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Snemanden som smeltede

Der var engang en snemand som boede oppe i det kolde Grøn-
land, lige ved siden af Julemandens hus. 
Hver dag gik julemanden ud for at give snemanden mad, og
snakke lidt med den, for den var nemlig meget ensom, og sne-
manden ønskede rigtig meget at blive Julemandens bedste ven. 
Da det så blev den 24. december havde alle julemandens nisser
travlt med at lave gaver, da de var kommet bagud med gavepro-
duktionen at de ikke kunne hjælpe Julemanden med at dele
gaver ud, men så fik Julemanden en ide! 
Han fik snemanden til at hjælpe ham, så satte de sig begge op i
kanen med nogle af gaverne, de andre skulle de komme tilbage
og hente senere. 
Så fik Julemanden tiden til at stå stille, og de begav sig af sted,
men Julemanden havde ikke tænkt det hele igennem grundigt
nok, så da de var nået til et hus i Afrika kiggede Julemanden
bagud til snemanden, men der var ikke nogen snemand, men kun
en pyt med vand... 
Og da fandt Julemanden ud af at den stakkels snemand var smel-
tet. Han blev rigtig ked af det, men han kunne ikke stoppe med
ruten, for så ville nogle skuffede børn vågne op næste dag uden
gaver, så han fortsatte. 
Da han så var færdig, og kom tilbage til sin hytte, kiggede han
ned i kanen og alt vandet var væk, det var simpelthen fordam-
pet. 
Julemanden blev rigtig ked af det, og gik direkte i seng. Nisser-
ne var bekymret for ham, da han altid plejede at få nogle småka-
ger og noget varm mælk efter sådan en tur, og så ville de sidde
og snakke om en masse ting, men i år var det anderledes! 

Julemanden ville ikke sidde og snakke med nisserne, og det
sårede dem, men de vidste jo heller ikke hvad der var sket, men
det vidste Julemanden: Han havde mistet sin bedste ven! Og han
ville nok først komme over det om en måneds tid. 
Så efter den jul lavede Julemanden en sang om dem, men havde
lavet lidt om på historien, for han havde taget en pige der hed
frøken tø med i historien i stedet for ham:

Snemand frost og frøken tø, 
gik en tur ved Søndersø. 
Fandt en bænk og slog sig ned, 
talte lidt om kærlighed. 

Snemand frost som var lidt bleg,
spurgte må jeg kysse dig. 
Men da frøken tø var varm, 
smeltede hans højre arm. 

Da han kyssede hendes kind, 
svandt han ganske langsomt ind. 
Da han kyssede hendes mund, 
blev han væk i samme stund. 

Ved en bænk ved søndersø, 
sidder stakkels frøken tø. 
Snemand frost er smeltet op, 
hun må ha’ ham i en kop.

af Shanette Knudsen, 2003

Vi ønsker alle vore læsere og sponsorer 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår
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En hilsen fra DGI Ribe Amts Gymnastikudvalg i område 5

Hvem er vi egentlig, hvilke arrangementer står vi for som udvalg, og hvad kan I som aktive gymnaster,
ledere Område /hjælpeinstruktør, lokale gymnastikudvalgsmedlemmer m.m. brug os til?

* 5 dækker et areal svarende til Ribe og Bramming kommuner.
* Vi arrangerer bl.a. forårsopvisning, faneinstruktion, børnedag m.m. her i dit/Jeres del af Ribe Amt.
* Vi er blandt de ansvarlige bag hold som fx Juniortræningsholdet og Aspirantholdet 

( I samarbejde med område 3 og Amtsholdsudvalg. )
* Brænder du/I inde med spørgsmål eller lignende så kontakt os.
* Ligeledes kan vi være behjælpelige mht. at svare på spørgsmål i forbindelse med de forskellige 

arrangementer, der vil foregå her i området resten af sæsonen.

Så husk:
At vi her i gymnastikudvalget for område 5 håber på, at vi kan opretholde det gode samarbejde mellem

dig/Jer som aktive gymnaster, ledere/hjælpeinstruktører, lokale gymnastikudvalgsmedlemmer m.m. fordi:

***SAMMEN STÅR VI STÆRKT***

Derfor håber vi også på stor opbakning fra din/Jeres side, til vores forskellige arrangementer resten at sæso-
nen.

Et par vigtige datoer for arrangementer resten af sæsonen:

*  Hunderup/ Sejstrup idrætssal.
LØRDAG d.25. Februar. Fra kl. 10.00-13.00.

* Forårsopvisning i Ribe Fritidscenter.
LØRDAG & SØNDAG d. 11 & 12. Marts.
( kom og deltag eller se alle de dygtige hold fra omr.5 og gæsteholdene.)

* Område møde i Hviding Idræts/ kulturcenter.
TORSDAG d. 6. April. Fra kl. 19.00- ca. 22.00.
( kom og lad os høre din/ jeres mening og evt. nye ideer. Vi er meget samarbejdsvillig!)

Har du/I brug for yderligere information, har du/I spørgsmål eller lignende kan der rettes henvendelse til
bl.a.: Marianne R. Sørensen 75 10 19 38 og Jette Thomsen 75 43 16 14.

Mange hilsner og tak fordi du/I gav dig/Jer tid til at læse dette.

Med Venlig Hilsen
DGI Ribe Amts Gymnastikudvalg i område 5.
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Nyt fra Vejrup Sognearkiv
Vort lokalhistoriske arkiv, har i det for-
løbne år haft en meget stor aktivitet.

