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FODBOLD
”Små fødder” – 3-5 år

2015:
Så er sæsonen slut for vores små fodboldtalenter. Igen i år var der en fantastisk opbakning fra børn og forældre. En ren fornøjelse med 19 spillere i alt og ofte 10-15 børn til træning!
Efter sidste træning sluttede holdet af med et par pølser fra grillen og en sodavand, inden sæsonen endeligt
sluttede med deltagelse i Rasmus Klump Pandekagestævne i Holsted.
Tak for endnu en god sæson med ungerne!
Mvh Ronni Fyhn og Anders Ebener

VIF Badminton

Badminton træningen er nu godt i gang for børnene.
Der er plads til flere ny begyndere 0 til 4 klasse mandag kl. 16,30 til 17,25
Der er mulighed for badmintonstævner eller
bare træne og spille medkammeraterne. Kom og prøv
Vi har i år turneringshold i U 15 år 2 i U 13 år og 1 i U 11 år
Vi har i år fået mulighed for at 4 spillere i U 13 år kan deltage
i Boblernes fælles træning arrangeret af D G I
Hold øje med opslagstavlen i Fritidscenteret ( badminton )
se hvad der ellers er af tiltag.
Er man i tvivl om noget ring eller - s m s til 31954009 Preben Lind
Badminton udvalget

www.endrupby.dk
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Vejrup IF Sportfesten 2015
– Tak for denne gang
Vi vil i festudvalget rigtig gerne sige tak for en rigtig
god byfest i 2015. Alt gik som smurt i år, eller så godt
som man nu kunne ønske sig.
Onsdag var der som altid banko i hallen, og i teltet
blev der raflet om øl og sodavand.
Torsdagen startede vi i år cykelruten med første
spadestik nede ved den nye købmand, hvor også han
blev afsløret fra hele byen. Der var en gratis øl eller
sodavand til alle de cyklende, som var sponsoreret.
Efterfølgende var der den traditionelle kondifrokost
i teltet, hvor det meste heraf også var sponsoreret.
Fredag stod i festens tegn. Vi startede ud lidt over
middag med fyraftensarrangementet, hvor der mødte godt 125 mand op til en hyggelig festeftermiddag.
Da de var sendt over i cafételtet, blev der gjort klar
til børnene, som kunne få lagt sminke, sat hår, lavet
tatoveringer og få farve i håret. Der var også en forhindringsbane som de kunne boltre sig på. Om aften
var der bal for de unge og de lidt ældre. Vi havde i år
valgt at prøve noget nyt, da Keinstein kom og spillede. Den fik for fuld skrue, og der var en masse af det
lidt ”ældre” publikum, som fik håret blæst igennem
og stemmebåndet godt brugt.
Lørdag var der sponsorerede rundstykker til de morgenfriske, og der var godt gang i handlen til torvedag, med de mange boder. Det er skønt at se at folk
hygger sig denne formiddag. Om eftermiddagen fik
vi kåret Vejrups sejeste mand og dame. De blev godt
udfordret på hver deres område, men kun den aller
sejeste kunne vinde, og de gjorde det med stil.
Om aftenen var vi godt 220 personer til fællesspisning og sang. Der var godt gang i festen, og da døren
åbnede kom der endnu flere. Vi havde i år fået hjælp
i baren af folk fra Endrup og nogle lokale fra byen.
Søndag startede med optog, hvor der desværre ikke
var ret mange i år. Vi håber at der vil komme nogle
flere til næste år, da det ellers er en ting som må
uddø, hvilket vi virkelig ikke håber sker. Så begynd
allerede nu at tænke over hvad I som gade, venner
eller familie kan finde på til næste år ;) Om eftermiddagen var der flagsætning og cykelringridning,
som en del af de besøgende tog del i. Vi sluttede

ugen af med gris på gaflen efterfulgt af
Kandis, som lukkede byfesten med musik og dans.
Vi vil gerne sige rigtig mange gange tak for al den
hjælp vi får igennem byfesten, både optil, imens og
efter. Der bliver lagt rigtig mange kræfter i det, men
det kunne på ingen måder lade sig gøre uden alle de
frivillige, som giver en hånd eller to med. Vi håber I
ved at vi sætter pris på jer og jeres hjælp. Vi vil også
gerne sige rigtig mange gange tak for alle sponsorater vi har fået. Det er dem som er med til at gøre vi
kan lave de konkurrencer og spil som vi gør. Og ikke
mindst tak til alle samarbejdspartnere, det er rart
med godt samarbejde.
Til sidst vil jeg meget gerne takke de andre medlemmer i udvalget. I gør et rigtig godt og stort stykke
arbejde. Af hjertet tak herfra.
Håber at I alle har haft en rigtig god sommer og
hyggelig byfest. Vi ses igen til næste år.
- På festudvalgets vegne Janni Jørgensen

www.endrupby.dk
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KOM TIL ÅRETS JULEFROKOST

I Vejrup fritidscenter lørdag d. 14. november kl. 18.30 – 02.00

Musikken leveres af
partybandet Sing It Back

Saml venner, kollegaer,
firmaet, gamle klassekammerater, familien,
fodboldholdet eller måske
herreklubben og deltag i et
brag af en fest med lækker
julemad, snaps og live musik

KØB DIN BILLET INDEN D. 1.
nov. til kun 225 kr. hos
Købmanden i Vejrup.
Herefter er prisen 250 kr.

Vejrup Senior Klub`s Høstfest
Torsdag d. 3. September blev der afholdt høstfest
nede ved Søren Jensen, som sædvanlig, I hans dertil fint pyntede lade. Den dejlige musik blev leveret
af Theodor Schmidt fra Endrup.
Man startede med at synge et par af vore dejlige
høstsange, inden maden kom på bordet.
Menuen var som den plejer, sildemadder og meget
fin smørebrød fra centret.
Appetitten var der ikke noget I vejen med, der blev
spist fra to til seks stykker pr. Person.
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Kaffe og anden form for væske havde man med
hjemmefra, og tilsyneladende I rigelig mængde.
Der var en rigtig dejlig stemning hele aftenen, og
hvor der blev danset flittig med hinanden.
Der blev spillet til halvtolv ,og man sluttede med
at synge ”skul gammel venskab ren for go ”
Der var tilmeldt niogfyrre medlemmer til denne
dejlige aften, som kun kostede
et hundrede og halvtres kr. For at kunne deltage i
festen.

www.vejrup.dk
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Politikere, fra Esbjerg kommune,
på besøg i Vejrup d. 6. sep. 2015.
Besparelser på skoleområdet, herunder lukning af
Vejrup skole, er kommet i det sparekatalog som politikerne, netop i disse dage, skal tage stilling til. For
at være sikre på, at beslutningen tages på et bredt
grundlag, havde borgerene i Vejrup by inviteret politikerne til at blive præcenteret for et aktivt lokalsamfund.

Budgetforlig i Esbjerg: Landsbyer reddede skoler og
børnehus – Publiceret 22. september 2015 kl. 13:37
Esbjerg Kommune er økonomisk trængt. Et flertal
bestående af V, K, S og SF har netop indgået budgetforlig indeholdende besparelser for ca. 700 mio. kr.

