bro i hver side, og hvor
hver bro spidser til mod horisonten i vest,
den gamle går nordvest og den nye sydvest.
Efter kaffen på sømandshjemmet gik
turen til Apostolsk kirke i Kolding.
500 medlemmer af kirken lønner tre
præster, det var de fleste vist imponeret
over.
Vi hørte om kirkens arbejde ved en af kirkens unge præster, gudstjenestens form
og det sociale samvær i forbindelse hermed.
Og enkelte spørgsmål bl.a. om fremgangsteologien blev også besvaret.
Fremgangsteologien er en retning, der
kom til Danmark fra USA for nogle år
siden, og som splittede mange menigheder, især i den apostolske kirke. Den går
ud på, at Guds velsignelse følger den troende i den forstand, at der også kommer
økonomisk fremgang på samme måde
som for Abraham og Jakob i gammel
testamente. Følger det ikke, så stiller det
spørgsmål ved, om troen er ægte. Det
betød for mange, især psykisk svage, store personlige kriser.
Allerede Martin Luther tog skarp afstand
fra en sådan herlighedsteologi, theologia
gloriae, som det dengang blev kaldt. Men

Om Johannes Døberen hed det, at han sagde : ”Øksen ligger allerede ved træernes
rod og hver træ som ikke bærer god frugt hugges om.” Det er jo skarpe ord, som
man kommer til at tænke på, når man bruger motorsaven som her ved Vester Nykirke. Samtidig må man huske på, at Johannes´s og Jesu første ord lyder således:
”Himmeriget er kommet nær”. Det er det positive, som er først. At vi ikke behøver at
have liv i os selv, for der er kommet noget større, vi må tage imod. Det er der til
gengæld også vigtigt at gøre, når man har muligheden.

den unge præst David Viftrup mente, at
de værste ting ved fremgangsteologien nu
var bragt i orden igen og menighederne
var mere i ro. Men ellers var det inspirerende at høre om arbejdet, især for kirkens unge.
Alt i alt en god tur, som aktivitetsudvalget
skal have tak for.

David Viftrup, som fortalte levende og
ligetil om Apostolsk kirke.

Menighedsrådsvalg den 9. november.
Da der ikke er fremkommet flere lister
end den, som blev lavet ved opstillingsmøderne, bortfalder valget og listens
forslag er vedtaget.
Desværre kom der ikke ret mange til orienterings- og opstillingsmøderne. I Vejrup få og i Nykirke kun én. Vi måtte
begge steder ringe rundt for at finde nogle kandidater og det lykkedes heldigvis,
også i Nykirke, dog først efter et stykke
tid.
I Vejrup blev det nyvalg af Petra Langgaard og Inge Juhl og Verner Ejvind
Andersen. Genvalgt blev Laurids Kristensen, Johannes Kristensen, Jonna
Frandsen og Bernhard Nissen. Som suppleant Marie Bak og Birgit Nielsen.
I Vester Nykirke nyvalgtes Grethe
Knudtzen og Bodil Vejrup, mens der var
genvalg af Hanne Eiby, Frida Svenningsen, Inger Schmidt og Henrik Christensen. Som suppleant Susanne Jessen.
Et stort velkommen til de nye og en stor
tak til dem, der har gjort en indsats i den
foregående periode. Det er fra Vejrup:
Marie Bak og Birgit Nielsen og fra
Nykirke: Jens Peter Hansen og Susanne
Jessen.
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Sydbank i Gørding
går amok
Hold øje med din postkasse fra den 18. oktober.
Du vil modtage en nøgle, som måske passer til
en af vores bankbokse!

¬
I hver af boksene er der et bygavekort på
henholdsvis 5.000 kr., 2.500 kr. og 1.000 kr.
Torsdag den 21. og fredag den 22. oktober
holder vi derfor åbent helt til kl. 19.
På gensyn!

Nørregade 90 A • 6690 Gørding • Tlf. 75 17 83 77 • esbjerg@sydbank.dk

Vi har åbent: Mandag-fredag fra 10.00-16.00, torsdag dog fra 10.00-17.30
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Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

Præstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre
Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509
vagn@madsen.tdcadsl.dk