Den nye åbningstid, hver tirsdag fra kl.
14,00 til 16,00 er en stor succes, vi har
næsten besøg hver tirsdag, dels folk der
søger et emne og folk der afleverer det
ene eller det andet, det være sig billeder
og små beretninger.

Vi kvitterer med en kop kaffe og får en
snak. Det er vi meget glade og tilfredse
med, da det også er en oplevelse for os.
Opbakning til det der foretages, er beløn-
ningen i sig selv, for hvad er et arkiv uden
kontakt med den befolkning man arbejder
for og hvad er en samling værd, hvis ikke
alle med interesse, også kender den.
Besøgstallet året igennem, var på mere
end 220 personer.

Samarbejde er nøgleordet for et godt
resultat og ved udgivelsen af to jubi-
læumsskrifter, viste det sig på bedste
måde, både med Foderstofforeningen og
Idrætsforeningen, tak for det.

Kendskabet til vor lokalhistorie er hjulpet
godt på vej med den nyudkomne bog,
Vejrup Bogen. Den modtages heldigvis
godt, meget godt endda og det er vi ikke
så lidt stolte over. Den dækker et behov, et
stort behov for den yngre generation og
for dem der har forladt Vejrup, men til sta-

dighed har tankerne kredsene omkring
deres hjemstavn, de vil gerne holdes
underrettet, ikke mindst for børn og bør-
nebørns skyld.

Medhjælp i arkivet
Arkivet søger en hjælpende hånd til
kommende opgaver, især i det daglige
arbejde, herunder arbejdet med regi-
strering og søgning af oplysninger.

Vi arbejder hen imod en global regi-
strering, der skal munde ud i en enhed,
der senere skal indgå i et netsamarbej-
de, selv om det er lidt ude i fremtiden,
så er det målet. Det kræver godt og
målrettet arbejde.

Er du interesseret i lokalhistorisk
arbejde og har du kendskab til befolk-
ningen, skader det ikke, men er ingen
betingelse.
Der kan blive tale om kursus for opda-
tering og andet der letter arbejdet.
Disponibel tid, ca. 10 timer ugentlig i
vinterhalvåret, i en afslappet atmos-
færre.

Er du god til billeder. Det er tanken, at vi
i løbet 2006 får samtlige gravsten på kir-
kegården fotograferet, til opbevaring og
senere brug.

Året går på hæld, et dejligt år er snart for-

bi og vi vil gerne udtrykke en stor tak til
alle der har støttet os. Vi er meget glade
for indleveringer af enhver art, stort som
småt, for husk “vi er dine børnebørns bed-
ste hukommelse”

Vi søger til stadighed, gamle avisklip, bil-
leder og optegnelser, små historier, din
historie og alt andet har interesse.

I år har arkivet den allerbedste julegavei-
de parat, “Vejrup Bogen” Den fås i arki-
vet, hos Hans Johnsen og i Døgnkiosken.
Tak fordi du støtter os.

Vi ønsker en rigtig glædelig jul og lykke-
bringende nytår.

Venlig hilsen
Arkivudvalget.

VEJRUP BOGEN 1 ER UDGIVET
OM UDVIKLINGEN I VEJRUP GENNEM TIDERNE

Det er spændende læsning, fulgt af over 200 billeder. Det er lokalhistorie om en fortid, der ikke længere kendes.
Det er en bog med livshistorie fra lokale folk

Husk:  Åben hver tirsdag, fra kl. 14,00 til 16,00 
Du er altid velkommen!!ÅRETS BEDSTE 

JULEGAVEIDE

ÅRETS BEDSTE 

JULEGAVEIDE

Bogen er blevet til med økonomisk støtte fra lokale sponsorer, 
kun dette gjorde det muligt at prisen kan holdes på 150,- kr. 

Arkivet vil gerne sige tak og tak for al anden støtte!! 
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OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11

For dine øjnes skyld 

Vejrup 
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
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Ved valget blev der afgivet i alt 418 stemmer, dvs. 49.2 % af mulige stemmer.

De fordelte sig således:
Preben Lind: 98
Hans-Jørn Madsen: 76
Svend Erik Gejl Uhd 72
Gitte Pedersen 68
Klaus Ising Hansen 47
Mogens Madsen 33
Gustav Rømer: 13

Lokalrådet består herefter af: suppleanter

Valgte: Preben Lind Gitte Pedersen
Hans-Jørn Madsen Klaus Ising Hansen
Svend Erik Gejl Uhd Mogens Madsen

Fra foreningerne: Grethe Johannessen Ulla Bolding
Else Truelsen Erik Stenager

Fra Vejrup-Endrup
Fritidscenter og
Idrætsforeningen: Peder Thomsen Henning Frederiksen

Fra Børnecentret: Niels Peder Regel Tone Møller

Fra styregruppen ønsker vi det nyvalgte råd tillykke med valget og håber I får gode arbejdsvilkår og at borgerne i Vejrup vil bakke
op om jeres arbejde.