De politikere der deltog, var Dianna Mose (SF), Jørn
Schultz (V), Anders Kronborg (A), Kurt Bjerrum (V),
Jørgen Boesen Andersen (SF), Henrik Andersen (V)
og Jesper Frost Rasmussen (V).
Hele arrangementet er stablet på benene i løbet af
to dage. Rundt regnet 500 mennesker var mødt op
for at vise deres opbakning. Byens erhvervsdrivende
og landmænd havde også gjort meget ud af, at medbringe deres traktorer og erhvervsbiler. Det gav et
godt billede af hvor meget erhverv der også findes,
set i forhold til byens størrelse.
Politikerne fik set stedet hvor den nye butik bygges
op, de fik set skolen og sluttede af i Vejrup/Endrup
fritidscenter. Fritidscenter var fyldt op med aktiviteter. Rigtig mange både børn og voksne var i gang
med forskellige aktiviteter. Alle blev budt på Kaffe og
kage og hele seancen der varede en time, sluttede af med at forsamlingen sang Vejrupsangen.
Den sidste handling den store forsamling gjorde var, at danne en stor kæde omkring skolen.
En symbolsk handling fra den lokale befolkning for at vise, at vi passer på vores skole.
Venstre, S, SF og De Konservative har i dag
indgået budgetforlig om den kommunale
husholdnings-økonomi. Venstre, S, SF og De
Konservative har netop officielt meldt ud, at
partierne har indgået budgetforlig om den
kommunale husholdningsøkonomi for de kommende
fire år. Begge skoler i Vejrup og Grimstrup bevares,
og Vester Nebel Børnehus er også reddet.
Dermed bar de mange protester fra storkommunens
landsbysamfund frugt.
Else Holberg Truelsen

www.endrupby.dk

7

Vejrup Endrup Nyt

Team Energimetropol Esbjerg/Vejrup

Anders Ebener, Otto Leonhart Pedersen, Søren Lønne Uhd, Allan Lindberg Sørensen og Kenneth Dünne med
Team Energimetropol Esbjerg til Aarhus-København 2015.
Så kom dagen, vi havde ventet på så længe!
Team Energimetropol Esbjerg, med 5 Vejrup-folk
på holdet, er et nyt cykelhold med glade motionscyklister, der cykler rundt og får sig nogle gode oplevelser i Danmarks fantastiske natur, og samtidig
promoverer vores skønne område overfor det øvrige
Danmark.
Efter deltagelse i mindre løb henover året skulle den
store styrkeprøve stå under det populære cykelløb; Aarhus-København 2015, som strækker sig over
380km og indeholder 2500 højdemeter! Starten gik
kl. 8.44 fra NRGi-Park & Arena, og det var stort! Der
var ca. 6000 deltagere, som i mindre grupper blev
sendt afsted udad byen.
Efter Horsens ventede det bakkede terræn omkring
Vejle og derefter Lillebæltsbroen og det smukke fynske landskab. Vinden havde lige fra start været imod
os med omkring 5-8 m/s fra sydøst, men det var
til at leve med indtil vi ramte Storebæltsbroen! Det
skulle vise sig, at blive en smuk, men hård tur over
broen, hvor der virkelig skulle trampes hårdt i pedalerne selv ”ned ad bakke” på Sjællandssiden. Den ene
vejbane var i dagens anledning forbeholdt cyklister,
så der var rig mulighed for at nyde den fantastiske
udsigt undervejs!

heldigvis ikke regnet, men vi var gennemblødte af
sved, så tørt og varmere tøj inden det blev aften,
var nødvendigt. Klokken var ca. 18, lygterne blev
tændt, og så gik turen tværs over Sjælland på de små
landeveje uden gadebelysning. De sidste 100 km var
rigtig hårde. Alle lå på grænsen, og skulle samtidig
fokusere i mørket for at undgå huller, øvrige ryttere
eller skarpe sving på ruten. I den svære periode hjalp
det gevaldigt på humøret, at køre igennem en masse
små landsbyer, hvor der var massiv opbakning.
Tilskuerne klappede og hujede, når vi cyklede forbi,
der var sågar et sted hvor den lokale kro havde flyttet festen udendørs. Der var fuld drøn på musikken
og folk festede til den store guldmedalje.
Endelig nåede vi opløbsstrækningen i København kl.
01.30 om natten, og kunne med en sidste kraftanstrengelse køre over målstregen, igen til klapsalver
fra en masse tilskuere. Medaljerne kom om halsen
og 380 km var endelig vel overstået efter 16 timer og
58 minutter i sadlen!
Efter den hårde tur venter en tiltrængt pause fra
racercyklerne, inden spinning-sæsonen i Vejrup/
Endrup Fritidscenter starter til vinter. Her skal formen igen bygges op til forhåbentlig nye spændende
udfordringer i 2016!

I Korsør skiftede vi alle tøj i depotet. Det havde
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Af Team Energimetropol Esbjerg/Vejrup
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

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

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

Her er der
plads til din annonce
28260871
Kontakt Helle B. 2945 4615

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Billån

Lån til din nye bil fra:

3,15 % i rente
4,2 i ÅOP
*

*

Kig ind og hør mere!
*Låneeksempel:
Udbetaling minimum 40 %. Hovedstol kr. 206.710, variabel rentesats p.t. 3,15 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 3,187 %,
løbetid 84 mdr., mdl. ydelse kr. 2.744,55. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 4,2 % og etableringsomkostninger**
kr. 6.710.
** Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision, dokumentgebyr samt oprettelse af ejerpantebrev i alt
kr. 1.000 (normalpris: oprettelsesgebyr 2 % af kr. 206.710 = kr. 4.134, dokumentgebyr kr. 1.000, etablering af ejerpantebrev kr. 750, i alt kr. 5.884). Tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af kr. 206.710 + kr. 1.660) kr. 4.760.
Panthaverdeklaration forsikring kr. 950.
Særlige vilkår: Krav om kaskoforsikring. Tilbud på bilforsikring hos Købstædernes Forsikring via Andelskassen. Lånets
løbetid afhænger af bilens alder. Helkunde i Andelskassen. Renten fastsættes i forhold til størrelsen af udbetaling. Billån,
jubilæum tilbydes på de angivne vilkår i anledning af bankens 100 års jubilæum og er gældende indtil videre. Andelskassen forbeholder sig ret til at stoppe tilbuddet uden yderligere varsel.

Nørregade 18 · 6740 Bramming
Telefon 87 99 39 95 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

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

SKØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

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

Salg og reparation af biler

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
10
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Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35
www.majholm.dk
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VIF Gymnastik – Nye Tidspunkter
Puslinge piger/drenge 3-6 år
Er i klar, så glæder vi os til at se jer.

Tirsdag kl. 16.15-17.10

Tarzan drenge 0. nu op til 3. kl. for dem der ikke vil gå på
springholdet er der nu mulighed for at deltage på drengeholdet
Herregymnastik Instruktører: Søren Callesen
Gymnastikken er sund motion for mænd i alle aldre, også dig.
Piger 0. nu op til 3. kl. for dem der ikke vil gå på springholdet er
der nu mulighed for at deltage på pigeholdet

Tirsdag kl. 17.15-18.10
Tirsdag kl. 19.30-20.30

Torsdag kl. 17.00-18.10

Gymnastik trænerne tog kampen op mod hinanden ved den første udvalgs møde, - GODT kæmpet.

Vejrup præmiespil
Vif Præmiespil 08 - 2015
præmie
370 Torben Kristensen............................ 200
427 Tobias Tobiasen................................ 200
156 Lona Frøsig........................................150
311 Christian Henriksen.........................150
97 Anne Lise Lehman........................... 100
437 Jan Søndergård Jensen.................... 100
445 Svend Nielsen................................... 100
199 Susanne Enevoldsen...........................50
168 Hans Johnsen.......................................50
154 Helle Jensen.........................................50
478 Bjarne Sørensen..................................50
444 Brit Pedersen.......................................50
225 Jytte Jensen..........................................50
507 Henry Madsen.....................................50
394 Malene L. Petersen.............................50
326 Knud Jørgensen, Skovbrynet 27.......50
192 Peter Sørensen, st 26..........................50
401 Melanie Jensen....................................50
157 Kirsten Christensen............................50
296 Marianne Nissen.................................50
53 Kate Arneson.......................................50
283 Birthe Schultz Petersen......................50
352 Anna Jørgensen...................................50
84 Else Marie Hansen..............................50
328 Kim Jensen, 23.....................................50
499 Karsten Grønning...............................50
405 Brian Jensen.........................................50
præmier kan afh. Hos Hans Johnsen

