Vejrup Endrup
Nyt
For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Landsmestrene i Krocket
kom i år fra Endrup
I “Holdturnering” var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og
Bent Thomsen Pedersen, der tog sejren med hjem til det lokale.
“Holdturnering” består af 2 par og er den største turnering i krocket, alene i DGI-Sydvest er der
omkring 800 deltagere. For at blive Landsmester i Krocket skal man først være puljevinder og
puljevinderne møder hinanden, og vinderen er “Landsdelsmester”.
Herefter møder man
landsdelsmestrene fra de
øvrig landsdele, og vinderen
herfra er “Landsmester”.
Tillykke med sejeren!
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Endrup Krocket 2013
Efter flere år uden tilgang, har vi i år fået 3 nye spillere, hvilket vi er meget glade for, men vi vil gerne
have mange flere. Da Grimstrup også mangler spillere, har vi indledt et samarbejde og kunne derfor
tilmelde 3 turneringshold. - Krocket er et spil under
DGI, og kan ikke sammenlignes med havekrocket.
Krocket spilles på en bane, der måler 20 x 30 meter,
og der spilles i dag udelukkende med plastkugler. Køllen må kun holdes med en hånd, og for at gøre dens
slag kraftigere, er dens vægt forøget med bly. Spillet
spilles af 4 personer, og man er parvis makkere; makkerne hjælper hinanden, og generer modstanderne
mest muligt!
DGI’s holdturnering er klart den største turnering,
som Endrup deltager i. Hvert hold a´4 spillere møder
et tilsvarende hold fra en anden klub. Hvert par spiller
2 kampe, og bagefter er det fast tradition at hjemmeholdet giver kaffe og brød. Turneringen afvikles over
10 spille aftener og i august var puljevinderne fundet.
Endrup fik en 5. plads, og 2 puljevindere:
A2: Elin Pedersen, Marie Jensen, Mie Mortensen og
Jørn Mortensen, alle Endrup.
B1: Vibeke Beier, Bent T. Pedersen, Grimstrup og
Bente og Frede Rasmussen, Endrup.

havde selv kaffe med, og Bramming klubben gav kage,
så det blev en rigtig hyggeeftermiddag. Yderlig deltog
Endrup i Esbjerg kommunemesterskab. Det blev til en
2. plads i A1. Senere i Gl. Helle Kommunemesterskab,
her blev det til et mesterskab i M2.
I begyndelsen af september spilles der et strandstævne på Rømø. Banerne stilles op på stranden, i år var
der 148 deltagere. Samt 21. og 22. september spilledes
Landsmestrerskabet i Vildbjerg. Efter et par meget
lange dage med 20 kampe, kunne Endrup tage hjem
med mesterskabet, meget glade og trætte, efter et
hyggeligt stævne med masser af god mad.
Vi mangler nu kun afslutningsfesten, som holdes i
klubhuset, i oktober måned.

25. august mødtes puljevinderne i Horne. A2 fik en
3. plads, og B1 blev Landsdelsmestre, og skal derefter
møde vinderne fra de andre landsdele. DGI’s store
Landsstævne i Esbjerg, havde også krocket på programmet, men det var uden deltagere fra Endrup.
- Hele sommeren afvikles der søndagsstævner arrangeret af krocketklubberne rundt omkring i landsdelen.
Der spilles 3 kampe, med præmie til nr. 1 og 2. Endrup spillere har deltaget i flere af disse stævner med
gode resultater.

I vintermånederne afholdes der ”Tirsdagstræf”. Disse
”træf” afholdes af de klubber i landsdelen, der er så
heldige at have tilstrækkeligt tørre baner, til at de kan
spilles på. Krocket er et meget taktisk spil for alle aldre
og mange opgiver måske fordi det virker svært. Derfor er spillet også delt op i 8 rækker, så man møder
modstandere på samme niveau. Hvis vejret tillader
det, spiller vi lidt i vinter, og ellers starter vi igen i
marts 2014, og alle er meget velkomne til at komme
og prøve spillet.

Søndag den 30. juni havde vi ”Pølsegilde”, også en
årlig tilbagevendende aktivitet. Vi mødtes kl. 10 og
spillede krocket til middag. Efter at have hygget os
med grillmad og drikke i et par timer, fortsatte spillet, men underligt nok er kuglerne ofte blevet meget
vanskeligere at styre om eftermiddagen! - En anden
turnering, som Endrup deltager i, er ”Parturneringen”, der spilles over 3 søndage. Endrup nåede kun til
indledende runde.

Vi håber med dette indlæg at have skabt interesse for
krocketspillet. Som det ses, er der både mulighed for
at hyggespille og at deltage på et mere konkurrencebetonet plan. Man hører ofte sætningen: ”Det kan
da ikke være så svært at få kuglen igennem de buer”.
Det kan da også være ganske rigtigt, hvis da ikke lige
at modstanderen netop forhindrer at man kommer
igennem buen. Har man først prøvet spillet i en kortere periode, erfarer man at det indeholder en næsten
ligelig fordeling af taktik, teknik og tilfældighed, og
netop denne blanding betegnes af mange spillere som
charmen ved spillet.

I august blev vi inviteret til Bramming. Her afvikler
Bramming Krocket klub et ”hyggestævne”. Man trækker et banenummer, og på denne bane spiller man så
3 kampe, hvor man efter hver kamp skifter makker. Vi

Endrup Idrætsforening, krocketafdeling.

www.endrupby.dk
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Med Team Rynkeby Bramming
fra Vejrup til Paris
Fredag den 19. juli 2013 cyklede Otto Pedersen, Allan Lindberg Sørensen og Søren Thorø Uhd ind i Paris’
gader sammen med ca. 1.000 andre Team Rynkeby ryttere, som alle havde cyklet fra Danmark til Paris. Da vi
kom ind til målet ved Eiffeltårnet, havde vi næsten rundet 1.300 km. på cyklen på en uge.
Hele Team Rynkeby eventyret startede for godt et år siden, da vi alle 3
blev udtaget til at deltage på Team Rynkeby Bramming, som er én af 14
danske Team Rynkeby cykelhold, der cykler til Paris for at indsamle penge,
som til sidst doneres til Børnecancerfonden.
Vinteren 2012 og foråret 2013 blev brugt på at samle penge/sponsorer og
en masse træning. Der var fast træning to gange om ugen, og derudover
blev der selv trænet en masse km. Tilsammen har vi cyklet ca. 10.000 km.
i løbet af foråret.
Selve turen til Paris var en kæmpe oplevelse
for os alle. Vi var 50 mænd/kvinder på Team
Rynkeby Bramming, som skulle cykle sammen
til Paris. Derudover var der 11 servicefolk,
heriblandt Inge Pedersen fra Vejrup, som stod
for alt det praktiske på turen. Bl.a. mad i depoterne, fragt af alt udstyret og servicering af
cyklerne, når der var en punktering eller andre tekniske problemer. Vi cyklede ca. 185 km
pr. dag, hvoraf den længste etape var på 224 km. Hver dag, når vi kom i mål, stod
vores gode serviceteam klar med kolde øl, hvorefter der var aftensmad og hygge.
Vi er alle 3 enige om, at det har været en fantastisk oplevelse at deltage på Team Rynkeby. Udover rigtig mange kilometer på cyklen har vi lært en masse spændende mennesker at kende, og vi har oplevet, hvor meget
man kan nå, når en gruppe mennesker kæmper for den samme sag. Vi kan så absolut anbefale Team Rynkeby
til andre, der har lyst til at kombinere en god gerning med en masse timer på cyklen.