For Lolkalrådsstyregruppen
Inge Juhl

Lokalrådsvalg i Vejrup 15. november 2005

Julevitser
DDeenn  ggaammllee  ssuurree  ttaannttee  kkoomm  ffoorr  aatt  hhoollddee  jjuull  oogg  lliillllee  JJeennss  ssaaggddee::
--  DDuu  kkaann  ttrroo,,  vvii  ffåårr  eenn  ssjjoovv  jjuull..  DDeerr  kkoommmmeerr  ooggssåå  eenn  ffuuggll..
--  EEnn  ffuuggll??
--  JJaa,,  ffaarr  ssaaggddee  ffoorrlleeddeenn::  ““SSåå  eerr  ddeett  ii  åårr,,  ddeenn  ggaammllee  hheejjrree  kkoommmmeerr..........  ““  

EEnn  mmaanndd  kkoomm  lliiddtt  ffoorr  sseenntt  ttiill  jjuulleemmiiddddaaggeenn,,  
ffiikk  eenn  ppllaaddss  vveedd  bboorrddeett  lliiggee  ddéérr,,  hhvvoorr  ddee  ppaarrtteerreeddee  ggååsseenn..
--  HHaa  hhaamm,,  ggrriinneeddee  hhaann,,  --  jjeegg  ffåårr  aallttssåå  æærreenn  aaff  aatt  ssiiddddee  vveedd  ssiiddeenn  aaff  ggååsseenn..
MMeenn  ddaa  hhaann  ssåå,,  hhvvoorr  ssuurr  hhaannss  bboorrddddaammee  bblleevv,,  
ttiillfføøjjeeddee  hhaann::
--  JJaa,,  jjeegg  mmeenneerr  sseellvvfføøllggeelliigg  ddeenn  sstteeggttee........  

VVoorr  vveenn,,  mmuurreerr  DDiinngglleevvoorrnn,,  hhaarr  oobbsseerrvveerreett,,  aatt  ii  ddeennnnee  kkoollddee  jjuulleettiidd  
ggiivveerr  ddeett  eekkssttrraa  vvaarrmmee,,  nnåårr  ddeerr  ffaallddeerr  bbrræænnddee  nneedd..  

DDeett  vvaarr  eenn  ddrreenngg,,  ddeerr  ssaaggddee  ttiill  ssiinn  ffaarr::
--  FFaarr,,  jjeegg  øønnsskkeerr  mmiigg  iikkkkee  ddeenn  ddeerr  MMoouunnttaaiinn--bbiikkee  ii  jjuulleeggaavvee  aalllliiggeevveell!!
FFaaddeerreenn::  ““HHvvoorrffoorr  iikkkkee??””
SSøønnnneenn::  ““FFoorrddii  jjeegg  lliiggee  hhaarr  ffuunnddeett  eenn  sspplliinntteerrnnyy  uuddee  ii  ggaarraaggeenn””
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Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området

Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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Landsbyrådet for Endrup og Omegn er nu udpeget
Endnu et lokalråd har set dagens lys i et af Brammings aktive lokalsamfund. Borgerne i Endrup og omegn, har nu fået deres eget
Landsbyråd .

I Endrup er der ikke direkte valg til Landsbyrådet. 7 foreninger har udpeget 7 fra lokalsamfundet til at repræsentere borgerne i områ-
det. Vedtægterne har Styregruppen udarbejdet i dialog med foreningernes bestyrelser og Styregruppen understreger at det var et for-
slag til vedtægter og derfor kunne der indføjes ændringer på stormødet på Endrup Møllekro.

Styregruppen, der er valgt af lokalområdets foreninger,  præsenterede Landsbyrådets 7 medlemmer samt fremlagde et forslag til
vedtægter. Styregruppen håbede at mange ville bakke Landsbyrådet op, ved at møde op og deltage i en konstruktiv dialog om Lands-
byrådet arbejdsopgaver - blandt andet, som vort talerør i vores nye store kommune - Ny Esbjerg Kommune.
Styregruppens forslag til vedtægter blive gennemgået og de rettelser som forsamling måtte have,  diskuteret og tilføjet, hvis der er
flertal for eventuelle ændringer. Inden mødet sluttede,  blev de vedtægter,  som skal være Landsbyrådets regler i det videre arbejde
godkendt med enkelte  rettelser.

Landsbyrådets medlemmer
Følgende foreninger har udpeget flg. personer
Endrup Borgerforening, Carsten Ladefoged 
Endrup Idrætsforening, Karina Bang
Menighedsrådet for Vester Nykirke, Henrik Christensen
Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv, Hartvig Vind Jensen
Vester Nykirke Venstreforening, Gisle Nordlund Nielsen
Støtteforeningen Endrup Møllekro, Margit Pedersen
Samlingsstedet Endrup Møllekro. Annette Bertelsen

Styregruppen til etablering af et Landsbyråd for Endrup og Omegn:
Ketty Christoffersen, Omme
Ditte Olsen, Endrup
Lars Brinch Thygesen, Vibæk

Styregruppens arbejde er afsluttet efter stormødet på Endrup Møllekro, med en tilslutning på 25 personer udover det valgte lands-
byråd.

Mødet gav en positiv dialog som tegner godt for fremtiden. 

Landsbyrådet for Endrup og Omegn - fra venstre mod højre ses - Hartvig Vind Jensen, Henrik Christensen, Karina Bang, Annette
Bertelsen, Gisle Nordlund Nielsen og Carsten Ladefoged - Margit Petersen er desværre ikke med på fotoet
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HER KAN DIN ANNONCE STÅ
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Juletræsfest Endrup Borgerforening

JULETRÆSFEST
Vi inviterer til 

børnenes traditionelle juletræsfest
3. juledag den 27. december kl. 17.30
på Samlingsstedet Endrup Møllekro.

Medbring egen madkurv 
eller bestil juleplatte

Ved Susanne på tlf.: 7519 1500.

Der vil være salg af øl, vand og vin.

Vi garanterer besøg fra det høje Nord!

Arrangør

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

Alt i murerarbejde
Tilbygning
Badeværelser
Reparation mm.