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

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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Vejrup Antenneforening informerer
VIGTIG INFORMATION
Nu er vores prøveperiode med de nye programmer overstået, og de medlemmer der har fuldpakke, skal beholde alle programmerne, som var på i prøveperioden.
TV 2 Charlie ligger i grundpakken på EKSTRAKANALEN PÅ KANAL S30, FREKVENS 375,25. Den ligger også i mellempakken på ØNSKEKANALEN på kanal 44 frekvens 655,25
Her ligger den så resten af året, hvorefter den så forsvinder i grundpakken og kun vil kunne findes i mellem- og fuldpakke,
da TV 2 Charlie er en betalingskanal.
TV 2 Charlie kommer til at dele plads med BBC FOOD, der sender fra kl. 06.00 til kl.12.00 Som noget helt nyt og gratis fra TDC,
kan vi modtage TV 2 Midt/Vest i grundpakken på kanal 9. den nedtages lokalt i Esbjerg og kan derfor i ekstreme vejrforhold, blive påvirket kvalitetsmæssigt.
Der ligger også i fuldpakken et nyt ungdomsprogram The Voice TV. På kanal 68.
Hvis nogle medlemmer ønsker at skifte programpakke inden 31 December 2004 kan dette gøres gebyrfrit fra TDC kabel TV
( Gebyret er 400 kr. ved pakkeskift.) Henvendelse til formanden på tlf.: 75190168
Der kommer lidt prisstigninger på TV pakkerne til 1 Januar 2005, hvor meget, skriver vi om i næste udgave af VE – Nyt. Venlig
hilsen bestyrelsen for Vejrup Antenneforening. Erik Stenager Tlf. 75190168

Vejrup Senior Club
HUSK
11. November: møde på Kroen kl. 14.00 Marie Fimu kommer og fortæller om sin tilværelse som landmandsdatter – kendt sportskvinde – skibstelegrafist.

HUSK – HUSK
Bowling i Brørup hver anden uge i ulige uger og ikke som der står i programmet i lige uger. Det er fra kl.
16-17.00 tilmelding til Christine Sørensen tlf. 75190094 senest dagen før, til middag, det gælder også
framelding,- hvis man bliver forhindret.
Der er kortspil hver TORSDAG fra kl. 14 -17.00 i klubhuset, når der ikke er noget på kroen.
Der er plads til flere, så kom og vær med, vi spiller for fornøjelsens skyld, så hold jer ikke tilbage.

ALLE ER VELKOMMEN.
Venlig hilsen Bestyrelsen.

VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER afholder
Ordinær Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 28/10-04 kl. 19.30
Dagsorden ifølge Centerets Vedtægter
Alle er velkommen
Bestyrelsen
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Vejrup Sognearkiv

ÅBENT HUS I ARKIVET
Vel mødt

LØRDAG d. 6 nov. fra 14.00 til 16.30
ALLE ER VELKOMMEN OG DER ER GRATIS KAFFE
(DU FÅR EN SEDDEL I KÆLDEREN)
Vi indbyder fordi vi gerne vil vise billeder og få lidt hjælp til at se hvem der er på billederne.
DER VISES BILLEDER TO STEDER, DELS I KÆLDEREN OG DELS I
CAFETERIET (DET ER DE SAMME BEGGE STEDER)
DER ER BILLEDER DER IKKE ER VIST FØR OG VI HAR TAGET KOPI
AF DEM ALLE, SÅ DER SKRIVES DIREKTE PÅ DEM.
Vi vil sælge et Amerikansk lotteri (Egon)
og her er første præmien en bog med de samlede årbogshistorier om Vejrup i 22 år.
Der bortloddes i alt 20 præmier
Vi ønsker at se så mange som muligt, da det vil være en stor hjælp med registreringen af
billeder og måske få en lille historie knyttet til, som du netop husker det.
Desuden er vi klar til at sælge både vore skrifter og filmen med Humørpigerne, der viser
mange af Vejrups borgere. (vi modtager gerne bestilling på skrifter til levering)
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer i arkivet
Med venlig hilsen, Arkivudvalget.

Badmintonafdelingen
Badmintonafdelingen har for sæsonen 2004/2005 samlet set en uændret tilslutning. Timerne til de voksne motionister er besat fuldt
ud, mens der i år desværre er færre børn end tidligere. Men det kan nås endnu.
Børn under 11 træner torsdage fra kl. 14:45 – 16:00
Unge over 11 træner mandage fra kl. 17:00 – 18:30
I denne sæson har vi tilmeldt hhv. et hold under 9 år samt et hold under 15 år til turnering.
Badminton er jo idræt for alle. Man kan vælge udelukkende at deltage for motionen og samværets skyld, eller man kan vælge også
at deltage i turneringer og stævner, hvis man vil lidt mere med sin sport.
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VIF Håndbold Senior damer
Så er håndboldsæsonen 2004/05 gået i gang. Vi startede træningen i ugen efter byfesten, så vi har efterhånden været i gang i
nogle måneder. Igen i år, havde vi store vanskeligheder med, at
finde en træner til damerne, men i ugen op til træningsstarten
lykkedes det endeligt. Og igen igen er Allan Fogh og Danny
Nonbo blevet overtalt til, at varetage trænerposten. I år er rollerne fordelt således, at de skiftes til at stå for træningen hver anden
Tirsdag. Til kampene vil de forsøge, at deltage begge to.
Til 1. holdet i serie 2 er der pt. 10 spillere, som hovedsageligt
består af de samme personer som i sidste sæson. Dog har vi fået
en enkelt ny spiller på holdet – velkommen til Pia!! 1. holdet har
inden turneringsstart spillet 3 træningskampe mod henholdsvis;
Bramming, Gørding og Kongeå, hvilket har givet 2 nederlag og
1 sejr.