Lørdag den 14. september blev Team Rynkeby 2013 afsluttet med aflevering af en check på 15,2 millioner kr.
til Børnecancerfonden. Den største enkeltstående donation til Børnecancerfonden til dato. For Allan Lindberg
Sørensen og Søren Thorø Uhd stopper Team Rynkeby dog ikke her. Vi har begge valgt at cykle endnu en tur til
Paris sammen med Team Rynkeby i 2014. Er der folk i Vejrup, som har lyst til at give et bidrag til Børnecancerfonden, så er i meget velkommen til at tage fat i en af os, så vil vi sørger for at det kommer med i 2014.
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Vigtig
Vejrup antenneforening informerer informa
tion
Vejrup Antenneforening er igen langt med nye HD kvalitetsprogrammer og der kommer flere gode nyheder. Den største nyhed kom 1. juli i år da man nu kan tilkøbe enkelte tv programmer til sin tv pakke. Se nyheder
på vores hjemmeside: www.vejrupantenneforening.dk
En anden nyhed er at TV 2 Fri HD kommer til at blive i Fuldpakken, dette program er mange helt vilde med.
Ligeledes har YouSee besluttet at TV3 SPORT 2 HD skal blive i Fuldpakken. Hovedparten af Analoge programmer fortsætter men DK4 slukker det analoge signal fra november 2013. Det digitale HD signal fortsætter
dog i alle 3 tv pakker og er i rigtig flot kvalitet. Hvilke programmer der ellers udgår analogt og ændres til HD
kan man også se på vores hjemmeside eller på
yousee.dk/tv2014 - Der vil derfor ske lidt ændringer fra 25. til 28. november 2013
På grund af alm. Prisstigninger på tv programmer, ændrer vi også lidt på pakkepriserne til januar 2014. De
nye tv’er pakkepriser bliver således:
Grundpakkepris: 1400 kr. Mellempakke pris: 3700 kr. Fuldpakkepris: 4700 kr.
Du skal huske for at modtage digitale programmer skal du have et TV med DVB-C modtager og understøtte
MPEG 4. Man kan også have en Digital TV boks og sætte den foran sit tv.
Hvis medlemmer ønsker at ændrer TV pakke fra 1. Januar 2014 er det meget vigtig at vi modtager skriftlig
ønske om pakkeskift fra medlemmer inden 15. november 2013. Husk der er et pakkeskiftgebyr på 400 kr.
Bruger man DVB-C modtager skal der ved indkodning bruges en Netværks ID som er: 100
Mange har tilmeldt sig PBS, men der mangler en del endnu. Vi har for mange der ikke betaler til tiden og får
rykker gebyr på 250 kr. Og det kan nemt ændres. Vi vil derfor meget kraftig opfordre jer til at foretage denne
PBS-tilmelding via jeres pengeinstitut. Det er langt den letteste og billigste betalings metode, for både medlemmer og Vejrup Antenneforening.
Nogle medlemmer kan forvente fejl i deres anlæg når der begyndes med at sende på det nye Mobil net der
hedder G4. Det nye signal kan desværre give støj på nogle bestemte TV programmer. Har med -lemmer
spørgsmål omkring problemer med signal eller billeder er man velkommen til at kontakte os for råd og vejledning omkring jeres anlæg i huset, så der kan modtages de bedste billeder på tv-apparatet. Er der ellers
spørgsmål ring venligst, eller gå på
Vejrups.dk - under foreninger og se mere på Vejrup Antenneforenings egen hjemmeside.
Vejrup Antenneforening. Bestyrelsen - Erik Stenager Fmd. Tlf. 75 19 01 68 Mobil: 29 28 82 12
HUSK!!. Ændring af tv-pakke til 1. Januar 2014 skal ske skriftlig til Erik Stenager senest 15-11-2012

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Juli 2013
Nr.
120
187
282
100
235
251
33
296
66
261
292
163
115

Navn
Kr
Silke Sørensen........................................................... 200
A B C Høj................................................................... 100
Dennis & Michael Lauridsen ................................. 100
Niels Pedersen........................................................... 100
Inge Nielsen............................................................... 100
E. A. Ehmsen............................................................. 100
Jensen Biler................................................................ 100
Lykke Sørensen......................................................... 50
Birthe – Anders Andersen....................................... 50
Rud Christensen....................................................... 50
Jan Pedersen.............................................................. 50
Wendy Jensen........................................................... 50
Jens E. Kjeldsen......................................................... 50

August 2013
Nr.
Navn
Kr.
98
Ellen Sørensen.......................................................... 200
250
Carsten Sandberg..................................................... 100
255
Lars Just..................................................................... 100
269
Gunhild Kjeldsen...................................................... 100
72
Jørn Mortensen........................................................ 100
279
John Gustavsen......................................................... 100
257
Vivian Gustavsen..................................................... 100
294
Else M. Hansen........................................................ 50
268
Kaj Madsen................................................................ 50
261
Rud Christensen...................................................... 50
230
Vagn Fogh................................................................. 50
120
Silke Sørensen........................................................... 50
27
Jonna Vedsted.......................................................... 50

www.endrupby.dk
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JØRN SCHULTZ
din stemme for Gørding, Vejrup
og helheden i Esbjerg Kommune
Jeg er 60 år og Vejrup-dreng, men har siden 1980 boet i Gørding. Jeg har alle dage været
involveret i foreningslivet, bl.a. DGI-fodbold, Gørding-Lourup Idrætsforening samt Gørding
Kultur- og Idrætscenter.
Jeg kom i Bramming Byråd i 2003 og har været medlem af Esbjerg Byråd siden dannelsen
af den nye storkommune. I dag er jeg medlem af plan- og miljøudvalget samt kultur- og
fritidsudvalget.
Lokalområdet og aktiviteterne i området skal bevares intakt som en del af målet om, at
Esbjerg Kommune skal byde på gode muligheder for bosætning i alle byer og på høj service
inden for børnepasning, undervisning samt handicap- og ældeområdet.
Desuden er jeg formand for Esbjerg Kulturskole og i bestyrelsen for Multihus Tobakken

HUSK

Stem peronligt på
nr. 14
på Venstres liste
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Høstfest som i gamle dage
Bind så korn i krans hurra, her til lands slutters altid høsten med et gilde og en dans.
(Det er de sidste linjer i høstsangen)
Og det var hvad der foregik torsdag d. 24 september, da
Vejrup Seniorclub holdt sit årlige høstfest.
Festen blev holdt nede i Søren Jensens lade, der var så smuk
pyntet, og der var dækket op, så man skulle tro at det var til
taffel.
Formanden bød velkommen, og man sang høstsangen, så
startede man med en sildemad og en snaps, så var bunden
lagt til det dejlige smørebrød fra Fritidscentre, som hurtig fik
ben at gå på.
Og så gik dansen ellers i gang med fuld musik, den blev
leveret af Teodor Smidt fra Endrup, som var ny spillemand
til høstfesten. Og det gjorde han så godt ,at alle dansede, så
nogle blev helt svimmel deraf.
Der var tilmeldt 54 medlemmer i år, mod 41 sidste år. Om
det er det gode ry festen har, eller en ny spillemand der er
skyld i fremgangen, det vides ikke.
Men dem der ikke var med, har snydt sig selv for en dejlig
aften i godt selskab

Dræning af fodboldbanen i Endrup
Kaos, men positiv ment.
I forbindelse med at Esbjerg Kommune foretager dræning af fodboldbanen i Endrup, er der blevet kørt
1000 kubikmeter sand eller 180 tons (BILLEDET) på, det skal jævnes inden der bliver pløjet og sået græs.
Når de er færdige bliver der en 7. mands fodboldbane en håndboldbane samt 6 Kroketbaner, men de kan
først tages i brug i 2015. Med den megen regn vi har fået, kan vi se at det virker.
Jørn Mortensen Endrup I. F.

www.endrupby.dk
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Jule og adventsdekorationer
Torsdag den 28. nov. Kl. 19.00. I udstillingen ved Søndergårdbiler
Kom og få tips og ideer til julens dørpynt, jule- og adventsdekorationer
ved Kristina, NYBOblomster på Strandbykirke vej i Esbjerg.
Se de udstillede modeller i butikken fra den 20. nov.
Kristina vil vise hvordan en dekoration bygges op og efterfølgende får vi mulighed for
at prøve kræfter med vores egne dekorationer.
Under blomsterbindingen vil der være julehygge med gløgg og æbleskiver
Kristina har lidt materiale med, men medbring gerne lys, skåle/fade,
pynt og grønt hjemmefra.
Tilmelding senest 20.nov. til Inge
På Tlf.: 30 66 36 94
Pris: 50 kr. inkl. Gløgg og æbleskiver.
Ikke medlemmer +40 kr.

Vejrup Sognearkiv

Arkivernes dag
Hvert år den 2. lørdag i november, er det Arkivernes Dag. Her byder Danmarks
stads- kommune- og egnsarkiver velkommen til Åbent Hus for alle interesserede.
I år er det

LØRDAG D. 9. NOVEMBER
Og Vejrup Sognearkiv holder åbent hus

Kl. 13.00 – 16.00
Alle interesserede indbydes denne dag til at kommen i arkivet og se vores samling
af arkivalier, billeder m.m. Vi regner også med at kunne ”køre” film i skytternes lokale
som vi har fået lov at låne denne dag.
8
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

28260871

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
✓ Vi udfører:
✓ Alle former for tømrer/snedkerarbejde
✓ Støbe- og murearbejde
✓ Jord- kloakentreprise
✓ (Aut. Kloakmester)
✓ Byggeri og totalentreprise
✓ Endvidere er vi behjælpelige med
tegninger
✓ Samt ansøgninger til byggetilladelser
m.m.