Stationsvej 9, Vejrup,

6740 Bramming

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

ingrid.e@mail.tele.dk

Rådgivning, 
bogføring, 
revision
kontor- &
erhvervsserviceRegistreret Revisor

OLIEFYRSMONTØREN
V/HENNING NIELSEN

TLF. 75 19 84 93

AFTEN/WEEKEND VAGT
1/10 TIL 1/5 

ALLE DAGE TIL KL. 22.00

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ



Nu er det snart jul igen, og det må man jo
glæde sig til. Selv om det er det samme
fra år til år, og der er ikke så meget nyt i
det. Men på den anden side ville det hel-
ler ikke være rart, hvis julen skulle
afløses af noget helt andet, en fest for
noget helt andet, hvad ville det så ikke
blive til? Jeg ved næsten ikke, hvad jeg
skulle forestille mig bedre. Nogen kunne
måske forestille sig et julebryllup, det
ville ikke være så ringe, men det er jo
noget andet, og det bliver hverdag igen.
Nej, den gamle jul er noget specielt med
dens indhold af jul i Betlehem. Og vise
mænd, der kommer med gaver og julen
for den fattige og svage, som er særlig
velkommen i himmeriget. 
Julen er hjerternes fest og glædens fest.
Det er inkarnationens fest, at Gud blev
menneske og blev som en af os for at
tage vor skæbne på sig og bære den op til
Gud og ind for Guds ansigt. Det bliver vi
renset af at tænke på. Det er godt for det
inderste i os mennesker.
Det betyder jo ikke, at det ikke samtidigt
kan være en svær tid for mange.
Sidste år, i 2004, toppede skilsmisserne,
over 15000 par gik fra hinanden. I med-
gang og modgang. Det er svært. Og det
kan der være mange forskellige grunde
til.
Og jeg skal heller ikke dømme nogen,
selv om det måske er for let at gå fra hin-
anden i dag. Desværre er det jo børnene
det går mest ud over. Eller det er måske
rettere at sige, at det går ud over os alle
sammen, men selvfølgelig først og frem-
mest de nærmeste.
En gammel præst fortæller, at hans kone
engang sagde til ham, mens han var på
vej over til kirken for at holde en bryllu-
pstale: ”Sig til dem, at de skal være gode
ved hinanden.”
Ja, det var jo et enkelt og ligetil råd, må
man sige, men det er måske ikke så
dårligt endda.

Det er i den daglige hverdag, man kan
vise hensyn, og der bliver bygget noget
op, så det bliver godt igen ligesom i
begyndelsen. Således at man bliver mere
glad for hinanden.  Forelskelsens glæde,
det kan vel ikke blive ved, det afløses af
hverdagskærligheden.
Men det er sommetider uhyggeligt at
læse brevkasserne om ægtefæller, der
oplever at blive trådt på . Det ville være
skrækkeligt at udvikle sig i den retning,
måske uden at man lagde mærke til det.
At det gradvist  blev en nedadgående spi-
ral.
Det er flere der går fra hinanden endda
lige efter guldbryllup, så ingen kan vide
sig sikker!
50 år med den samme, så kan det også
være nok.
Rør blot ikke ved min gamle jul.
For mig er julen indbegrebet af hygge.
God mad, andesteg og gammeldaws hvi-
dkål ligesom derhjemme.
Julelys på træet og ”Et barn er født i Bet-
lehem” omkring juletræet. 
Det skal helst være det samme hver år,
ikke noget nyt i det, helst ikke noget nyt,
hvis det betyder, at det gamle bliver fjer-
net i al fald.
Og bare man må have en sund sjæl i et
sundt legeme. For har man ondt her og
der og alle vegne, så må det være svære-
re at fejre jul.
Men lad os nu ikke tage sorgerne for hel-
bredet på forskud, det er der vist ikke
mange, der har haft glæde af.
Men det var nu også for at inspirere til
lidt taknemlighed..
At kunne  sige tak er en væsentlig forud-
sætning for et godt humør, tror jeg.
Og selv om der kan være modgang, og

vi har alle vores at slås med, så er der
også noget at sige tak for. 
Om ikke andet  er der julens egentlig ind-
hold, nemlig at Gud holder af os, og det
må vi fordybe os i juleaften og sige tak 

for, og bede om undskyldning for de gan-
ge, vi har svigtet.
Livet er en kamp mellem kød og ånd,
siger Paulus, og kødet står her som
udtryk for det selviske og egoistiske
anlæg i os. Derfor kan vi ikke leve, som
vi egentlig ønske at leve. Der må være en
eller anden genfejl eller hvad det nu er
for noget, for det er jo også vort eget
ansvar.
Det, som det gælder om, er at lade sig
styre af ånden. Eller lade sig fylde af
ånden., Guds ånd, som er kærlighedens
ånd. 
”Bed, så skal der gives jer”. Matth.  6

Asger Ehmsen

Kirkebladet
Nr. 6  2005

JUL

Kirkelige handlinger
7/10-27/11 2006

Dåb:
Vejrup Kirke:

Trine Haudal Pedersen
(Christina Nygaard Pedersen og
Torben Haudal Pedersen)
Simone Fogh
(Susanne Nielsen og    
Allan Fogh)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Anna Henriette Christensen, 
født Appel
Sidsel Emmeli Simacon Pedersen
Else Hjort, født Wenzelsen
Jens Erik Toft
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Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115

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

Kirkens hjemmeside: www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076

Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08

Kirkens hjemmeside: www.endrup-by.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe

Sogneaften om genoplivning ved hjer-
temassage, torsdag den 19. jan. 
kl. 19.30 i præstegården
Ud fra princippet om en sund sjæl i et
sundt legeme, mens sana in corpore sano,
er det muligt denne aften stifte bekendts-
kab med hjertemassage og genoplivning.
De fleste ved nok, at der ved hjertemas-
sage skal 15 stød til afløst af to pust, osv.,
men alligevel er det nok godt nok at få
genopfrisket denne lærdom. Førhen lagde
man egentlig også mere vægt  på oftere at
puste luft ind i lungerne end at  støde på
hjertet. Så det er godt nok, at få det sidste
nye med. En sygeplejerske fra Hjertefor-
eningen vil komme og fortælle samt
instruere i genoplivningens abc. 
Nu forlyder det ganske vist, at vi  snart vil
få en ambulance med hjemsted i Bram-
ming, men da det er vigtigt,  at få en lille
smule iltet blod rundt i systemet efter et
hjerteanfald indtil ambulancen kommer,
så er kurset nok ikke af vejen.

Konfirmandlejr
Som sædvanlig sidste weekend i januar,
dvs. den 28-29.jan. Vi slutter i år med
gudstjenesten i Vejrup kirke kl. 10.30,
hvor  alle er velkommen og hvor konfir-
manderne forventeligt medvirker.

Fastelavn i Vester Nykirke
Fastelavnssøndag den 26. feb. er der
familiegudstjeneste i Vester Nykirke kl.
10.00. Efter gudstjenesten slår vi katten
af tønden og får os en kop kaffe.

Vers og viser for Vorherre  i Endrup
Torsdag den 9. februar  kl. 19.30 Vers og
Viser på Endrup Møllekro. Indslag ved
lokale kræfter og prøver på vor fælles
sangskat.

I februar- marts forsøger vi på at få et
Gospelkor til Vejrup. 
Se nærmere i dagspressen

Foredragsaften torsdag den 23. febru-
ar med parterapeut, journalist og for-
fatter Martin Østergaard på Vejrup
skole.

Bibellæseplaner
De nye læseplaner er kommet. Det er en
hjælp til at få læst i bibelen. 10 til 20vers
hver dag undtagen søndag. Det er værd at
prøve. Bibellæseplanerne er gratis og
fremlagt i våbenhusene.

Fra menighedsrådsmødet den 4. okto-
ber 2005
Petra Langgård er flyttet fra sognet så
suppleant Marie Bak indtræder som kir-
keværge i hendes sted. Johannes er fortsat
kirkegårdsværge.
Aktivitetsudvalget: 1. november kommer
Nørgaard og fortæller om tiden, 12. dec.
bliver der julekoncert i Vejrup kirke med
et kor fra Treenighedskirken i Esbjerg.
Påtænkt koncert i Vester Nykirke i de-
cember.
Vedr. indsamling til Folkekirkens Nød-
hjælp blev det vedtaget at prøve igen den
5.3. Indsamlingsleder bliver Ejvind An-
dersen. Der forsøges afholdt aftenguds-
tjeneste den dag.
Økonomi: Regnskab 2004 fremlagt. Bud-
get 2006: der skal spares ca. 90.000 på
vore budgetønsker.
Besparelser blev fundet og det tilrettede
budget  bliver delt ud til menighedsråds-
medlemmer inden næste møde.
Vedr. ensartede priser på kirkegårde i
Bramming kommune. Vi fastholder, at
det ikke skal koste noget at erhverve og
forny gravsted.
Eventuelt: Der bliver indkaldt til møde
den 18.10. vedr. valg til lokalråd. Ejvind
og Inge deltager.

Laurids Kristensen

Vester Nykirke Kirkes menighedsråd
har holdt møder den 13. oktober og
den 17. november.

Vi har talt om Endrup Landsbyråd, drøf-
tet vedtægterne, samt udpeget Henrik
Christensen til at være menighedsrådets
repræsentant i Landsbyrådet.
Vedligehold af kirkebygninger og kirke-
gård er af de områder, et menighedsråd
skal tage sig af. Der er problemer med at
holde kirketårnet pænt kalket, fordi ny
kalk meget hurtigt ”skaller” af. Der har
været en ekspert, Kirsten Trampedach fra
Nationalmuseet, for at give gode råd. Så
må vi håbe, at det virker. 
Vi har konstitueret os med formand Han-
ne Eiby og næstformand Henrik Chri-
stensen.
Det blev drøftet at nedsætte et udvalg, der
skal tage sig af kontakten til lokalsamfun-
det. Vi vil gerne høre fra jer, hvis der er
nogen, der har nogle ideer til, hvad en
sådan sognekontakt kunne indebære. I er
velkomne til at ringe til en fra menig-
hedsrådet. 
Venlig hilsen 

Grete Knudtzen

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

Bernhardt Nissen, Kærvej 6, tlf. 30244627
Lykke Meden, Engdraget 43, tlf. 75190210
Juniorledere:
Niels Jespersen, Lykkesgaardsvej 3, 
tlf. 75190459
Lene Frederiksen, Lykkesgaardsvej 10, 
tlf. 75190113
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10, 
tlf. 75190430
Spejderledere:
Simon Kristensen, Vesterport 7A, Varde, 
tlf. 40379561
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20, 
tlf. 2530 2914
Gruppeleder:
Anna Schultz, Dannesvej 2, tlf. 75190115
Grupperådsformand
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf. 75190406
Seniortroppen:
Birgitte Appel, Åglimt 9C 1, Skjern 
tlf. 40531413
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 2530 2914
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl): 
Mandag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl.): Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere (6. kl. og 7.kl.): 
Torsdag kl. 18.30-20.30
Seniortroppen (8.kl og opad) Første fredag i
måneden
Kl. 18.30-19.30.
Alle møder afholdes i spejderhytten
“Græstotten” Gl. Hovedvej 6B
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GUDSTJENESTER Vejrup     Vester Nykirke