I skrivende stund har holdet netop spillet deres første turneringskamp mod Team Helle 4, som de vandt uden problemer 186, så vi håber det gode spil fortsætter i resten af turneringen,
hvor vi forventer en placering i top 3.
2. holdet i serie 3 består i år ligeledes af en flok damer på ca. 10
spillere. Fire ud af disse spillere, træner fast hver Tirsdag, hvorimod de resterende ca. 6 har valgt kun at spille kampe. Også dette hold består af de samme spillere, som i den forrige sæson,
men også her er der kommet en enkelt ny spiller til klubben – så
også velkommen til Mette. Turneringen for serie 3 starter Søndag d. 3. Oktober.
På sportslig gensyn
Susanne
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Vi kan tilbyde alt indenfor:
● Service på alle mærker og årgange
● klargøring til syn
● alt indenfor autoreparation
● udskiftning af frontruder
● reparation af stenslag
● service og rep. af AC anlæg
● Altid gode tilbud på dæk og fælg
Læs altid de
sidste nyheder og
tilbud fra os på:

www.vfbiler.dk

AutoMester
Industrivej 7, Vejrup

Tlf. 75 19 02 00

Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

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

Åbningstider:
Hverdage 10:30-17:30
Lørdage 9:30-13:00

23

Vejrup sportsfest 2004
Traditionen tro startede Vejrup sportsfest med bankospil i hallen, hvor 450 personer håbede på den store
gevinst. I det ene hjørne var der som sædvanlig
mulighed for at købe lodder og vinde en af de mange
sponsorerede gevinster.

Lørdag morgen mødte 28 handelsglade personer op
med hver deres bod, og der var god gang i salget.

Torsdag aften mødte 250 op med cykler, hvor de fik
en god tur rundt i sognet. Der var indlagt en opgave
og de heldige vindere hos børnene var Emilie
Rasmussen, Alex Uldahl og Rikke Bolding. os de
voksne var vinderne Mette Ladefoged, Camilla Vedsted og Jytte Sørensen.

Flagsætningen lørdag formiddag blev som sædvanlig
en succes, der blev solgt ca. 600 flag, som blev sponsorerede af Andelskassen. Der blev udloddet 8 sponsorerede gaver.

Efter cykelturen var der ca. 360 til fællesspisning og
underholdning ved Poppets.
Fredag var der ca. 120 børn til underholdning ved
Hofnarren Bugislaw, de fik is og sodavand og dansede til diskotek Sweet Woice, de hygede sig gevaldigt.
Samtidig blev der spillet fodbold, det var 8 oldboyshold, som fik nogle gode kampe, hvor alle fik varmen. Der var også håndboldkampe for old boys og
girls, Derefter var hygge i det lille telt, med mad og
drikke.
Diskoteket for de unge samlede ca. 270, som også
havde mulighed for underholde med karaoke, dette
blev især benyttet sidst på aftenen.

BG bank var vært ved kaffe og rundstykker, og Brian
Dahl spillede hyggemusik.

Lørdag eftermiddag blev der spillet rundboldturnering, hvor der deltog 12 hold, og efter en meget
spændende finale blev De søvnige/ sørgelige rester
kåret som årets vindere.
Lørdag aften mødte 288 op til fællesspisning i teltet,
musikken blev i år leveret af number One danceband,
publikum mente, at dette var en stor succes, så bandet er bestilt til næste år.
Der var lokal underholdning under Anne Marie Rix´
ledelse - flot klaret.
Maden var igen i år leveret af Slagtermester Mathiasen i Bramming. Efter fællesspisning kom ca. 100
personer ind til dans, og dansegulvet var næsten fyldt
hele aftenen. Det var en dejlig aften for alle, men
samtidig meget varmt, det gav sved på panden.

I år kunne Poul Erik Andersen fejre 20 års junilæum som fanebærer til Vejrup Sportsfest - billedet er fra 2002.

24

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

HELLE
KØRESKOLE
v/ Jens Axel Møller
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

7517 8369/2162 4676

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

25

Vejrup sportsfest 2004
Søndag startede med optog, hvor Skjern garden gik i
spidsen, Poul Erik Andersen havde i år 20 års jubilæum som fanebærer. Der var 5 hold med i optoget,
og vinderne af optoget blev høn-sene, anden pladsen
gik til Hegnet, som alle var blevet kongelige, 3 pladsen gik tik til Vejrups nye renovations firma fra Engdraget. Det skal lyde en stor tak til alle i optoget, det
var et fantastisk arbejde der var lagt bag de fine udklædninger.
Derefter var der en konkurrence, hvor man skulle
gætte hvor længe en gammel bil kunne gå uden olie
og vand, det blev lidt af en fuser - den holdt KUN 17
sekunder, gættene gik 12 sekunder og helt op til ca. 3
kvarter. Vinderen blev Nicklas Ibsen, som gættede på
de 12 sekunder.