Byggeﬁrmaet
Rud Christensen ApS
Bygaden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

Her er der plads
til din annonce
Kontakt 29 45 46 15

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62

Sponseret
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncertpladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På
den måde fik Owen Luft både sine terminaler og bemandingen
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musikken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen
– sammen kan vi mere.
www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

www.endrupby.dk
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Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

www. Vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reparation af biler

Optimal abonnement på optimale briller
0 renter og gebyrer

OPTIMAL OPTIK

For dine øjnes skyld

Storegade 7 · 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
www.optimal-bramming.dk

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade · 26 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
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Kan man være tryg i Vejrup?
Jeg har fornylig været vidne til noget her i byen der
ganske enkelt har rystet mig i min ”etiske grundvold”.
Jeg har set hvor mange der kan få sig selv til at gå
forbi en livløs person, og på den note vil jeg gerne
opfordre folk til at læse nedenstående..
Forestil jer scenariet: i er ude at gå en tur i den smukke natur vi har her i området, eller måske bare i byens
fine flade vestjyske gader, du begynder at føle dig skidt
tilpas, men inden du når at reagere yderligere på det
falder du om. Du har lige fået et hjertestop. Heldigvis
er du i en by med godt og solidt netværk på mobilen
og sågar en hjertestarter ved den lokale købmand, så
du ligger nu her og håber på at en eller anden hjælper
dig i den meget begrænsede tid der er til at redde dit
liv og ikke mindst din førlighed. Tror du der er nogen
der gør det? Eller går de mon bare forbi ”fordi de har
travlt”/”ikke kan se dig” eller lign?
Forsøg/studier viser at folk generelt er rigtig dårlige til
at hjælpe hinanden når det kommer til førstehjælp og
lignende ydelser. Jeg kan fx henvise til tal fra hjerteforeningen og danskhjertestop register der viser at ud
af 100 mennesker der får hjertestop på gaden overlever 6(!!) og et eksperiment i tv2 programmet ”praxis”
hvor der undersøges hvor mange der går forbi inden
en mand der tilsyneladende ligger livløs på gaden får
hjælp: 7 ud af 10 går forbi.
Førstehjælp kan være mange ting, ikke alle har førstehjælpskursus og ikke alle kan huske hvordan man nu
lige gør. Der er sågar folk der ganske enkelt går i chok
og ikke formår at hjælpe af den årsag, men det vigtige
i denne sammenhæng er at ALT hjælp er god hjælp.

Om så det blot er at ringe 112, eller måske råbe om
hjælp.
Jeg vil hermed erklære at dette er et opråb til alle borgere i Vejrup og omegn der læser dette om at kigge
indad. Hvad ville du gøre hvis du så en livløs person
på gaden? – jo mere man forbereder sig, jo større
chance er der for at redde menneskeliv den dag det
virkelig gælder, eller i det mindste vide at man ”gjorde
noget”. Ikke mindst kan dit eget liv måske reddes, nu
hvor du jo ligger der på gaden med hjertestop…
Sluttelig vil jeg også henvise til straffelovens paragraf
253 der lyder:
”§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den,
som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller
opofrelse for sig selv eller andre, undlader
1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare,
eller
2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs”
og så inderligt håbe på at nogen tager dette til sig og
at vi måske kan skabe et fælles mål her i området om
at være kendt som et af de sikreste steder at komme
til skade eller blive syg, på trods af vores størrelse? –
det handler vel i sidste ende om nærhed. Og som et
menneske der er opvokset i denne lille landsby vil jeg
påstå at det gør det hele herude jo i sidste ende, ikke?
6
- Anna Abigail Hansen Schmidt.

Endrup Møllekro
I øjeblikket er de fra kommunen i gang med at planere dambrugsarealet og lave en sø til regnvand.
Kommunen har lovet os, at der vil komme bord/bænke, bålplads, kanooptagningsplads, shelter, toilet,
p-plads, stier og en bro over åen.
Vi håber at de står ved deres løfter, så vi får et rekreativt område med mulighed for aktiviteter, så det
kan trække folk til Endrup. Traditionen tro har vi vores ålegilde her i september.

Den 7. februar 2014 spilles der op til dans med Bjørn og Okay.
Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Bestyrelsen Samlingsstedet Endrup Møllekro

www.endrupby.dk
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Hvad kan vi gøre for
din virksomheds økonomi?
Få et betalingstjek i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, hvis

Ring til erhvervsrådgiver på Lisbeth

du vil optimere dine ind- og udbetalinger?

Skjøth Bailey på 74 37 18 73 og aftal tid

For at din virksomhed kan få en bedre

til et betalingstjek.

likviditetsstyring? Så du kan opnå økonomiske besparelser?
Storegade 30 · 6740 Bramming
tlf. 74 37 18 00 · sydbank.dk/vestjylland

Vejrup
Antenneforening

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside
danrevi, Br amming
Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

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

TJEK VORES HJEMMESIDE PÅ

WWW.VEFRITIDSCENTER.DK
SE ALLE MULIGHEDER HER ANG.
SPORT, LOKALELEJE, FEST & MAD
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Team Rynkeby tur til Paris
Lørdag d.13. juli 2013, startede 48 rytter og 12 servicefolk fra Bramming området, en forventningsfuld tur
til byernes by, Paris. Vi 12 (4 damer og 8 mænd) skulle
servicerer rytterne hele vejen. Én på motorcykel, som
havde lavet hele ruten. Han kørte forrest og samtidig
sørgede han for at alle var med og ikke kørte forkert
el. fandt anden rute, hvis der var noget uforudset. To
mænd kørte i en mekaniker bil v. rytterne hele vejen,
så v. alle depoterne kunne de få repareret om nødvendig (det var der tit), men der var heldigvis ikke mange
punkteringer eller styrt under turen. Derudover havde
vi også en ”lægebil” der fulgte rytterne hele vejen, han
havde plads til de rytter der trængte til evt. pause i
ben, knæ el. andet + han havde ekstra væske og lidt
spiseligt...
Vi andre kørte i 3 varebiler og 1 kølelastbil. Vi sørgede
for maden ved depoterne.
Vi startede hver morgen kl. ca. 6.45 med at smøre boller og rugbrøds klapsammen. Derefter pakkede vi det
i bakker og satte det ind i vores ”madkassebil”, så de
kunne kører til formiddagsdepotet. Foruden ”madkassebilen” havde vi også ”taskebilen” med ”beautibokse”
til rytterne, og en bil med pavilloner og borde + bænke i, der holdte ved hvert depot.
Kølebilen kørte direkte til middagsdepotet hvor jeg
begyndte at forberede frokosten, lidt efter kom de 2
andre biler når de var færdige ved det første depot.
Fra 2. til 3. depot kørte kun de 2 varebiler med, hvor vi
så havde fyldt rester og kage i + diverse energi ting.
Kølebilen kørte efter middagsdepotet direkte til næste
hotel, og fik styr på værelser, nøgler, parkering og hvor
cyklerne skulle være for natten.
Efter 3. depot kørte vi til hotellet hvor vi fik ryddet op
i biler, gjort klar til næste dag, og klar med fadøl og

diverse forkælelser, til når rytterne ankom. Samtidig
havde vi alt bagagen stillet klar til når de dem (vi havde
alle 2 tasker hver).
På alle hoteller fik vi morgenmad og aftensmad så det
skulle vi ikke sørge for.
Fredag d.19. juli omkring middag ankom vi til Paris,
efter en fantastisk uge m. sol, medvind, varme de fleste af dagene og herlige mennesker.
I Paris ved Eiffeltårnet stod vi så klar m kransekage
- lavet som Triumf Buen - og champagne, alle de andre Rynkehold stod også klar m diverse spiselig og
flydende.. der var mødt mange pårørende op fra hele
Danmark og dele af Sverige og Finland. Det var en kanon oplevelse at se ca. 1000 gule ryttere kører ind i en
lang række…
En rigtig god oplevelse som varmt kan anbefales og så
støtter det jo en rigtig god sag, nemlig Børnecancer
fonden.
Hilsen Inge H Pedersen

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

Centergrillen
ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

Skan

og se månedens
tilbud på
www.gte.dk

Logo til brug på lyst tøj

N i els L a m b ertsens Ve j 6 • 6705 Es bje rg Ø
Annonce Knudsens Tlf.
Gardiner
23/01/09 12:36 Side 1
7 6 1 0 9 1 1 0 • Fa x 7 6 1 0 9 1 11 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