11. dec. (3. søn. i advent) 11.00 09.30
18. dec. (4.søn. i advent) ingen 11.00 AE
24. dec. (juleaften 14.30 16.00
25. dec. (juledag) 09.30 11.00
26. dec. (Anden juledag) 11.00 PT ingen
01. jan. (Nytårsdag) 14.00 16.30
08. jan. (1. søn. e. h. 3 konger) 09.30 PT ingen
15. jan. (2.søn.e.h.3 k.) 11.00 09.30 kb
22. jan. (3.søn.e.h.3 k) 09.30 11.00
29. jan. (4.søn.e.h.3.k) 10.30 ingen
05. feb. (Sidste søn.e.h.3 k.) 11.00 09.30

(Familiegudstjeneste i Vejrup)
12. feb. Septuagesima) ingen 11.00
19. feb. (Sexagesima) 09.30 PT ingen
26. feb. Fastelavn 19.30 10.00

(Familiegudstjeneste i Nykirke)
05. mar. (1.s.i fasten) 19.30 10.00

(Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Vejrup)

PT: Pernille Troldborg

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

Møder
Indremission 

Fredag den 30. december
Julefest 
i Glejbjerg missionshus

Onsdag den 11. januar og 
Torsdag den 12. januar :

Evangelisk Alliancemøde 
i VejrupMissionshus

17.18. og 19. jan.: 
Mandslejr
i Vejrup missionshus. 
Nærmere program
Senere

Onsdag den 8. februar:
Arndt Johannesen, 
Esbjerg

Torsdag den 9. februar:
Henning Hollesen, 
Blåhøj

Møderne begynder kl.19.30:

Menneskeskabelse
Med et søpindsvin i hånden, tror du, du kan regne ud,
vi blev til ad andre veje og er næppe skabt af Gud.

Men i mine abeøjne er det søpindsvin, jeg fandt
en forstenet himmelstjerne og en kostbar diamant.

Og mit simple abehjerte banker, som var det besat.
Det er klart, at sådan glædes kun en abekat.

Flintens grå og hvide linjer tegner stjerner i mit sind
Eller fanger mig i et forstenet edderkoppespind.

Og her hænger jeg og spræller i et net af evighed,
Skønt jeg ellers er fornuftig, klog og stolt af det,
jeg ved.

Se, når glæden koger op og bobler gennem flint
og  hud,
er det godt at være abe, dum og glad og skabt af Gud.

Elsebeth F. Dalmer
Januar 1997

Herre vor Gud!
Når vi er angst, så lad os ikke fortvivle.
Når vi er skuffet, så lad os ikke blive bitre.
Når vi er faldet, så lad os ikke blive liggende.
Når det er ude med vores forstand og med vore kræfter,
så lad os ikke omkomme.
Nej, lad os mærke din nærhed og din kærlighed,
som du har lovet netop dem, 
hvis hjerte er ydmygt og sønderknust,
og som frygter dit ord.
Til alle mennesker er din kære Søn jo kommet
som til dem, det er sådan fat med.
Netop fordi det er sådan fat med os alle,
blev han født i stalden og døde på korset.
Herre, opvæk os alle og hold os vågne
til denne erkendelse og til denne bekendelse.

Karl Barth

Det, filosofferne taler om virkeligheden, er ofte lige så skuffende,
som når man hos en marskandiser læser på et skilt: Her rulles.
Ville man komme med sit tøj for at få det rullet, så var man nar-
ret; thi skiltet er kun til salg.

Søren Kierkegaard.

Søg aldrig efter at stræbe efter så stor renhed, at du ikke forekom-
mer dig selv som synder, ja er en synder. Thi Kristus bor kun i
synderne.
Fra himlen, hvor han boede i retfærdige, er han derfor steget ned,
for at han skulle bo også i synderne.

Martin Luther.

Vi lever ikke af retfærdighed, men af nåde
Thoreau
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Aften med Henning Nørgaard:
Der var ryk ind i præstegården forleden aften. Tidl. præst i Vej-
rup og Vester Nykirke, 1978 til 1996, Henning Nørgaard kom og
fortalte om tiden. Fortid, nutid og fremtid.  Det var rigtig dejligt
at så mange kom.
Henning lagde ud med at, der er to ord for tid i Ny Testamente:
kronos og kairos. Det sidste er det vigtigste. Tidens fylde. Den
rette tid, den tid Gud har bestemt.
Vores tidsopfattelse har måske ændret sig lidt efterhånden som
rejsetiden mellem f.eks.  Hedehusene og København er blevet
kortere. Vi skal ikke længere overnatte undervejs, men kan kla-
re hele turen på kortere tid  nu.
Pr. skib tager det 36 timer til Færøerne og pr. flyver kun 2 1/2
time. Men har vi bedre tid af den grund?
Vi skal være omstillingsparate, også børnene, som om vi var
maskiner.
Det er måske derfor, vi er så fascineret af havet og havudsigt: At
mærke og høre bølgernes slag, det giver en vis ro. Så er der
begrebet kvalitetstid -  fra kl. 15.15 f. eks. , men det kan vi vel
ikke sådan uden videre skabe. Vi får samtalekøkkener, men har
vi tid til samtalen? Er det ikke sådan, at vi snarere tænker på det
næste, vi skal sige i stedet for at lytte efter, hvad den anden siger, 