Vif Præmiespil 09 - 2015
præmie
108 Knud Erik Mortensen..................... 200
265 Erna Madsen.....................................150
2 Hans Callesen....................................150
99 Hans Jørn Madsen........................... 100
161 Ingrid Jensen.................................... 100
281 Sv. E. Gejl.......................................... 100
271 Kurt Brandsborg.................................50
314 Emil A. Sørensen.................................50
198 Dianna Jensen.....................................50
335 Jette Andrea Pedersen 6.....................50
527 Jimmy Jensen.......................................50
492 Mette Ladefoged.................................50
339 Jim Sørensen, Ø. Vejrupvej 4.............50
268 Connie Hermansen.............................50
357 Kennet Pedersen.................................50
8 Ester Thomsen....................................50
365 Lærke Dalby.........................................50
329 Svend Madsen.....................................50
258 Per Burkal.............................................50
346 Jørgen Fogh, Bjøv. 1............................50
333 Jacob Brun 9........................................50
287 Bente Holst Wagner...........................50
367 Tine Simonsen.....................................50
130 Anne Grethe Riisager, Dy 5...............50
177 Verner Fogh.........................................50
134 Kent Jensen..........................................50
præmier kan afh. Hos Hans Johnsen

www.endrupby.dk
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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

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

MURERFIRMAET

EGON SØRENSEN Eftf.

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

Medlem af
Dansk Byggeri

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

Se mere på
www.mureregon.dk
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Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
Vejrup Husholdningsforening

KAGEDAG TIL FORDEL FOR KNÆK CANCER
Søndag den 25.okt kl.14.00-16.00
i Vejrup Endrup fritidscenter.
Der vil være præmie til den kage der smager bedst
og en præmie til den mest kreative kage.
Kom og se og smag hvad de dygtige bagere har fremstillet.
Hele overskuddet går til Knæk Cancer. Kom op i centeret og køb din eftermiddagskaffe
og samtidig støtter du et godt formål.
Tilmelding for dem der har lyst til bage en kage er senest den 14.okt.
til Inge 75191195 eller Susi 28961976
Billetter købes ved døren børn u. 14 år ifølge voksen.
Pris: voksne 50.kr og børn under 14 år 10.kr. inkl. kaffe/the/saft og kage.
Helle og Per B. - sponsorerer kaffe, the, saft og service.

Konfekt aften
Tirsdag den 24. nov. Kl.18.30 i
Vejrup Skoles køkken.
Denne aften kommer Heidi fra Gørding Bageri og giver inspiration
til at lave spændende konfekt og du kan få afprøvet
dine færdigheder udi den sjove kunst.
Man betaler selv for den færdige konfekt efter kilopris
Husk kagedåser til den færdige konfekt.
Bagefter hygger vi os med gløgg og æbleskiver.
Pris 65-kr. ikke medlemmer 105-kr. inkl. gløgg og æbleskiver

Tilmelding senest d. 16.nov til Anne Grethe tlf: 26463727
Vejrup husholdningsforening.

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Side 14
Vejrup
Endrup Nyt
ombytter
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

Fritidscentrets
KØKKEN
har ÅBEN
fra kl.17.00
hver onsdag

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
Tlf. 7 6 1 0 9 1 1 0 • Fa x 7 6 1 0 9 1 11 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

75 19 04 03

Centergrillen
www.casperskoreskole.dk
Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt
udskiftning af termoglas

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

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

75 19 04 03
Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40
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
14

Tillid og tryghed er det vi bygger på

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

Kirkebladet

Nr. 5 • 2015

Sæt dig længere op!

Det er Jesus, der fortæller en historie og som altid en historie, man kan
lære noget af. Mange af os er jo stræbere. Vi stræber efter at være de bedste, efter at vinde i sport og at vinde i
privatlivet og arbejdslivet.
Tab og vind med samme sind er der
noget der hedder. Det lykkes ikke altid.
„Wer immer strebend sich bemüht,
den können wir erlösen,“ lod Goethe
englekoret sige i Faust. Den, der beflitter sig på at stræbe efter det bedste,
ham kan vi belønne. (Eller mere direkte oversat: Hvo altid stræber frem
og frem, ham kan vi frelse skænke).
Er det også Guds mening?
Vi lever i konkurrencesamfundet.
Konkurrence betyder egentlig blot at
løbe sammen. Vi løber rask af sted
for at nå det, vi skal.
Men det er jo ikke alfa og omega. Der
er da noget, der er mere værd end hele
tiden at vinde og stræbe efter noget.
Jesus havde lagt mærke til, hvordan
folk stræbte efter at møve sig frem til
de bedste pladser ved bordet.
Når du er ude som gæst, sagde
Jesus i sin historie, så vær forsigtig
med at sætte dig øverst til bords. Det
kunnen jo være, at der kom en, der
havde mere at byde på end dig og derfor skal have din gode plads i nærhed
af værten. Det bliver pinligt for dig,

at du skal flytte til et mindre betydningsfuldt sæde, mens alle gæster
lægger mærke til det.
Nej, når du er ude til gæst, så sæt dig
nederst til bords. Så kan det være, at
værten kommer hen til dig og siger:
Kære ven, sæt dig længere op! Det vil
give dig respekt hos de andre gæster.
Og én ting til:
Når du inviterer, så inviter ikke blot
dine venner, som kan invitere til gengæld, Nej inviter dem, som ikke kan
gøre gengæld, de fattige og handicappede, som ikke har mulighed for at
gøre gengæld. Det vil du blive meget
mere glad for.
Så skal du have en skat i himlene,
Gud vil lønne dig i paradiset.
Der altså noget, der er vigtigere end
selve det at komme frem i verden og
blive den bedste.
Det har noget at gøre med selve indstillingen til livet.
Skal vi arbejde for at blive frelst eller er det noget vi må modtage som
ren gave. Jeg tror, Jesus mener det
sidste. At blive frelst vil sige at få en
fri hals. Slaven skulle have en jernring om halsen, som han ikke kunne
få af ved egen hjælp. Det var tegn på,
at han var slave. Men blev han frikøbt, så savede nogen ringen over og
han fik en fri hals, i daglig tale blev
”frihalset” eller frelst
Jesus giver en fri hals, nemlig når vi

www.endrupby.dk

kommer som børn til Gud uden noget
af vort eget.
Gå da frit enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn,
som Gud det vil,
på allerbedste måde.

Kirkelige handlinger:
1/7 - 1/10 2015

Dåb:
Vejrup kirke:

Sofia Bjerre Mikkelsen
(Camilla Bjerre-Overgaard og
Søren Korsgaard Mikkelsen)
Hugo Lønne Nielsen
(Jannie Lønne og
Glenn Nielsen)
Mikkel Lund Frøsig
(Rikke Frøsig Baagøe og
Martin Lund Kristensen)
Peter Hjerrild Donslund
(Majken Hjerrild Donslund og
Bjarne Donslund)
Vejrup kirke:

Mette Sørensen og
Allan Schultz Enevoldsen

Begravelser:
Vester Nykirke

Kirsten Johanne Erlang
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Når vi stoler på Guds nåde, Guds
tilgivelse, så giver det lyst til at stræbe uden at det bliver fortravlet eller
dominerende.
Asger Ehmsen

Det onde
Det onde i livet kan ikke altid forklares; men det onde skal overvindes.
Og det onde overvindes ved at gøre
Guds gerninger.
Har ikke mange af os oplevet, at det
som var svært og ondt at bære, blev
lettere, hvis vi bare hjalp et menneske, som havde det ondt? Verden
bliver straks lysere og bedre, hvis vi
bare hjalp et eneste menneske, som
havde det ondt.
Verden bliver straks lysere og bedre, når vi gør livet lidt lysere og bedre
for et menneske, som har det ondt.