Industrivej 24 · 6740 Bramming · Tlf. 20 96 96 76
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk
Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt
udskiftning af termoglas

75 19 04 03

www.casperskoreskole.dk
Tillid og tryghed er det vi bygger på

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming
nielsevald@hotmail.com

30 år i byggebranchen

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Vejrup
Caravan
Transport

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

Kirkebladet

Nr. 5 • 2013

Gudstjenester

Kirkelige handlinger
Vejrup

13.okt.
(20.søn.e.trin.)
10.30
20. okt. (21.søn.e.trin.)
09.00
27.okt.
(22.søn.e.trin.)
10.30
(Sommertid slutter) (Buskgudstjeneste i Vejrup)
03.nov. (Alle Helgen)
11.00
10.nov. (24.søn.e.trin.)
09.30
17.nov.
(25.søn.e.trin.)
11.00
24.nov. (Sidste søndag i kirkeåret)
ingen
01.dec.
(1.søn. i advent)
11.00
08.dec
(2.søn.i advent)
16.00
(Jule syng-med gudstjeneste )
15.dec. (3.søn. i advent)
10.30
(Jule syng-med gudstjeneste i Vester Nykirke)
22.dec. (4.søn. i advent)
ingen
24.dec
(Juleaften)
14.30
25.dec. (Juledag)
11.00
26.dec. (2.juledag)
09.30
29.dec
(julesøndag
09.30PT

V. Nykirke
09.00
10.30
ingen
09.30
11.00
ingen
09.30PT
09.30
ingen
16.00
11.00
16.00
09.30
ingen
ingen

Johs 3,16
I min barndom gik jeg tit langs med
stranden. Det var tit, man kunne finde noget spændende. Jeg manglede
ofte gode brædder til kaninbure og så
kunne man jævnlig finde et godt bræt
ved stranden. Det var lidt besværligt
at slæbe hjem, men skidt med det.
Somme tider kom der også hele planker, man kunne bruge Det bedste var
når der strandede en badebold, eller

en anden spændende bold af plastik.
Men det var sjældent, og man kunne
gå langt uden at finde noget og man
skulle jo går den lange vej tilbage
igen. Og da var området jo afsøgt og
der var ikke noget særligt. Sommetider var der dog noget godt oppe i
sivene, som andre havde gemt for at
slæbe det hjem senere. Det kunne
man jo så tage. Engang fandt jeg et

www.endrupby.dk

23/6-30/9 2013

Dåb:
Vejrup kirke
Alfred Quebec Gjerlevsen
(Karina Quebec Gjerlevsen og
Søren Quebec Gjerlevsen)

Viede:

Vejrup kirke:
Karina Slot og Dan Søndergaard
Linda Paamand Rasmussen og
Tonni Brian Jensen

fuglebur flettet af bambus. Det duftede friskt af saltvand. Jeg manglede
bare fuglen.
Af og til kom der en flaskepost, hvor
en fra et fjernt land havde skrevet lidt
og sendt en adresse.
En periode kom der nogle med Johannes 3,16. For således elskede Gud
verden, at han sendte sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Det var skrevet på 24 forskellige
sprog eller flere. Russisk og tysk,
engelsk og fransk, kinesisk og thailandsk, alle mulige sprog.
Det måtte jo være, fordi det var et
vigtigt citat.
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Det er det også. Det kaldes den lille
Bibel”, fordi det sammenfatter det
væsentlige i bibelen.
Forud for den lille bibel har Jesus
en samtale med Nikodemus. Nikodemus er imponeret af Jesus og det han
kunne gøre, nemlig mirakler. Men

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

Kalender
Torsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Torsdag
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

24.10:
27.10:
06.11:
13.11:
01.12:
08.12:
15.12:
22.12:
16.01:
20.02:

han bliver belært om, at det er det
mindste af det.
Og at det kan man ikke bare sådan
uden videre forstå. Der skal en ny
erfaring til, før det bliver klart for
et menneske. Det må komme udefra. Mennesket kan ikke spekulere
sig frem til det eller blive mere og
mere fuldkommen og så indse det.
Jesus kommer derefter ind på Guds
kærlighed til verden og til det enkelte
menneske. Måske er det direkte citat
af Jesus, måske er det Johannes`s formulering. Summa summarum: Gud
sendte sin søn, fordi han holder af den
enkelte. Ingen er så anden-klasses, at
man kan sige, at det ikke gælder for
mig. Det betyder, at andenrangspersoner slet ikke findes. De er omgivet
af Guds kærlighed og har derfor første rang. Når man tror på Jesus, så er
man ikke fortabt.
Asger Ehmsen

Skal folkekirken have
et nyt styrende råd?
Ja, det er der jo meget delte meninger om. Nogle advarer. Status quo er
bedst. Andre taler for en ændring. Det
duer ikke, at kirkeministeren enevældigt bestemmer alt, både mursten, ritualer og salmebog og indholdet i den
kristne tro. Nu er medlemstallet under
80%. Måske der en dag kommer en
minister, som er buddhist eller ateist.
Dog hedder det i grundloven, at den
skal understøttes ”som sådan” af staten, altså som evangelisk-luthersk. Den
kan f.eks. ikke ændres til buddhisme.
3 forslag er udarbejdet af Udval-

get til en mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur for
folkekirken, men alle bevarer dog
tilknytningen til staten, og ligestillings- og kirkeministeren bevarer sin
enevældige myndighed. Det er ikke
hensigten at skille stat og kirke, men
at skabe et forum, der kan tage stilling til praktiske spørgsmål i stedet
for som nu, hvor der er ti eller tolv
stifter, der skal spørges. Og skabe et
forum, som ministeren skal spørge til
råds i stedet for som nu, hvor det bare
bestemmes ved kongelig resolution
uden at ministeren behøver at høre
hverken biskopper eller præster og
menighedsråd.
Det er foreslået, at alle stiftsråd
kunne udgøre rådet, men det vil være
et stort forum, der er alt for tungt at
arbejde med. I Norge har det vist sig
svært at samle folk, men Norge er jo
også stort i udstrækning.
Debatoplægget med de tre forslag
kan ses på ministeriets hjemmeside.

16000 kors
Ved motorvej 45 ved Hedensted er
de stillet op på en mark. De betegner det antal fostre, som afbrydes pr.
år. Havde det så endda været det antal, som er dræbt siden den fri aborts
indførelse for 40 år siden 1. oktober
1973. Eller havde det kun været 1600
om året i stedet for. Eller et tal ligesom trafikulykker med dødelig udgang, 300-400 pr år. Nogen synes, at
abort ved voldtægt må tillades, men
det drejer kun omkring 10 om året,
siges der.

sogneaften med Steen Tygesen ........................................................................... kl. 19.00
Busksøndag. Vejrup kirke kl. 9.00 og V. Nykirke ............................................. kl. 10.30
Sogneeftermiddag med Ingelise Wenzel ............................................................ kl. 14.00
Fyraftensandagt i Vester Nykirke ..............................................................kl. 17.00-17.30
Første søndag i advent: Familiegudstj. i Vejrup kirke ........................................ kl. 11.00
Julekoncert/Jule-syng-sammen gudstjeneste i Vejrup ........................................ kl. 16.00
Julekoncert/Jule-syng-sammen gudstjeneste i Vester Nykirke .......................... kl. 16.00
Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke ..................................... kl. 11.00
Sogneaften med Jette Dahl ................................................................................. kl. 19.00
Sangaften i Endrup Møllekro

www.vejrup.dk
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Meningen med korsene er ikke at
give mere skyldfølelse, siger foreningen ”Retten til liv”, men at stille spørgsmål til den måde, det skal
foregå fremover. Det er fremadrettet,
ikke bagudrettet. Skal det bare fortsætte med 16000 pr. år?
Der bliver født omkring 50-60.000
pr år, så det er en stor del. Men hvad
skal der gøres for at få abortantallet
ned? Måske at afstå fra sex indtil et
barn er velkommen, om det skulle
komme. Men det er ikke populært i
en tid, hvor det hedder, at man skal
da afprøve en ko på den første date.

Julekoncert
Søndag den 8. december kl. 16.00 i
Vejrup kirke og søndag den 15. december kl. 16.00 i Vester Nykirke
med sangkoret fra Vejrup og Vester
Nykirke. Mere herom i næste nummer af bladet.