før man selv svarer. Hvad siger politikerne til det? Er der ikke
noget, I genkender her?  (Her blev der nikket). 
Er vi bare blevet forbrugere og ikke mennesker? Vi har brug for
de gamle myter.
I sidste halvdel af foredraget blev der tid til nogle personlige
betragtninger og om vejen fra arbejdet som regnskabschef til
præstestilling.
Det materielle fylder meget i vores tilværelse og på et tidspunkt
oplever mange, at nu er de overmætte. Det er som med en hund,
der får 36 pølser lige efter hinanden. Til sidst løber den hylende
bort. Den kan ikke klare mere. 
Jeg spurgte efter en mulig konklusion på aftenen . ”Giv dig tid”
lød svaret.
Aftenen sluttede Nørgaard med en historie af Johannes Mølle-
have om en julegave. En meget spændende julegave, som viste
sig bare at være en blyant. Men den var ikke så tosset endda, for
hvad kan en blyant ikke bruges til? Hvilke historier kan den ikke
skrive ned? De andre gaver blev  lagt i skuffen, men blyanten
kunne tages frem igen og igen og skrive nye og spændende ting.

KALENDER:
Torsdag D. 19.jan.   Sogneaften. Præstegården: Genoplivning ved hjertemassage. Kl. 19.30

D. 28.-29. jan.  Konfirmandlejr
Torsdag D. 9. febr. Vers og viser for Vorherre på Endrup Møllekro. Kl. 19.30
Torsdag D. 23. febr. Foredragsaften på Vejrup Skole med forfatter Martin Østergaard
Søndag D. 26. febr   Fastelavn i Vester Nykirke kl. 10.00

Julekonkurrence
Indsend løsningen på de tre opgaver til Engdraget 5 og deltag i konkurrencen om en plade chokolade.
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Børnene i Endrup er glade for dette nye
redskab på byens legeplads. 

Endrup Borgerforening har indkøbt
Mariehønen som skal fylde lidt op og
pynte på legepladsen. 

En stor tak skal lyde til Carsten Ladefo-
ged der har gravet hullet til Mariehønen.

Med venlig hilsen

Esben Alslev Lauridsen

Mariehønen
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Foderanlæg
Flexsnegle

Siloer
Vand

Overbrusning
Ventilation

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

vagn@madsen.tdcadsl.dk

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

Fagudlært personale altid til Deres tjeneste!

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

Se også udvalget i Vejrup døgnkiosk!

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
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Juletræsfest i V.I.F.

Juletræsfest for børn
I Vejrup/Endrup Fritidscenter
Torsdag den 29. December
Kl. 14.00 - 16.00

Pris 20.00 pr. barn

ARRANGØR V.I.F.

Hjemmekampe for Vejrup IF’s håndboldhold efter jul
Søndag d. 8/1-06:
Kl. 13.00 Serie 2 damer Vejrup - Bramming 2
Kl. 14.15 Serie 3 damer Vejrup - Team Helle

Søndag d. 22/1-06:
Kl. 11.00 Serie 3 damer Vejrup - Blåbjerg HK

Lørdag d. 28/1-06:
Kl. 10.00 Minipiger (DGI) Vejrup - Esbjerg HK
Kl. 10.35 Minipiger (DGI) Vejrup - Kvik Esbjerg

Søndag d. 5/2-06:
Kl. 13.00 Serie 2 damer Vejrup - Skodborg
Kl. 14.15 Serie 3 damer Vejrup - Alslev

Lørdag d. 25/2-06:
Kl. 13.00 Minipiger (DGI) Vejrup - SGI
Kl. 13.35 Minipiger (DGI) Vejrup - HTH

Søndag d. 26/2-06:
Kl. 11.00 Serie 3 damer Vejrup - MOT
Kl. 12.00 Serie 2 damer Vejrup - Bramming 3

Søndag d. 12/3-06:
Kl. 13.00 Serie 2 damer Vejrup - Gørding-Lourup IF

På nuværende tidspunkt ved vi endnu ikke, hvornår vores Piger
og Ynglinge skal spille kampe efter jul. Deres puljer bliver nem-
lig delt op efter deres sidste kampe inden julepausen, hvorefter
de kommer i en anden pulje, hvor holdene forhåbentlig er mere
jævnbyrdige. Dvs. de gode hold kommer sammen i een pulje, og
de mindre gode hold i en anden pulje....
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Blåvandsturen 2005 med Vejrup Ungdomsklub
Ja nu var det tid til den årlige fede tur til Blåvand. Selvom det
var de Blå Busser, skulle vi være der præcis kl. 16.00. haha.Vi
var der alle, 42 medlemmer og 3 ledere, friske og spændte på
hvad weekenden ville byde på. Vi skulle sove på en nedlagt sko-
le, næsten magen til den i Vejrup. Bagerst i bussen var der sang
og glade dage, endelig kom vi til Blåvand, vi blev delt op i dren-
ge og pigeværelser, hvor vi slappede af og prøvede at indrettede
os.

Så var det spisetid, menuen var pitabrød med diverse selvfyld,
mums!, efter spisetid brændte vi uanede mængder energi af i
hallen, tumlede rundt, spillede lidt squash osv. Så var der bad til
de Svend Sved og hans kumpaner haha.