Det onde, vi oplever, kan få mål og
mening for os, når vi bliver grebet af,
at nu skal Guds gerninger øves som
aldrig før. Jeg er sikker på, at Gud
kalder os til dette i dag, denne lidelsens tunge og lange dag over verden.
Arne Fjellbu

Sogneudflugt til
Herningområdet
Den 20. august tog vi af sted med Darum Busser. Undervejs deropad fik vi
hurtigt kaffe plus et rundstykke et
bette kønt sted. Vi skulle jo gerne nå
guiden på museet i Herning til aftalt
tid.
Det var underlig for mig at se museet. Det lignede en fabriksbygning, jeg
søgte arbejde i til en ven fra Marokko
i 1970-erne.
Det var også en tidligere trikotage-

Adresseliste:

Gudstjenester

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: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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fabrik. Her havde man samlet en
imponerende samling af brugte maskiner fra en 100 årsperiode. Det fine
ved det var, at en tidligere operatør
viste rundt som guide og startede de
gamle maskiner, således vat vi kunne
se, hvordan de fungerede.
Oprindelig kartede man ulden derhjemme. Det var en del af de fattige
hedebønders indkomst. Efterhånden
fik de bedre og bedre maskiner og
kunne sætte en masseproduktion i
gang. Det blev et helt eventyr i Herning-området. Men det var underligt
at høre om, at af de mange fabrikker,
der arbejdede med uld og tøj dengang, er der ikke nogen tilbage. Det
hele er forsvundet, arbejdslønnen er
for høj i forhold til udlandet.
Hen på eftermiddagen så vi Arnborg kirke. Den havde en utrolig flot

11.okt. (19.s.e.trin.)

Vejrup
09.00PT

V. Nykirke
ingen

18.okt. (20.s.e.trin.)

ingen

09.00PT

25.okt. (21.s.e.trin.)
10.30
16.00
(koncert kl. 16.00 med Vejrup-V. Nykirke sangkor
i Nykirke,sommertid slutter)
01. nov. (Alle helgens dag)

11.00

09.30

08.nov. (23.søn.e.trin.)

09.30

11.00

15.nov. (24.søn.e.trin.)

ingen

09.30

11.00PT

ingen

29.nov. (1.søn.i advent)
(familiegudstjenester)

11.00

09.30

06.dec. (2.søn i advent)

09.30

11.00

13.dec. (3.søn. i advent)

ingen

11.00PT

17.dec. torsdag: De 9 læsninger

19.00

22.nov. (Sidste Søndag i kirkeåret)

20.dec. (4.søn.i advent)

ingen

24.dec. juleaften

14.30

16.00

25.dec. (Juledag)

11.00

09.30

26.dec. (2.juledag)

09.30

ingen

27.dec. (Julesøndag)

ingen

ingen

01.jan

14.00

15.30

(Nytårsdag)

(PT: Pernille Troldborg)

www.vejrup.dk
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beliggenhed ned til en å. Udsigten
var så flot, at de ikke nænnede at bruge kirkegården mere som kirkegård,
de havde lavet den om til et grønt areal og havde begyndt én ny uden for
kirkediget efter mange forhandlinger
med stiftet.
Uden for Arnborg var et større område, hvor man havde plantet skov på
den tidligere hede og der havde man
bygget en ovn, hvor man kunne lave
trækul og som et biprodukt få tjære
og fyrretræsolie, simpelt hen ved af
varme en portion fyrretræ op til omkring 700 grader, deromkring. Den
skulle så varmes op i døgndrift for at
det kunne være lønsomt.
Det viste sig, at det ikke var en original ovn, der havde været i brug,
men det fremgik tydeligt, hvordan
den var konstrueret og hvordan den
kunne virke.
Uden guiden havde vi nok ikke kunnet finde stedet, hvor den var
Eftermiddagskaffen blev indtaget i
den gamle åbne lade, brugt til at tørre
træ i.

Indledende
konfirmandforberedelse i Vejrup
Vi begynder efter efterårsferien tirsdag den 20. oktober og indtil tirsdag
1. december og så igen efter nytår fra
den 12. jan. til tirsdag den 2. februar.
Det foregår i kirken en halv times tid
og resten i præstegården fra 14.00 til
15.30. Børnene bliver afhentet ved
skolen og fulgt over Storegade til kirken. Der er også et lille traktement.
Vi slutter i præstegården.

Alle Helgens dag
Alle helgens søndag er altid den 1.

Salmemaraton

Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Det er et folkeligt /kulturelt projekt. For den, som har tid, vil det være
en præstation at kunne sige: Jeg har gennemsunget hele salmebogen. Vi
mødes hver anden uge på forskellige ugedage 17.00-18.00
Uge 42 – tirsdag

d. 13.10. V. Vedsted kirke

DDS 611-620

Uge 44 – torsdag d. 29.10. Roager kirke

DDS 621-630

Uge 46 – onsdag d. 11.11. Vester Nykirke

DDS 631-640

Uge 48 – onsdag

DDS 641-650

d. 25.11. Seem kirke

Uge 50 – torsdag d. 10.12. Vilslev kirke

DDS 651-660

Foredragsaften med sognepræst
Anders Kjærsig, Nr. Søby og Heden,
Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i præstegården.
Fra borger til forbruger.
Hvad sker der med et samfund, kultur og kirke, når
vi ser på et folk som forbrugere og ikke som borgere
i et samfund?
Foredraget ser på de forskydninger, der sker og
hvilke konsekvenser det har.
Foredraget er fælles med Seniorklubben i Vejrup
søndag i november og i år er det den
1. nov. 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. Der vil blive
tændt et lys for dem. Gudstjenesterne
er henholdsvis kl. 9.30 i Vester Nykirke og kl. 11.00 i Vejrup.

Kalender
Tirsdag d. 20. okt.: Minikonfirmander i Vejrup begynder efter skoletid
Torsdag d. 29. okt.: Foredrag ved Anders Kjærsig ............................................................................... kl. 19.30
Onsdag d. 11. nov.: Salmemaraton i Vester Nykirke ................................................................. kl. 17.00-18.00
Søndag

d. 29. nov.: Advents- og familiegudstjenester i ......................... Vejrup kl. 11.00 og Nykirke kl. 09.30

Tirsdag d. 8. dec.:

Julekoncert: Hjertingkoret i Vejrup kirke ............................................................. kl. 19.30

www.endrupby.dk
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Familiegudstjenester
1. søndag i advent den 29. november
kl. 9.30 i V. Nykirke og kl. 11.00 i
Vejrup
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften og 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 salme eller to. I Vester Nykirke er der kaffe i
kirken.

Vester Nykirke Menighedsråd søger

Gravervikar
til forefaldende arbejde på kirkegården og som afløser under ferier
og fridage.
Ansættelse pr. 1. januar 2016.
Ca 260 timer/årligt.
Nærmere ansættelsesvilkår aftales.
Løn efter gældende overenskomst.