Dart konkurrencen for voksne blev i år vundet af
Karen, Polle og Jan, hos børnene vandt Jonas, Camilla og Palle
Grillen blev tændt, og kl. 17.30 var der fællesspisning
i teltet, dette benyttede 225 personer sig af, menuen
var som sædvanlig skinke, pøler, frikadeller, kartoffelsalat og salat. Under spisningen underholdt Gypsy
Queen, med lokale kræfter i.
Festudvalget sender en stor TAK til alle sponsorere
for deres støtte, alle de frivillige hjælpere - uden jeres
hjælp var der ikke byfest i Vejrup
Med venlig hilsen og på glædelig gensyn i 2005
Festudvalget

Derefter var der foreningsdyst, spejdere, husholdningsforening, borgerforening og idrætsforening
kæmpede om æren i forskellige discipliner, det blev
idrætsforeningen som løb med æren.
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Køb, Salg og Biludlejning
-igen en bil fra...

Storegade 80 C,
Vejrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 19 04 52
www.jensenbiler.dk

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING

Sæson 2003/04
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ARRANGEMENTER :
OKTOBER 2004
Torsdag.

D. 28.10

Repræsentantskabsmøde V. E. Fritidscenter kl. 19.30
Alle er velkommen

Torsdag.

D. 21.10

Vejrup Husholdningsforening tur til Martin Møller, Rødding kl.18.15
NOVEMBER 2004

Torsdag.

D. 28.10

Repræsentantskabsmøde V. E. Fritidscenter kl. 19.30
Alle er velkommen

Torsdag.

D. 04.11

Børne Banko Vejrup Borgerforening Vejrup skole kl. 18.30

Fredag.

D. 05.11

HALBAL V.E. Fritidscenter.

Lørdag.

D. 06.11

Vejrup Sognearkiv Åben hus fra kl. 14.- 16.30

Torsdag.

D. 11.11

Vejrup Senior club foredrag Vejrup Kro kl. 18.30

Torsdag.

D. 18.11

Generalforsamling Vejrup Borgerforening Kroen kl. 19.30

Torsdag.

D. 18.11

Generalforsamling Endrup Borgerforening samlingstedet kl. 19.30
DECEMBER 2004

Lørdag.

D. 04.12

BOWLING
KORTSPIL

Julefrokost Samlingstedet Endrup Møllekro

Ulige uger i Brørup Vejrup Senior Club
Hver Torsdag i Klubhuset Vejrup Senior Club

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
3 første tirsdage i hver måned fra kl. 14.00-16.00 og 4. tirsdag kl. 19.00-21.00.
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden tlf. 75190 335

Annoncøroversigt

- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Apotek
Gørding
Apotek
Bramming
Bakkely
Bramming
Begravelsesforre. Bramming
BG Bank
Vejrup
Blomst & Idé
Gørding
Bramming Murerf. Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Den Grønne Butik Gørding
DK Benzin
Endrup
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Egon Ebner
Vejrup
Egon Nielsen TV
Gørding
Ellegaard Revision Vejrup
Erling Egert
Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Hot’n tot
Vejrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
Jens Søndergård Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Kwik Spar Købmand Grimstrup
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lillian Kokholm
Vejrup
Lourup V.V.S.
Gørding
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup
Per Hansen
Vejrup
Revisionskontoret Bramming
Roxy Bageriet
Bramming
Rud Christensen
Endrup
Salon Søkilde
Endrup

Telefon
7519 6160
7519 1019
7519 8122
7519 1004
7517 8009
7517 3044
7519 0005
7517 3051
7519 0344
7517 0018
7517 2296
7517 8953
7517 8999
7519 1122
7519 0353
7517 4677
7519 0341
7517 8284
7519 0750
7517 8090
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7519 0777
7519 0230
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7519 8448
7519 0433
7517 3311
7519 0123
7519 0238
7510 1100
7517 3188
7519 1161
7519 1240

Firmanavn

By

Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet
Torkilds Tæpper

Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Sejstrup
Bramming
Bramming
Gørding

Telefon
7517
7519
7517
7510
7510
7519
7517
7510
7517
7517

8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
8377

Bramming 7517 4396
Bramming 7517 3248

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Fimanavn

By

Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Kro
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Telefon
7517 8223
7519 0054
7519 0200
7519
7519
7519
7519

0238
0350
0006
0122

7519 1509
7519 0381