Syv citater af
Søren Kierkegaard:
“Jeg taler helst med Børn; thi om
dem tør man dog haabe, at de kan
blive Fornuft-Væsener; men de,
der ere blevne det! Herre Jemini!”
Når folk er blevet voksne og til års, så
er de rustet fast i bestemte roller
“Livet må forstås baglæns, men
må leves forlæns.”
Vær nærværende i nuet og grib dagen, mens den er der.
“Hvad er det Umagen værd at erindre det Forbigangne, der ikke kan
blive et Nærværende”
Det er vigtigt at være nærværende
“Lediggang som saadan er ingenlunde en Rod til Ondt, tværtimod
den er et sandt guddommeligt Liv,
naar man ikke keder sig.”
Det vigtigste er ikke at producere,
men at finde sig selv.
“Nu skal man til Australien nu til
Maanen, nu ned i en Hule under
Jorden, nu Fanden i Vold i Røven
- efter en Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges, nu Mikroskopet:
hvo Satan kan holde det ud!”
Videnskaben kan ikke svare på alt

Sogneeftermiddag i Vejrup Præstegård:

”Søren Kierkegaard i Ord og Billeder”
Med Ingelise Wenzel og Anna Grethe Østergaard
Onsdag den 6. november 2013 kl. 14.00 i Præstegården i Vejrup.
Der vil være kaffe, med kage til.
200 året for Søren Kierkegaards fødsel fejres overalt i Danmark i år,
og det gør vi også i Vejrup, hvor vi får besøg af socialpræst i Esbjerg,
Ingelise Wenzel, som er født og opvokset i Vejrup. Hun er en dygtig og
levende fortæller og kommer denne gang sammen med Anne Grethe
Østergaard og holder sit foredrag om Søren Kierkegaards liv, hans værker og tanker.
Søren Kierkegaard er den største danske filosof, og han er kendt overalt
i verden og oversat til mange sprog. Han betegnes ofte som den mest
betydningsfulde skikkelse i den kristne eksistentialisme.
Og det er et spændende billedforedrag, hvor alle kan være med.
Lone W. Henriksen

“Folk forstaae mig saa lidt, at de
ikke engang forstaae mine Klager
over, at de ikke forstaae mig.”
Materielle goder er ikke det væsentligste, men hvad er så?
At tro med Forstanden lader sig
ikke gøre
Troen indebærer et personligt engagement, det er ikke nok at opstille
teser og synteser

Babysalmesang
Efter efterårsferien bydes der velkommen til babysalmesang under
ledelse af musikpædagog Marie Egedal Christensen i alt 6 gange.
Tilmelding til
marieegedal@hotmail.com
eller eae@km.dk
Vi begynder torsdag den 24. oktober kl. 10.00 i Vejrup kirke.

www.endrupby.dk

Minikonfirmander
Nu nærmer tiden sig for de nye minikonfirmander sig. Det er et tilbud til
børn i 3. klasse. På den første tirsdag
efter efterårsferien, den 22. oktober
kl.14.00 mødes vi udenfor skolen og
går hen til kirken og derefter ned til
præstegården, hvor vi vil få en forfriskning, synger, leger og hører om
kristendom. Vi slutter kl. 15.30. Vel
mødt.
Solvejg Kristensen og Asger E.
Også i Vester Nykirke tilbydes et forløb for minikonfirmander efter efterårsferien, i alt 5 torsdage kl. 14.10 til
15. 40 efter efterårsferien. Forældre
bydes med første gang efter ferien på
torsdag den 24. oktober. Da vil det
imidlertid være kl. 17.00-18.00.
Kirkesanger Hans Schwenker vil
hjælpe til undervejs.
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ledet af bladet for at se det seneste
nummer.
Konfirmander går i denne tid rundt
med lodsedler for Danske sømandsog udlandskirkeker. Tag vel imod
dem.

BUSK-dag den
27. oktober

Steen og kone foran kirken i Hull.

Sogneaften med
Steen Tygesen
Torsdag den 24. oktober sogneaften
kl. 19.00 (ikke 19.30) med Steen Tygesen, tidligere provst i Tønder provsti og sømandspræst i Hull. Han vil
fortælle om tiden i England. Se sidste
nummer med omtale. Bladet kan ses
på Vesternykirke.dk, og klik på bil-

Som sædvanlig er den sidste søndag
i oktober Buskdag, og i år er det 27.
oktober. Det vil sige, at den er særligt
for børn og unge. Selve forkortelsen
B.U.S.K. står for børn, unge, sogn,
kirke. Gudstjenesterne vil forme sig
som familiegudstjenester, hvor alle
er velkommen. Det er tillige sommertids afslutning, hvor havemøblerne trækkes tilbage og også uret,
så der skulle blive en time ekstra.
I Vejrup er gudstjenesten kl. 10.30
med efterfølgende kirkekaffe i konfirmandstuen sponsoreret af menighedsrådet.

Alle Helgens dag
Alle helgens søndag er altid den 1.
søndag i november, og i år er det den
3. november. Det er den søndag, hvor
vi mindes de døde i sognet siden sid-

ste Alle Helgens dag. Deres navne vil
blive læst op og vi vil tænke på dem
og sige tak for de gode ting, vi har
modtaget gennem dem.
Der vil blive tændt et lys for hver
enkelt.
Gudstjenesterne er henholdsvis kl.
9.30 i Vester Nykirke og kl. 11.00 i
Vejrup.

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent den 1. december
kl. 11.00 i Vejrup
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften, det giver en særlig stemning. Adventskransens første
lys bliver tændt og vi forbereder os
til den tid, som skal komme, hvor vi
fejrer, at Gud blev menneske. Bagefter er der æbleskiver i præstegården,
hvor vi også skal synge en sang eller
to.

Ord til eftertanke
Bed om de store ting, så skal de små
gives jer i tilgift.
Origenes
Kærlighed til penge er rod til alt ondt.
Paulus

Adgangen til præstegården i Engdraget er lidt besværlig for tiden.
Elmevej er en mulighed som tilkørselsvej.
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Nyt fra Endrup Møllekro
Først skal det nævnes, at vi
d. 15. juli 2013 har fået et nyt
bestyrerpar på kroen. Tina
og Kevin blev kastet ud i det
med det samme og har haft
travlt fra dag et. De har en kok
ansat. Tina står for servering
og hygge på kroen. Det er
rigtig dejligt at komme ned
på kroen, for Tina har sørget for, at det oser af hygge i
alle krogene. Tina har lovet,
at der i december måned vil
blive pyntet op til jul på hele
kroen, så vi rigtig kan komme
i julestemning. Der er åbent
på kroen hver dag undtagen
mandag.

Vores nye værtspar, Tina og Kevin

Vores nye bestyrerpar har mange gode ideer og et
stort gå på mod. Kevin er nu gået i gang med , at
lave lejligheden på 1. salen om til værelser. Det er
hensigten at de skal lejes ud på Bed & Breakfast
niveau. Der vil f.eks. blive mulighed for at håndværkere og lystfiskere kan leje et værelse. I weekenden
kan folk, der har været til fest på kroen, få mulighed
for en overnatning.
I foråret fik vi nye stole på kroen, hvilket var meget
tiltrængt. Anders Kirkegård, en af byens borgere tog
et godt initiativ. Han gik simpelthen rundt til alle
husstande og spurgte, om folk ville sponsorere en
eller flere stole til kroen. Anders fik sponsoreret 132
stole. Kroen betalte så resten op til 150 stk. En stor

Anders med en af de nye stole

tak til Anders for hans store indsats. Tak til alle jer
der har sponseret stolene.
Vi har fået parkeringspladsen udvidet, og fået grunden ryddet, så der er udsigt til den nye slynge på
åen. Det er blevet et rigtig flot resultat. Det hele er
lavet med frivillig arbejdskraft.
Vi har også ved frivillig arbejds-kraft, fået kanalen i
krohaven fyldt op. Samtidigt med er der fældet en del
træer mod øst, så der fra krohaven er udsyn over åen.
D. 14. april havde vi arbejdsdag på kroen. Vi startede
med kaffe og rundstykker. Derefter blev der arbejdet
på fuld kraft med at male både ude og inde. Der blev
isoleret bag scenen og der blev ryddet op udenfor.
Dagen blev afsluttet med en sen frokost. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for dem der bakker op omkring
vores arbejdsdag. Vi håber at vi igen til næste år kan
samle et hold, for der er altid noget der trænger til
en kærlig hånd på vores gamle kro. Vi har haft en
del reparationer i køkkenrummene og har fået hele
køkkenet malet. Det næste projekt vi går i gang med
er, at søge fonde til en stor terrasse, nye havemøbler
til krohaven, ny beplantning i haven og belysning til
parkeringspladsen. Vi har frivillige til på skift, at slå
græsset i krohaven og vi har et hold, som med jævne
mellemrum pudser vinduer på kroen. Vi har et hold,
som på skift passer krostuen om fredagen. Vi er
utrolig taknemmelige for alle dem der gør et stykke
frivilligt arbejde. Tusind tak skal I have alle sammen.
Ingen nævnt, ingen glemt. Uden jeres hjælp, vil det
være umuligt at få det hele til at fungere.