Skriftlig ansøgning til formand for
menighedsrådet
Hanne Eiby, Størsbølvej 7, 6740
Bramming - hos hvem yderligere
oplysninger kan fås på mail:
h.eiby@mail.dk eller tlf. 75 19 10 76
efter kl. 18.00

Til Eftertanke
Gud er ikke grusom, men det er grusomt at være borte fra Gud.
Ronald Fangen
Den lille fugl kan være bekymringsfri og i det stykke være som en levende helgen, selv om den hverken har
marker eller lader, kister eller kældre;
den kan synge og lovprise Gud, være
glad og munter, fordi den ved, at der
er én, som sørger for den, og det er
vor og alles Gud, som er i himlen –
hvorfor gør vi ikke alle som fuglen?
Martin Luther
Aldrig har jeg hos Platon eller Cicero
læst en sætning som denne: ”Kom til
mig, alle I som slider jer trætte og
bærer tunge byrder og jeg vil give jer
hvile”.
Augustin
Alle er vi skyldige for alle
Dostojevski

Julekoncert:
Tirsdag den 8. december kl. 19.30 kan vi se frem til at høre Hjertingkoret i Vejrup kirke. Det har omkring 40
sangere. Korleder er Lisbeth Aagaard Rahn. På sin hjemmeside har hun et citat fra Shakespeare:
If music be the food of love, play on. Hvis musikken er kærlighedens mad, så spil.
Kom til julekoncert, ikke for at blive overmæt, men dog for at få en forsmag på jul, kærlighedens fest.
Efter koncerten bydes der på kirkekaffe i kirken.
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Vejrup Modelflyveklub rykker igen indendørs
Fra søndag d. 4/10 2015 flyves der igen indendørs modelflyvning i VejrupEndrup fritidscenter.
Det forgår stort set hver søndag frem til april fra klokken 9.00-12.00 der
er dog enkelte søndage hvor der ikke kan være flyvning i hallen pga. andre
aktiviteter.
Skulle der være nogle som har lyst til at se eller bare har interesse for modelflyvere om det er indendørs eller udendørs er man altid velkommen til
at møde op i hallen eller kontakte Claus Nielsen hvis du har nogle spørgsmål eller blot ønsker at komme ud og se vores fine flyveplads kun lidt
udenfor Vejrup.
Hilsen Vejrup Modelﬂyveklub ”The Flying Tigers” - Claus Nielsen: 20 92 31 30

En hjælpende hånd,
når livet rinder ud
Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:

Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Her er der
plads til din
annonce
Kontakt
Helle B.
2945 4615

vejru

FR
vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

www.endrupby.dk
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Vejrup borgerforening
Vi har, i borgerforeningen, snakket om hvad vi kunne gøre for at gøre
www.vejrup.dk mere indbydende og spændende at gå ind på.
Vi har i den forbindelse aftalt med Chris Kjærsig at han skal stå for hjemmesiden, men han har også
tilbudt sig som borgerjournalist. Det vil sige, at hvis du har en god historie, din nabo eller andre i byen
har fødselsdag kan du sende en lille tekst og evt billede til borgerjournalist@vejrup.dk så vil Chris ligge
det på hjemmesiden. Han vil også være at finde i byen med sit kamera hvis han synes der sker noget
spændende.
Borgerforeningen glæder sig til samarbejdet med Chris, og håber at byens borgere vil kontakte ham,
hvis I mener der er noget der kunne være spændende at få lagt på www.vejrup.dk
På borgerforeningen vegne - Karina Tobiasen

Vejrup Mesterskab i Golf (VM) 2015
Der blev 5. september afholdt den årlige golfmatch for aktive golfspillere med tilknytning
til Vejrup. Matchen blev afviklet på Holsted
Golfklubs bane og det var sidste års vinder Lars
Møllgaard, som stod for arrangementet.
For at kunne deltage i matchen skal et af følgende kriterier være opfyldt: - Bosiddende i Vejrup
Sogn eller født og opvokset i Vejrup, samt ægtefæller eller samboende til forannævnte.
Der deltog i år 21 spillere i matchen. Vejrprofeterne havde ikke lovet alt for godt golfvejr, men
næsten alle spillere kom både ud og ind igen
uden at blive våde. Rimelig heldige må man sige.
Deltagerne var inddelt med 11 spillere i A-rækken og 10 spillere i B-rækken efter handicap.
Der var ligeledes indlagt nærmeste hul præmie på
hul 15, samt længste drive på hul 4 for både damer
og herrer. Efter matchen var der fællesspisning, kaffe
og lagkage samt præmieuddeling.
Vinder af længste drive for damer blev Britta Pedersen, Varde Golfklub. Vinder af længste drive for
herrer blev Martin Vedsted, Kaj Lykke Golfklub. Der
var ingen vindere af hul -præmien, da ingen var på
green i første slag. Vinder af B-rækken blev Henning
Pedersen, Holsted Golfklub. Vinder af A-rækken blev
Carsten Møllgaard, Holsted Golfklub. Endelig vinder
af VM blev Carsten med dagens højeste score.
Næste års match skal derfor arrangeres af Henning
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og Carsten, og er fastsat og bestilt til søndag d. 11.
september 2016 på Holsted Golfbane.
Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til
matchens præmiesponsorer for mange flotte præmier: Min Købmand v/Hans Johnsen, Søndergård
Biler, Jensen Biler, VF Biler, Nielaus Møbler, Holsted
Golfklub, Kaj Lykke Golfklub, Royal Oak Golfklub,
Den Grønne Butik, Aquaren v/Michael Sørensen,
Syd Bank, Skjern Bank.
Alt i alt et godt arrangement med glade deltagere og
fine præmier.
På gensyn til næste år.
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Kaffemødet på Endrup Møllekro!
Lørdag d. 20. september 2015 var Endrup Møllekro
rammen om en ny begivenhed i byen, nemlig et såkaldt kaffemøde for motorcyklister.
I et forsøg på at få lidt liv i den gamle kro blev foreningen ”Samlingsstedet Endrup Møllekro” enige
om at lave et arrangement, der også kunne være
med til at udbrede kendskabet til Endrup og i særdeleshed til kroen og området med stier, åen og hele
området, der jo oser langt væk af hygge.
Derfor endte det med, at vi ville forberede føromtalte kaffemøde for motorcyklister og andet godtfolk,
der synes det kunne være spændende, lige at komme
forbi og kigge på de mange flotte motorcykler.!
Vejret viste sig fra sin pæne side, så vi havde rimelige
forventninger uden dog at ane, hvor mange motorcyklister, der ville møde frem til vores første arrangement af denne art. Vi tænkte, at hvis der kom
imellem 50 og 100, ville det være fint. Kagerne og
kaffen var klar og grillen var varm, så vi var klar til at
modtage motorcyklisterne, når de dukkede op.
Kaffemødet var berammet til at starte kl. 13.00, men
allerede ved 12 – tiden kom de første og blev budt
velkommen. Herefter kom motorcyklerne kørende
ind i byen i en lind strøm og ved 14.00 – tiden,

var pladsen stuvende fuld. Det medførte en sand
storm på kagebordet, hvor der blev indtaget rigelige
mængder af både kaffe og kage. Men ikke mere end
at der sagtens kunne klemmes en pølse eller 2 ned,
hvilket så medførte at grillmesteren kom til at svede
voldsomt over den pludselige travlhed i ”butikken”.
Vi fik talt os frem til at der har været over 150 personer tilstede, hvor man fik sparket dæk og snakket
om løst og fast og hygget sig med hinanden. Motorcyklisterne kom fra nær og fjern, bl.a. snakkede
vi med nogle, der kom fra Sønderborg og Vejle og
mange andre steder i det syd- og sønderjyske. Der
kom også mange af borgerne fra Endrup forbi og
fik en lille snak, mens de beundrede de mange skinnende maskiner.
Konklusionen på denne herlige oplevelse var, at det
var noget vi sagtens kunne gøre igen, hvilket vi da
også blev opfordret til fra flere sider.

Endrup Borgerforening
Ordinær generalforsamling
Endrup Borgerforening indkalder hermed til generalforsamling i Endrup Klubhus
Torsdag den 05. november 2015 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter
M.v.h. Bestyrelsen Endrup Borgerforening
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Vejrup Sognearkiv
Hvorfor hedder det egentlig Møllevej? Joh, det er såmænd fordi der, bl.a., har ligget en mølle på den grund,
bag kroen, hvor den nye købmandsbutik kommer til at ligge.

I nedenstående fortælling kan du læse om Vejrup Mølle og andre ting der har været på grunden bag kroen.
Fortællingen er fra Årbogen 2000, som udgives af Lokalhistorisk Forening for Bramming Egnen.

Vejrup Mølle 1870 – 1958
Af; Ketty Fyhn
Vejrup mølle blev bygget ca. 1870 og indtil 1920 ved
jeg ikke hvem der ejede den, men fra Vejrup Sognearkiv oplyses det, at der i 1906 var telefonstation på
møllen og at der var åbent fra 8 til 12 og 13 til 20.
Ejeren dengang hed Anders J. Pedersen. Det oplyses
også at dengang lå der et træskur bag møllen, hvor
Vejrup Andels foderstof havde deres forretning og
kun en meget smal vej førte forbi møllen derom. Det
skete at en kunde i møllen måtte flytte sit hestekøretøj, fordi vejen var for smal til at to køretøjer kunne
komme forbi hinanden.
Et billede af møllen er dukket op siden artiklen er skrevet og vi tillader os at sætte
det ind som illustration. Træskuret er endda
synligt. Red.
Foto i Vejrup Sognearkiv

være farligt for os børn og voksne at færdes rundt
om møllen, når den var i gang. Under en storm i
1923 blev de fire store møllevinger ødelagt og der
blev i 1925 påmonteret 6 nye mindre metalvinger,
som det ses på et af billederne.
Mine forældre, Elna og Jørgen M. Hansen, kom fra
Holsted By, hvor de havde drevet landbrug siden
1928. Gården de havde hed ”Møllegården” og lå i
Møllegade, min far havde selv bygget gården, så han
var ikke ukendt med håndværkerfaget. Efter krigen

Møllen havde lange vinger og engang
skete der en ulykke, en landmand havde
taget sin hund med og den var så optaget af alt hvad den så og ikke tog sig i
agt for de lange vinger, da en af dem fik
fat i hunden og den blev kastet højt op i
luften. En flyvetur der var så voldsom at
det blev hundens død. Det kunne også
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i 1945 var slut, købte min far Vejrup Mølle af møller
A. M. Schmidt, som var kommet til Vejrup og købte
møllen i 1920. Da mine forældre overtog møllen, var
det stadig en vinddrevet mølle, men der også installeret en stor dieselmotor der var i brug når det ikke
blæste. På møllen var der to store stenkværne og en
korn- renser, der rensede avner og ukrudtsfrø fra
inden kornet blev malet til mel. Kværnene kunne
reguleres efter hvor fint melet skulle være. Det fine
mel blev siet og det var så rent at der blev bagt brød
af det.

Prospektkort af Vejrup før 1910. Det er Vejrup mølle til
højre. I midten ses med gavl
kroen fra 1882.
Foto Vejrup Sognearkiv
De ”volber” køer
Jeg husker hvordan bønderne kom kørende med
deres vogne med en eller to heste for, alt efter hvor
stort et læs korn de havde med. Hestene var nogle
store frygtindgydende dyr i mine øjne. Tidligt om
foråret kom bønderne med korn der skulle bejdses,
inden det kunne bruges som såsæd. I den tid måtte
jeg ikke komme på møllen, så det har nok været noget giftigt stads der blev brugt. På
møllen var der mange slags foder.
Til hønsene var der korn og majs,
samt strandskaller. Grisene fik
grov- mel og noget der lugtede
af fisk. Køerne fik foderkager og
hestene valset havre. Ja, og til
vores ”volber køer” (sten med hul
i) hentede vi også rigtigt foder på
møllen når vi børn legede.
Om sommeren var der ikke så
meget at lave på møllen. Far
kørte en varetur en par gange om
ugen. Der blev hentet majs, bomuldskager og andre
foderstoffer hos Eriksen og Christensen på havnen i
Esbjerg. De store kværnsten skulle ”bildes” (hugges

ud i rillerne) for de blev meget slidte og det
var et langsommeligt arbejde, som far selv udførte.
Når der var rigtig meget at lave, var der to møllersvende foruden min far. Den ene var min farbror
Kristian Hansen, som senere blev gift med Karen
Jepsen. De overtog hendes fødegård, Østergård, i
Sdr. Vejrup.
Til møllen hørte en stor have med mange frugttræer
og vi havde høns og grise. Vejrup by fik den- gang
strøm fra Glejbjerg Elektricitetsværk, men på møllen
stod der en hjælpe- motor med
dynamo, som skulle bruges når
der var spidsbelastning (for lidt
strøm) Det hændte at den svigtede og byen stod uden strøm,
så kimede telefonen og jeg blev
sendt afsted over til Oline på
telefon- centralen, som var nabo
til os, med en seddel hvor på der
stod hvad der var sket og hvornår der kunne ventes strøm igen.
Det var den tids telefonsvarer.
Sprang der en mastsikring et sted, blev der sendt
bud efter min far, som så tog klatre-skoene på og
klatrede op i elmasten for at skifte sikringen. Et lille
job som kontrollør og udsmider på kroen når der
var bal, havde far også. Var der en trappe eller en
mur der skulle fornyes, så kunne far også gøre det.
Jo, mølleren var en alsidig mand. I 1951 flyttede vi i
lejebolig i Vejrup og far begyndte som murer. I 1951
solgte far møllen til Sven Larsen, Grisbæk og i 1958
blev møllen revet ned og på stedet blev der bygget et
autoværksted. Stuehuset til møllen blev Sven Larsen
dog boende i, men det er nu også fjernet.

Vejrup Mølle efter der var monteret mindre metalvinger
i 1926
Foto i Vejrup Sognearkiv
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Familie/hyggedag i Endrup
Vores familiedag i Endrup bød ikke på de helt store
overraskelser i følge programmet. Men ruten, som vi
cirka 15 deltagere cyklede om morgenen i høj sol var
noget overraskende. Johannes J havde lagt ruten delvis
rundt om søen i Vibæk og gennem skoven. Nogle piger
erkendte udfordringen og tog turen uden om på asfaltvej, men vi drenge skulle selvfølgelig vise at det ikke
var noget problem at cykle rundt om søen og gennem
skoven. Vilje er ikke nok, cyklerne skal også kunne holde til det. Det kunne Ejnars ikke, så der skal nok et nyt
baghjul til. Derefter tilbage til Endrup, rundt om vores
egen sø på dambrugsarealet og videre til morgenkaffe
i teltet. Menighedsrådet serverede kaffen og rundstykkerne og osten var sponseret af Endrup Andelsmejeri.
Gudstjenesten og gospelsang fulgte efter, men desværre var ”Amazing Grace” ikke på programmet i år.
11.45 åbnede arkivet. De nye lokaler i klubhuset
blev vist frem og der var mulighed for at både se og
spørge. Blandt andet blev der spurgt til Raunsøgårds
historie: i 350 år fungerede stedet som præstegård,
men i 1860 købte tre kommuner Raunsøgård og
brugte stedet som fattiggård. Først i 1938 blev ejendommen solgt til familien Jørgensen og stedet har
lige siden været i familiens eje.
Steen B. og Carsten og resten af borgerforeningens
bestyrelse stod for bespisning af familiedagsdeltagerne under mottoet: ”Spis hvad du kan for en
50’er”. Efterfølgende blev der ikke spottet en eneste
sulten person ved klubhuset.
Hoppeborgen blev holdt i funktion af Christian, han

havde også kreeret
fodboldgolfbanen.
Desuden var der
forskellige kuglespil
for dem der ikke var

så hurtig til bens. Asger udtrykte sin skuffelse over,
at der ikke var rundboldkamp (måske til næste år).
Inger og Ernas hjemmebag blev nydt sammen med
kaffe brygget af arkivet, og efterfølgende fortalte
Lars Brinch Thygesen om, hvordan han fik ideen til
vores bålhytte, og hvordan han forestiller sig hytten
benyttet i fremtiden.
Holdet bag familiedagen: Henrik, Carsten, Christian,
Johannes J, Johannes S, siger tak for tilslutningen,
men håber samtidigt på at der kommer noget nytænkning ind over inden næste års familiedag, så vi
kan gøre dagen endnu mere spændende og hyggelig

Fredags Aktivitet
For alle børn fra kl. 19.00 -21.00

Den 30. Oktober
Den 13. November
Den 20. November
Den 11. December

Aflyst

Cafeteriaet har åben for salg - Ændringer kan forekomme
– så hold øje med opslag på Facebook og i Fritidscentret