www.endrupby.dk
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Familiedagen i Endrup 24/8
Vejrguderne havde lovet fint vejr til
dagen, og fint vejr blev det også, men
de mange morgenfriske, der tog imod
tilbuddet om en cykeltur rundt om Endrup blev nok lidt overrasket over den
”meget” friske morgenbrise, der blæste
fra øst. Det betød også, at vi måtte
stoppe ruteplanlægger Jørns ihærdige
indsats for at tappe os for de sidste
kræfter. Derfor cyklede vi direkte fra
Vibæk til teltet ved klubhuset, hvor
menighedsrådet stod klar med kaffe og
rundstykker, smør og ost var sponsoreret af Endrup Andelsmejeri.
Gospelkor kombineret med alm. gudstjeneste så ud til at fungere rigtig godt.
Derefter var det meningen, at endrupborgerne skulle have en frisk gåtur til Arkivet, for at
se hvad de havde at byde på, inden de så kom tilbage
for at tage imod borgerforeningens tilbud: ”Spis
hvad du kan for en halvtredser.”
De fleste mente åbenbart at de sagtens kunne sidde
i teltet og oparbejde en stor appetit. Det krævede
virkelig en stor indsats fra Carsten og hans team, at
mætte de mange munde, men det lykkedes til UG.
Om eftermiddagen havde Christian fra idrætsforeningen forberedt både rundbold og fodboldgolf.
Det krævede lidt overtalelse for nogen inden de gik
med på spøgen, og enkelte mente at det måtte være
de unge i byen der skulle deltage. Men kl. lidt over
15.00 da eftermiddagskaffen var klar, tror jeg nok at
alle havde haft en par fornøjelige timer på boldbanen.

En stor tak til Inger og Erna, der havde bagt kage.
Arkivet havde lavet kaffe og skaffet is til børnene.
Under kaffen blev der udtrukket præmiespil og årets
foto blev kåret - taget af Mads U. Hansen.
Under hele familiedagen havde en hoppeborg, skaffet af Christian, gjort det sjovt at være barn.
Derefter var det hele slut, teltet blev pakket ned og
nu vil vi bruge tiden frem til næste års familiedag
på at overveje om konceptet for familiedagen dvs. at
børnefamilier i Endrup skal kunne hygge sig en hel
dag i Endrup for meget små penge, eller om der er
en anden måde at samle byen på - læg evt. din mening/kommentar på flg. hjemmeside
www.endrupby.dk/kontakt/
Mvh
Johannes Schmidt

Endrup Borgerforening
Ordinær generalforsamling
Endrup Borgerforening indkalder hermed til generalforsamling I Endrup Klubhus.
Torsdag den 14. november 2013 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsen Endrup Borgerforening
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En hjælpende hånd når livet rinder ud

Fyhn
Bedemandsforretning
Hvid kiste (alm. str.) inkl. sengetøj
Hjælpes over i kisten af to personer
Dekoration med årstidens blomster til kiste
En kørsel med rustvogn (0-15 km + km takst)
Honorar - Samtlae i hjemmet
Ingen aften eller weekend tillæg
Fast pris - begravelse fra 9.850,-

Helle Fyhn

Nørregade 53 · 6740 Bramming · Tlf. 75 17 13 00 · www.fyhnbedemand.dk

MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN

Medlem af
Dansk Byggeri

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

Se mere på
www.mureregon.dk

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

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

Lykke Minimælk
20+
Mellemlagret
11,0% fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0% fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0% fedt

Stærk Jyde
45+
Ekstra laget i
30 uger
26,0% fedt

Gammel Endrup
45+
Ekstra laget i
52 uger
26,0% fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 15 mælkeproducenter, der er andelshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.
Besøg mejeriet på Internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
”Jord Til Bord” på www.endrup-andelsmejeri.dk
Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11
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Vejrup Borgerforening
Seniorrengøring - I forbindelse med at få byen til at se mere indbydende og ren ud,
kontaktede borgerforeningen byens seniorer.
Her blev de spurgt om det kunne have deres interesse at være behjælpelig med dette.
Der var flot opbakning til det, hele 10-12 mænd og kvinder meldte sig.
Den første torsdag i april 2014 vil de igen mødes, i Krolfskuret. Her vil det kommende
års ”projekter “ blive drøftet - nye ansigter er mere end velkommen.
Der skal fra borgerforeningen lyde en kæmpe tak for denne store hjælp.

Børnebanko
Det er med stor beklagelse, at vi er nødt til at aflyse årets børnebanko.
Vi påtænker os at lave et børnearrangement i Januar 2014.

Generalforsamling
Vejrup borgerforening afholder ifølge vedtægterne, generalforsamling
Torsdag den 21. november kl. 19.30 i Vejrup/Endrup Fritidscenter.
Der trækkes lod blandt betalende medlemmer,
der udloddes 2 stk. købmandskurve a´ 500 kr.
Karina Tobiasen

I krondyrenes land
Som traditionen byder, var Grimstrup/V Nykirke Venstreforening søndag d. 8/9 igen i år
på udflugt. Sidste år var det Karensminde ved
Grindsted - i år Ravmusset i Oksbøl, derefter
Filsø.
Ravmusset byder på rav i alle afskygninger og
former, bl.a. var Operahuset i Sydney i Australien blevet genskabt i rav, det var virkelig flot.
Filsø er jo egentlig bare en stor sø, og via udkigsposter kan man se ud over den, og der var
da også en enkelt flok gæs, men det er jo mere
historien bag der gør søen interessant: Fra
tidernes morgen var det en sø, som på et tidspunkt blev pumpet tør for vand og omdannet til
frugtbar landbrugsjord. Det gav aktivitet og arbejdspladser, som var hårdt tiltrængt. Heldigvis
er Danmark nu et «rigt» land, så nu kan vi via
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Åge V. Jensens fond igen aflevere noget tilbage
til naturen.
Den største oplevelse på turen kom lidt ved en
tilfældighed. På udkigsposten ved Filsø stod en
ældre mand og fortalte, at han på hans daglige cykeltur havde set en større rudel af kron
-hjorte. Efter at have indtaget den medbragte
eftermiddagskaffe, kørte vi hen til det anviste
sted, og ganske rigtigt, der gik ca. 30 kronhjorte
roligt og græssede, undtaget hjorten, der havde
travlt med at holde styr på sine «damer» Et flot
syn der virkelig satte gang i kikkerterne.
Om aftenen inviterede Casper Bruun, Dalmosevej Grimstrup, på en større middag, og der
blev dagens oplevelser ivrigt snakket igennem.

www.vejrup.dk
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IPad, computer og smartboard…….
Vejrup skole har høj fokus på høj faglighed/indlæring, med forskellige læringsstile. I sidste nummer
af VE-nyt berettede vi om fokus på læring via fysisk
aktivitet i forbindelse med det nye udendørs klasseværelse. Men som en moderne skole er der mange
andre indlæringsmetoder i spil.
Noget der specielt kendetegner Vejrup skole er, at
vi ligger i front når det handler om undervisning på
både IPad, computer og smartboard. Skolen råder
over 50 computere, hvilket er mange sammenlignet
med stort set alle andre skoler i Esbjerg kommune.
Helt fra 0. Klasse bliver både dansk, matematik og
andre fag leget ind via disse medier. Børnehaveklasse
leder Pia Fichmann fortæller at mange gange efter

en computertime siger
børnene: ”men i dag havde
vi da ikke matematik. Vi
legede bare på computeren”. Og ja, det har de på
en måde ret i, men gennem
legen lærte de også matematik og ting fra de andre
fag, som vi har på skemaet. Computeren, iPad’en og
SmartBoard’et kan selvfølgelig ikke erstatte bøgerne,
men børnene lærer nogle ting ad bagvejen, mens de
leger.
Dette kendetegner undervisningen på alle klassetrin.
IT udstyr bruges aktiv i alle fag og er med til at kvalificere lærenes undervisning og elevernes indlæring.

VIF Gymnastik

VIF Badminton
Badmintontræningen er nu godt i gang med træningen for børnene. Der er god tilslutning.
Vi vil i uge 42 (efterårsferien) atter gøre det muligt
for forældre at deltage i trænings timerne mandag d.
14 kl. 16,30-17,30 og 17,30-18,30
Træfstævnerne i år er 26. oktober 23.. november
14. december i 2013 og i 2014 er det 18. januar 22.
februar og 15. marts. Det er stævner som alle lidt
øvede kan deltage i.
Hold øje med opslags tavlen (Badminton) og se hvad
der ellers er af tiltag. Er man i tvivl om noget så ring
eller sms til 31 95 40 09 (Preben Lind)

Nye træningstider
med start fra uge 39
Forældre/barn
Onsdag fra kl. 16:45-17:30
Puslinge 3-6 år
Tirsdag fra kl. 16:00-16:55
Tarzan drenge bh. kl. til 1. kl.
Tirsdag fra kl. 16:00-16:55

Preben Lind

Piger bh. kl. til 2 kl.
Bemærk ændring for 2. kl.
Torsdag kl. 16:45-18:00
Spring 3 kl. og op til 7 kl.
Torsdag kl. 18:05-19:40
Tina S. Schultz, 61 35 53 84

www.endrupby.dk
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Lokalrådsvalg 2013
Der er valg til Vejrup Lokalråd i forbindelse med kommunalvalget d. 19. november 2013. Da valgstedet er
flyttet til Gørding, afvikler vi der valget til Vejrup Lokalråd , hvor 3 medlemmer skal vælges ved direkte valg.
Svend Erik Uhd og Preben Lind, som begge har været med fra starten, har ønsket at stoppe, medens Hans
Jørn Madsen igen er kandidat. Fra lokalrådet vil vi gerne sige tusind tak til både Svend Erik og Preben for den
flotte indsats gennem årene.
Efter indsamling af forslag—der kom i alt 27—har følgende fire sagt ja til at være kandidater:
Peter Bertelsen Jeg er 51 år, bor på Kirkediget og er selvstændig snedker og tømrermester. Jeg er gift med Else og har børnene Charlotte, Pernille og Steffan. Jeg har været
aktiv hos spejderne, og jeg har været bestyrelsesmedlem i Vejrup Borgerforening.
Jeg synes det er vigtigt, at der er nogen, der vil melde sig og løse opgaver lokalt. Kun når
nogen tager ansvaret på sig, sker der noget.
Jeg er derfor klar til at være med i Lokalrådet, og her yde en indsats for vores landsby.

Verner Fogh Jeg har drevet V.F. Biler i Vejrup siden 1985 og byggede værkstedet på
Industrivej i 1987.Jeg er udlært som mekaniker hos A I Kock i Vejrup, hvorefter jeg var
svend ved Søndergård Biler i 2 år. Bor sammen med Tina Mortensen og har børnene
Katrine og Anders Har været formand for Gørding-Vejrup Skyttekreds i 22 år. Har været
med til at arrangere forårsmesserne i Vejrup for år tilbage, lige som jeg var med til at
arrangere erhvervssaften i forbindelse med Bingo Banko. Jeg synes der er spændende at
være med til møder og arrangementer der sker i Vejrup. Jeg sætter pris på Vejrup er en
aktiv by med skole og forretninger, og at Vejrup er en flot og skøn by
Leif Hermansen Jeg har været bosiddende her i Vejrup siden 1953. Efter uddannelse i
butik og aftjent værnepligt blev jeg i 1975 så ansat først som chauffør hos et skibsprovianterings firma –siden lagerchef med ansvar for alt kørsel og derefter direktør. Jeg var
tidligere blevet medejer af firmaet, og efterfølgende overtog jeg firmaet 100 % med de
112 ansatte, og hovedfirmaet skulle selvfølgelig være i Vejrup. Jeg har nu solgt firmaet
og er i dag ansat hos Wrist Group med arbejdsplads hos Lysholdt i Esbjerg. Gift med
Connie, og 2 voksne børn, sønnen bor i Vejrup, og datteren bor i Kolding.
Tillidsposter: Bestyrelsesformand for Dansk skibsleverandør Forening. Bestyrelsesmedlem i - ISSA ( ISSA er sammenslutningen af skibshandlere World Wide ) Næstformand
for Rybners - Bestyrelsesmedlem i Erhvervsakademi Sydvest. Tidligere tillidsposter: Medlem af skolebestyrelsen i 12 år. Formand for spejdernes støtteforening. Medlem af borgerforeningens bestyrelse. Medlem af sponsorudvalget under idrætsforeningen. Jeg er i dag med i den initiativ gruppe der gør en stor
indsats for at få en købmandsbutik op at stå her i Vejrup, og jeg vil via mit virke i Lokalrådet gøre en indsats for at vi i Vejrup kan udvikle os fremadrettet så vi ikke om nogen år står som en soveby, men tværtimod søge en fælles indsats for at vi kan forblive en god landsby at bo i, og derved trække flere indbyggere
til byen/oplandet forhåbentlig til gavn for både indbyggere, skole, foreninger og erhvervsliv.
Hans Jørn Madsen Jeg er 56 år og medejer af BMH A/S - Vejrup afdeling. Jeg er gift
med Marianne på 31. år og vi har 3 børn sammen. Vi har boet i Vejrup siden 1984. Jeg
har været engageret i foreningsarbejdet siden vi kom hertil. Jeg sidder i LAG (Lokale
Aktions Grupper) - Esbjerg og er bestyrelsesmedlem i Danske Andelskassers Bank. Og
jeg i øjeblikket formand for Vejrup Lokalråd.
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Godt nyt fra ”Købmandsudvalget”

(Spar butikken Filskov)
Siden vi sidst informerede om arbejdet i ”Købmandsudvalget”, er det lykkedes os, at komme et
godt stykke videre. Da flere professionelle markedsanalyser viste et sikkert grundlag for en butik,
kunne vi gå videre og kontakte diverse banker og
kreditforeninger. Vores første kontakt skabte ikke
megen interesse, så vi måtte have detaljerede finansierings- og driftsbudgetter. Vi valgte nu at arbejde
videre med Supergros – som er Sparkædens grossist
-, og de løste denne opgave, dog for et pænt honorar
på ca. 15.000,-.
Efter forhandlinger er Supergros så også indstillet på
at garantere butikkens udlejning i en årrække.
Med disse budgetter og tilsagnet om en lejeaftale
er det nu - efter en ihærdig indsats hen over sommeren – lykkedes at interessere en bank og en kreditforening. Efter flere møder har de godkendt de
detaljerede budgetter og vil yde lån under en række
forudsætninger bl.a. at sognets borgere ved den
kommende husstandsindsamling i fællesskab skal
skaffe/give endelig tilsagn om minimum 2 millioner
kontant. Det betyder, at der venter en fælles opgave
med at få samlet disse midler!
Vi er også nu i dialog med revisor og advokat for at
få afklaret fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer.
Sideløbende har vi kontakt til kommunen omkring
arealet på den gamle krogrund med tilhørende parkeringsområde. Der skal nemlig laves lokalplan for

området, og vi har fået at vide, at en normal tidsplan
for en sådan proces er 9 måneder. Efterfølgende vil
der også gå et tidsrum med en byggesagsbehandling
for byggeriet af en butik. Desuden vil det heller ikke
være hensigtsmæssigt at starte en ny butik lige medens kloakrenoveringen foregår i Vejrup Storegade.
Fremadrettet forventer vi, at vi kan informere mere
detaljeret om tingene i foråret 2014 på et borgermøde. Vi vil gerne kunne lægge projektet frem med
henblik på at igangsætte indsamling af midler. Når
indsamlingen forhåbentlig har skaffet de 2 millioner,
vil vi indkalde til en stiftende generalforsamling i det
selskab, som skal bygge butikken og efterfølgende
skal forpagte den ud til en købmand.
Der er som sagt stadig et stykke vej endnu, men vi er
godt i gang, og med de foreløbige positive resultater
arbejder vi fortsat ihærdigt på sagen. Vi har også
tidligere oplyst, at vi gerne vil arbejde grundigt, og
derfor tager ting tid. Vi sidder ikke på hænderne,
men har fuldt fokus på opgaven.
Afslutningsvis i denne information vil vi gerne fortsat pointere, at succesen for dette projekt fortsat er
afhængig af massiv lokal opbakning – først og fremmest når indsamlingen af lokale midler starter, men
også sidenhen.
På udvalgets vegne
Niels Peder Regel, sekretær

www.endrupby.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Hans Johnsen

- din lokale købmand

SPAR -der hvor du kan..