24

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

VIGTIG INFORMATION FRA
VEJRUP ANTENNEFORENING
Husk TV-pakkeskift skal meddeles skriftlig eller mail
senest 15 nov. 2015 til Erik Stenager info@vejrupantenneforening.dk
YouSee slukker for de analoge tv-kanaler den 9. februar 2016
Den 9. februar 2016 slukker YouSee endegyldigt for det analoge tv-signal. YouSee oplyser, at lukningen er
nødvendig for at skabe mere plads i kabel-tv-nettet til højere bredbåndshastig- heder og sikre, at kapaciteten
rækker til det stigende streaming behov. Tiden er løbet fra den gamle analoge teknologi, som optager for meget plads i kabelnettet og derfor må vige pladsen for at lade fremtiden komme til.
Hvad betyder det for dig med et ældre fjernsyn?
Hvis du har et ældre fjernsyn, der kun kan modtage det analoge signal (hovedsageligt billedrørs-tv), vil du
efter den 9. februar 2016 opleve sort skærm.
Sådan undgår du sort skærm
1. Tjek om dit tv (fladskærm) har en DVB-C/MPEG-4 modtager. Hvis ja, vil du kunne se kanalerne i den
digitale version. Så skal tv’et blot indstilles rigtigt. På yousee.dk/kanaler kan du få hjælp til at indstille kanalerne korrekt på dit tv
2. Har du allerede YouSee Plus (en digitalboks fra YouSee), så skal du ikke foretage dig noget. Du vil ikke opleve nogen ændring og fortsætter som hidtil
3. Køb en digital tv-boks, der kan omforme de digitale signaler til analoge signaler. Det er vigtigt, at du vælger en DVB-C boks. Se efter godkendte bokse på yousee.dk/ready
4. Køb et nyt digitalt fjernsyn
Hvilke tv-kanaler er berørte af slukningen?
Følgende analoge tv-kanaler slukkes i YouSee’s tv-pakker. I alt 23 kanaler: DR1, TV 2, DR Ramasjang, TV3,
Kanal 5, TV3+, 6’eren, Kanal 4, TV 2 Charlie, TV 2 News, MTV, Animal Planet, Discovery Channel, TV3
SPORT 1, ID Investigation, Eurosport, National Geographic Channel, Nickelodeon, CNN, Disney XD, Cartoon Network, VH1 og BBC Brit.
Alle tv-kanalerne fortsætter naturligvis og kan fortsat ses i en digital udgave.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen
Venlig hilsen Bestyrelsen Fmd. Erik Stenager Hegnet 5 Mobil: 29288212

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Juli 2015

August 2015

Nr.
218
155
85
74
39
182
200
254
271
264
251
148
31

Nr.
279
218
159
158
5
236
250
208
254
23
145
228
246

Navn
Kr
Henrik Christensen ................................................. 200
V. F. Biler ................................................................... 100
Kennet Møller .......................................................... 100
Kennet Møller .......................................................... 100
Bodil Vejrup.............................................................. 100
Karl Chr. Knudtson ................................................. 100
Edith Ladefoged ...................................................... 100
Carsten Petersen ...................................................... 50
Karen Olsen .............................................................. 50
Egon Jessen............................................................... 50
E. A. Ehmsen ............................................................ 50
Marie Jensen ............................................................ 50
Johnny - Jan.............................................................. 50

Navn
Kr.
John Gustavsen ........................................................ 200
Henrik Christensen ................................................. 100
Henning Frederiksen............................................... 100
Marlene Colberg ...................................................... 100
Kjeld Brobak ............................................................. 100
Joan Madsen ............................................................ 100
Carsten Sandberg .................................................... 100
Torben Poulsen .......................................................... 50
Carsten Petersen ........................................................ 50
Helle Burkal ................................................................ 50
Sonja Nielsen.............................................................. 50
Sabrina Jensen............................................................ 50
Dennis Christensen ................................................... 50

www.endrupby.dk

25

Vejrup Endrup Nyt

Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83
- din lokale købmand

Hans Johnsen

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

Her er
der plads
til din
annonce
Kontakt
Helle B.
2945 4615
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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Lykken i Vejrup IF. Badminton
Når jeg kommer cyklende op ad Skolevænget, ser jeg
Vejrupskole på min venstre side.
Ved siden af skolen er den store sorte Box, med logoet Vejrup / Endrup Fritidscenter.
Det er her min lykke opstår.
Mit navn er Janni Nielsen og til daglig går jeg på Esbjerg gymnasium, arbejder på Sunset Boulevard og
træner badminton i lokal foreningen, Vejrup if. Jeg
har altid spillet badminton i Vejrup if, og siden første
gang jeg mødte jordens mest hjælpsomme badmintontræner - Preben Lind, har jeg vidst at det var der
jeg hørte til.
Mange mener måske det er den sure tjans, at bruge
fritiden på at træne børn. I noget som man måske
kun selv brænder for, men for mig er det en glæde en glæde som jeg aldrig havde opdaget uden Preben.
Preben er som vores alles energi, altid i godt humør
og klar til at række en hånd frem, og uden ham
havde jeg nok aldrig holdt modet højt på badminton. Han er der til alle stævner og han vores er alles
klippe. Han er den der støtter os, den der lære os
og den der snakker for os. Han er den rummelige og
tålmodige. Han er grunden til, at jeg stadigvæk er i
Vejrup if.
Nu er jeg 17 år og nyder stadig hver en træning
i Vejrup if. Ikke kun på grund af Preben, men på
grund af børnene, som jeg nu har fået lov til at træne sammen med Jonas Thomsen, Camilla Nielsen,

Emma-Sofie Regel og selvfølgelig Preben Lind. Lige
meget hvor lang en skoledag det har været, og hvor
træt jeg er, får Vejrups nye unge badmintonspillere
min energi og idenskab frem. De får mig til at huske
hvorfor, jeg startede med at spille dengang.
Men i modsætning til dengang jeg selv startede, har
jeg nu fået et ansvar, nemlig at sørge for at Vejrups
nye badmintonspillere udvikler sig, og forhåbentlig
bliver i Vejrup if. Det bedste ved, at møde de tre
gange i ugen til badminton er udelukkende børnene
og vores sammenhold.
Vi har nemlig et sammenhold, som ikke kun er der
til træning men også til stævnerne.
Den følelse man giver og får, når, vi hepper på hinanden fra sidelinjen, tæller hinandens kampe eller
øver et svært slag. Viser bare, at vi alle er der af den
samme grund, nemlig fordi vi brænder for badminton.
Når jeg ser børnene komme med taskerne på ryggen og ketsjerne stikkende op, får jeg en god følelse
og når jeg så ser dem gå fra leg til, at stå med en
pokal til et stævne, kan jeg mærke succesen. Det
at jeg som hjælpetræner ser hvordan de her dygtige
spillere udvikler sig, giver mig lysten til at blive ved.
Hver gang jeg ser dem kæmpe og grine, får jeg den
her varme følelse indeni. Det er ikke hvilken som
helst følelse - det er nemlig følelsen af lykke og jeg er
så heldig, at få den følelse hver gang, at jeg ser vores
badmintonspillere, i Vejrup if
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Vøgas Lund ApS informerer!
Vøgas Lund har 3 stk. anparter til salg.
Tilbud sendes skriftlig eller afleveres i lukket kuvert mærket ” tilbud på Vøgas
Lund anpart” til Orla Jørgensen, Lykkesgårdsvej 2, Vejrup, 6740 Bramming
Tilbud skal være modtaget senest d. 1. december 2015.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste enkelte eller samtlige tilbud.