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

7519 1240

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING
Ring 4031 5119
Fax 7519 0245

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

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN
Tv-inspektion

Ring 4038 0253

Her er der plads
til din annonce
Kontakt
29 45 46 15

Vejrup Døgnkiosk
Åben alle ugens dage
Fra kl. 6.30-21.30
Telefon 75 19 03 53
Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Verner Fogh
modtager skulderklap for arbejdet med Gørding/ Vejrup Skyttekreds.
“Tak Vejrup”, en byfest jeg sent vil glemme efter
jeg ved byfesten søndag eftermiddag modtog
månedens skulderklap for arbejdet i GørdingVejrup Skyttekreds. Selv om I tog fusen på mig
varmede anerkendelse meget. Tusind Tak” – det
var hvis de ord Verner fik sagt under overraskelsen over udnævnelsen, for august måned skulderklap.

Det var Filialchef i Sydbank Liza Gildenpfennig der havde taget diplomet og en check
på 1500 kr. med til Verner Fogh der har været medlem af Gørding – Vejrup Skyttekreds
i 36 år – de sidste 20 som formand.

BØRNEBAZAR
det ultimative børnelagersalg

I VEJRUP

SØNDAG D. 17 NOVEMBER KL. 10:00 – 16:00
Vejrup/Endrup Fritidscenter - Skolevænget 5 Vejrup

TILMELDING - TIL FIE PÅ mobil 28 86 74 38
PRIS FOR STAND: 150 Kr.
(2,5 X 2,5 meter)

www.endrupby.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds - Riffel og pistolskydning
Åbningstider:

Tirsdag og torsdag: 18.30 – 21.00 Træning for alle (patronsalg slutter kl. 20.00)
Mandag: 14-16 Seniorskydning, For alle over 55 år.

Vi forsætter med medlemstilbudspriserne i oktober
Medlemspriser 2013/2014
• Børn og unge under 21 år:
Medlemskort
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22 Tilbud

200 kr.
275 kr. Luft 200

• Over 21 år:
Medlemskort
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22 Tilbud

250 kr.
350 kr. Luft 275

• Seniormedlem: (over 55 år)
Medlemskort
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22Tilbud

200 kr.
300 kr. Luft 225

Patroner
• Cal.22:
En serie på 25 skud

20 kr.

• Luft:
En serie på 25 skud

10 kr.

Pokalvindere fra Byfestskydningen
Børn:
1. Emma Sofie Regel
2. Anders Grandrud
3. Viktor Radmer
Damer:
1. Dorthe Ladefoged
2. Anja Trane
3. Stine Ladefoged
Herrer:
1. Bent Truelsen
2. Mathias Christensen
3. Kurt Ladefoged

Rigtig godt i gang
Første skydeaften var den 3 september og her kom vi rigtig godt fra start, hvor
der kom mange på banen.
Vore nuværende medlemmer mødte flittigt op, ligesom vi havde besøg af
mange ny medlemmer. Siden har der været god aktivitet på banen, og der bliver nok ikke mindre når sommeraktiviteterne udendørs er færdig.
Ny pokalskab i opholdslokalet
Foreningen har købt pokal skabene fra tidligere Foto Ole i Bramming, som vi
har fået sat op på den ene væg i opholdslokalet. Så nu kan pokalerne pynte i
lokalet, og vi håber selvfølgelig der kommer nogle stykker mere i den med tiden.
Bestyrelsen www.skytteklubben.dk

Skydning, en sport i centrum

SØNDERGAARD BILER
V/ Jens & Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming
Tlf.:75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

HOT N TOT
Dame & Herrefrisør
Helle O. Larsen
Vejrup Storegade 19

SKØB • SALG • REPARATION

Tlf. 75 19 07 77

VEJRUP EL-SERVICE A/S

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

Aut. El-inst. Kjeld Hougaard

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50
28
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ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Vejrup Endrup Nyt

Mogens Eriksen
Vejrup - Gørding

www.endrupby.dk
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Nielaus & Jeki Møbler ApS
Handmade design furniture
Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen
Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Storegade 21 · 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60
Design: PECANI

www.pecani.dk

Nederdammen 34
6760 Korn
Ribe& Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn •
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller
og Træbriketter
• Bio www.pecani.dk
energi • Hestefoder
Design:
PECANI
Tlf. 75 42 41 90

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Korn & Foderstof
Gødning, så-sæd,
Kemikaler, plast og bindegarn
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie
Træpiller og Træbriketter
Bio energi
Hestefoder

Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk

Design: PECANI

Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 7519 03 33

www.pecani.dk
Med venlig hilsen

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Trælasten Gørding

Lis Højland Nielsen

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

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Vestergade 21 A – 6690 Gørding
ørregade 16, 6740 Bramming
Design: PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47 17
Tlf. 75 17 82 22 – Fax 75 17
17 71
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Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48
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Arrangementer
Oktober
Tirsdag

D. 01.10 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret hver tirsdag

Fredag

D. 25.10 OKTOBERFEST - Vejrup/Endrup Fritidscenter

Mandag

D. 14.10 kl. 16.30 igen 17.30 Badmintondag for forældre i Fritidscenteret

November
Fredag

D. 01.11 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag

D. 09.11 Vejrup Sognearkiv Åbenhus fra kl. 13.00 – 16.00 i Fritidscenteret kælder

Torsdag

D. 14.11 Vejrup Senior kl. 14.00, Asta og Jørgen Elbæk Jensen, rejse igennem Rusland.

Torsdag

D. 14.11 Endrup Borgerforening Generalforsamling kl. 19.30 i Klubhuset

Fredag

D. 15.11 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Tirsdag

D. 19.11 Lokalrådsvalg – foregår i Gørding

Fredag

D. 28.11 Husholdningsforening Juledekorationer kl. 19.00 ved Søndergaardbiler

December
Torsdag

D. 12.12 Senior Club kl. 14.00, Julemøde luciaoptog, Anders og Elmer spiller til.
Efter kaffen er der banko.

Januar
Fredag

D. 10.01 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 24.01 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag

D. 09.01 Senior Club Generalforsamling i Fritidscenteret kl. 14.00

Februar
Fredag

D. 07.02 Bjørn og Okay spiller på Endrup Møllekro

Fredag

D. 21.02 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Marts
Fredag

D. 07.03 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag

D. 22.03 Gymnastikopvisning kl. 15.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 28.03 Fjolle fredag kl. 19.00 i Fritidscenteret

www.endrupby.dk
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afh. 2995,00

DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD

Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Knud Jørgensen EL ApS

Aut. El-installatør

a.

afh. 1495,00

27.000
,-

101 liter kummefryser A+

tsum c

1 stk Blomberg stål opv. udstillings model afh. 3495,00

gevins

afh. 4695,00

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

Samlet

1 stk Brandt 8kg vaskemaskine

2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
200-400-1000 kr.
17 runder hver med: 100-200-400 kr.
Superrunde:
200-400-1000 kr.

N
Y
Solcelle-anlæg er stadig
SÅ T
K
H
Ø
A
fordelagtig efter de nye regler
R
V KK
I
H
VID EN
Spørg efter Bent
E
VA ?
eller Henrik
R
NE

Henrik: 26 33 89 99

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

afh.

8799 3612
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
2228 9791
7517 8999
7517 3037
7517 3582
2815 0517
7517 8090
7517 8504
7517 1300
4142 8290
7610 9110
7519 0777
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0452
7519 0529
7517 3077
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 6160
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0015
7437 1800
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7517 8222
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7219 0353
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

Telefon

Bent: 26 32 89 99

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

afh. 2995,00

By

Knud: 21 73 00 75

Andelskassen
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Brix Haircut v. Maria
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Dawo Media
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Egon Sørensen
Endrup Malerfirma
Erling Egert
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
GPC Service & Regnskab
Grafisk Trykcenter
Hot`n Tot Frisør
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
JP Staldbyg
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karl Poulsen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Kennet møller
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal
Pecani
Peter Bertelsen
Pigerne tøj & sko
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Spar v. Hans Johansen
Sydbank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
Trælasten
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup Døgnkiosk
Vejrup El - Service
Vejrup Entreprenørfor.
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup

1 stk Gorenje indb. ovn stål

Firmanavn

Knud Jørgensen Nørregade 23 - 6690 Gørding

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