Forskellige effekter fra skoven til salg:
Lærketræsstolper til salg i længder efter eget ønske.
Brændsel til fyrringssæson 2016. Stammestykker til bålplads m.v.
Husk til julen 2015. Løbende salg af juletræer, pyntegrønt, dækgran m.v. fra skoven
hos Orla Jørgensen, Lykkesgårdvej 1, Vejrup
Al henvendelse til Orla Jørgensen på tlf. 75190224 eller 50952195

Hotel Glejbjerg
Luxus brunch på hotellet
Marinerede sild m/karrysalat.
Røget laks m/rævedresseing.
1/2 æg m/rejer, mayonnaise & tomat.

En lækker 3 retters
nytårsmenu Hotel Glejbjerg

Vi tilbyder

Røræg m/pølser & bacon.
Lun leverpostej m/bacon & champignon.
Oksespegepølse m/feta & oliven.
Sønderjysk spegepølse m/remoulade &
ristede løg.
Slagterens rullepølse m/sky & løg.
Pandekager m/ahornsirup.
Jordbær- & hindbærmarmelade.
Nutella.
3 slags ost m/frugtanretning & kiks.
Friskbagt kringle.
mail:
Friskbagt rugbrød, franskbrød &
lune boller.
Kaffe – the, æble- & appelsin juice.

Mad ud af huset
Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Kontakt os
info@hotel-glejbjerg.dk
Tlf. 75 19 84 64

Forret:
Røget laksmousse på sprød salat
m/ lime & friskbagt brød
Hovedret:
Helstegt oksemørbrad
m/ bagte rodfrugter,
syltede beder, Grøntsags soufﬂe,
Hertil små krydre kartoﬂer
samt bordelaise
Dessert:
Chokolademousse
m/ friske bær & sprødt.
Afhentes på Hotel Glejbjerg
275,- kr. pr. couv.
mellem kl. 12.00 & 14.00 den 31/12.
Hovedretten skal varmes og der
vedlægges en udførlig beskrivelse.

210,- kr. pr. couv.
(børn under 12 år ½ pris)

Læs mere p
å:
w w w.hotelglejbjerg.dk
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Vejrup Invest
Rejsegilde blev afholdt den 1. oktober for alle der
havde lyst at komme forbi og besigtige byggeriprojektet.
Vejrup kunne igen hejse flaget, og ønske byen tillykke med endnu en etape der er nået, den nye
Købmand Søren Grejsen kunne hilse på alle de fremmødte og forsikre dem om at det bliver en fantastisk
butik at handle i, åbningsdatoen hvis alt går vel er
søndag d 6. december
Super skøn at hele byen var samlet for at fejre
rejsegildet – og alle dem der havde lavet rejse
kranse – alle blev hængt op på behørig vis - Og
alle kunne nyde et par røde pølser med brød og
en øl eller vand, de første 600 pølser gik i maven på en halv time og så måtte der i hast varmes 10 kg mere, tak for tålmodigheden og det
fremragende fremmøde på over 400 pers.
Der har været en indsamling i gang til rejsegildet, til Vejrup Invest, fra borgerne, et flot beløb

lige under 6000 kr. som måske kunne bruges
til at pynte lidt på bytorvet ? derom senere..
Byggeriet holder fint sin tids plan og det
kun i takt med at der sider en række dygtige
mennesker bag projektet – det er helt vildt
hvad man skal sætte sig ind i ved sådan et
byggeri.
Den stolte bygherre Vejrup Invest A/S,- som
sidder og sørger for at alt kommer med i den nye
butik, hver især har de et område som de arbejder
med, alt fra kommune, inventar, tilladelser, budget
osv. osv. fantastisk samarbejde og hårdt arbejde går
i spænd sammen, og det er frivilligt igen igen, klap
bare jer selv på skulderen, det bliver en super butik
der kommer til at stå i bymidten foren det ligeså
fantastiske bytorv, mon ikke der kan serveres gløgg
på torvet til jul, mens den første sne daler ned….
Vejrup du er en by med seje indbyggere………

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

Her er der plads til din annonce

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk
GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Kontakt Helle B. 2945 4615
Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

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

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

For dine øjnes skyld

www.optima-bramming.dk

Optimal Optik

Lis Højland Nielsen

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

Storegade 7, 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11

ørregade 16, 6740 Bramming
Bestil tid til dine nye briller på: Design:
optimal-bramming.dk
eller ring.
PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47
17
Medbring
denne annonce og få 15% ved køb af komplet
brille.
Eller 10% hvis kun nye glas.

30

www.vejrup.dk

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48
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Vejrup Borgerforening
Byens borgere kan nu leje flag af borgerforeningen. - Borgerforeningen har flagstænger med flag, holdere til 3
flagstænger og jordspyd, der kan opstilles hvor som helst, og i de allerede etablerede huller på Vejrup Storegade og Kærvej
Disse kan opsættes ved hvilken som helst anledning såsom bryllup, runde fødselsdage osv. Der betales ikke
depositum, men ødelagte flagstænger med flag erstattes. Er man interesseret i at leje flag alléen eller et antal
spyd eller holdere, kan man kontakte formanden.
Flagene koster: Flagstang inkl. flag 35 kr.
-Flagstang m/ spyd og flag 50 kr.
Holder til 3 flagstænger inkl. Flag 150 kr.
Vejrup Borgerforening Formand - Jan Jensen – salg@jensenbiler.dk – mobil – 30 34 64 61

Arrangementer
Oktober
Tirsdag D. 06.10 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscentret
Fredag

D. 09.10 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscentret

Fredag

D. 30.10 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscentret

Søndag D. 25.10 Kagedag til fordel for Knæk Cancer i Fritidscenter kl. 14.00-16.00
Torsdag D. 29.10 Vejrup Senior Club kl. 19.30 Foredrag i Præstegården

November
Torsdag D. 12.11

Vejrup Senior Club Underholdning ”Notabene” i Fritidscentret kl. 14,00

Lørdag

D. 14.11

Vejrup IF Julefrokost i Fritidscentret

Fredag

D. 20.11

Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Tirsdag D 24. 11 Vejrup Husholdnings forening konfekt aften på Vejrup skole, Kl. 18.30

December
Søndag D. 06.12 Åbning af NY købmands butik
Torsdag D. 10.12 Vejrup Senior Club, Banko og Julehygge i Fritidscentret kl. 14,00
Fredag

D. 11.12

Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Banko og Præmiewhist i Fritidscenteret
Hver ONSDAG fra kl. 19.00
Fritidscenterets Køkken har dermed
ÅBEN fra kl. 17.00
www.endrupby.dk
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afh. 2995,00

DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD

Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine

999,00

afh.

Åbningstider - Butik:
man - fre 8.00 - 16.00
eller efter aftale

Knud Jørgensen EL ApS

Aut. El-installatør

Vi er specialister
i varmepumper

a.

101 liter kummefryser til kun

afh. 4695,00

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

1 stk Brandt 8kg vaskemaskine

26.000
,-

Spørg efter Bent
eller Henrik

tsum c

afh.

gevins

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

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

Samlet
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i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

afh. 2995,00

Bramming

Henrik: 26 33 89 99

7519 10 03
8799 3612
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
7517 3582
2815 0517
7517 8090
7517 8504
7517 1300
7610 9110
7517 8211
7510 1555
7519 1240
2061 2689
7519 0452
7519 0529
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0015
7519 0249
7517 4396
7517 3248
7519 0200
7519 0054
7519 0168
7519 0191
5122 3480
7519 0350
4031 5119
7519 0085
7519 0381
7517 3900

Bent: 26 32 89 99

Telefon

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

Flemming: 21 72 54 71

By

Allison
Andelskassen
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Brix Haircut v. Maria
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Egon Sørensen
Endrup Malerfirma
Erling Egert
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Grafisk Trykcenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Kennet Møller
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal Optik
Pecani
Peter Bertelsen
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Spar v. Hans Johansen
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup El - Service
Vejrup Entreprenørfor.
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Firmanavn

1 stk Gorenje indb. ovn stål

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