Om aftenen var der Jeopardy, hygge, sodavand og chips, og for
de natte friske var der gåtur til stranden kl. 02.00 “ingen bade-
tur”, skuffet !!, Nattesjov på gangene, nogen sov, andre ikke,
godnat. 

Vi stod op alt alt for tidligt (8.00) og så var der morgenmad,
ingen morgenmad på sengen, “skuffet Per B.”.  Formiddagen gik
med en shoppetur til Blåvand by hvor der bar blev brugt penge,
Yes.. Om eftermiddagen skulle vi i svømmehallen, Per B. havde
vundet 3000 kr i Sydbank, så der var gratis svømmehal, nogle

blev hjemme og andre tog i byen igen , men de fleste var inde at
svømme et par timer, fed.

Spisetid igen og vi fik gammel rottekød ( kødsovs og spaghet-
ti). Da vi havde spist og sundet os lidt skulle vi ud at bowle fra
21.00 til 23.00, så vi blev hentet af en helikopter, ja vi er jo ikke
nogen lille klub, haha, ej gass.. vi hyggede da vi kom hjem igen
men mange sad bare og  hang og var trætte efter en god og
megafed dag. “gab” nattehygge igen og så på hovedet i seng,
hurtig væk, godnat. 

Søndag morgen stod vi op kl 8.30 , igen alt for tidligt og igen
ingen morgenmad på sengen. Så skulle der gøres rent og ryddes
op. Vi var alle smadder trætte da bussen kom, præcis, godt Blå
Busser. Der var ingen stemning på vejen hjem

1000 millioner kys og kram til Pernille, Anders og Per B. for en
kanon fed weekend, glæder os allerede til næste år 

Hilsen Mia & Biis

Halstunt Tøsesjov



21

Opvask

Bowling

Nat Srandtur Natmad

Rema
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Bakkely
Kartofler & Grønt

Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

Åbningstider:
Hverdage 10:30-17:30 

Lørdage 9:30-13:00

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

til private og virksomheder

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

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

Husk stort udvalg i gaver til store og små.

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

HER KAN 
DIN ANNONCE STÅ
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Vejrup Husholdningsforening
Tur til Danish Crown, nye slagteri ved Horsens.
Torsdag den 19. Januar 2006.
Vi kører med bus fra  Vejrup Kro.
På slagteriet vil der være rundvisning og evt smagsprøver på
nogle af deres produkter, hele rundvisningen tager ca 3 timer.
Der er plads til højest 50 delltagere
Tilmelding senest den 12. januar 2006 til Grete tlf:75190180
eller Anette tlf:75190167.
Pris incl bus, og afgangs tidspunkt,se opslag senere.

Generalforsamling i Husholdningforeningen
Se opslag senere.

Generalforsamling i Vejrup IF/MK. 79
Torsdag den 14 Marts 2006 kl. 19.00

Vejrup / Endrup Fritidscenter
Dagsorden iflg. Vedtægter.

Alle er velkomne
Bestyrelsen Vejrup IF

Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige, hvor det sociale har første prioritet, 
et samlingspunkt for byens borger.

Har du lyst til at give en hånd med eller har gode ideer, så foreningen bevares i endnu 100 år. 
Har det din interesse eller vil du gerne vide mere om foreningen, kontakt da formanden Otto Pedersen på tlf. 75 191195.

Fredag d. 13. Januar kl. 19.30-21.00:    Håndbold arranger aften

Fredag d. 27. Januar kl. 19.30-21.00:    Rulledisco

Fredag d. 10. Februar kl. 19.30-21.00:    Gymnastik / Airtrack

Fredag d. 24. Februar kl. 19.30-21.00:    Rulledisco /Udklædning/Karoke

Fredag d. 10. Marts kl.                        Gymnastikopvining

Fredag d. 24. Marts kl. 18.30-21.00:    Børneafslutning

Der bliver lavet et medlemskort til dig, som du blot skal vise ved entre hver gang.  
Medlemskortet koster 50 kr.
Kortet gælder hele sæsonen - efterår 2005/forår 2006.
Tag meget gerne dine forældre med.
Husk ved Rulledisco; ingen bremser på rulleskøjterne, hvis du ikke har et par, så tag dine indendørssko med,
da der vil også være mulighed for andre aktiviteter i hallen.

Med venlig hilsen
Vejrup Idrætsforening.

Idrætsforeningen arrangerer følgende 
for alle årgange i hallen



24

Grimstrup

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

Lørdag         8.00-14.00
Søndag        8.00-12.00

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

HELLE 
KØRESKOLE

v/ Jens Axel Møller

7517 8369/2162 4676

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

STØT 
VORE SPONSORER 

DE STØTTER OS

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

Bramming Byggelager A/S
Industrivej 30                  Tlf. 7517 3900
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Gymnastik i Vejrup IF
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VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING

HOLSTED BEGRAVELSESFORRETNING

Edel Bruun’s Eftf. v/Niels Knudsen
Vestergade 1, Holsted

  Hovedgaden 43, Gesten
Tlf. 75 39 15 50

Alt ordnes vedrørende begravelser  og bisættelse
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ARRANGEMENTER :

ÅBNINGSTIDER:
ENDRUP/V. NYKIRKE LOKALHISTORISK ARKIV

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

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

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

Torsdag D. 27.12 Endrup IF afholder Juletræs fest på Møllekroen 17.30

Torsdag D. 29.12 Vejrup IF afholder Juletræs fest i Hallen fra 14.00-16.00

Søndag D. 08.01 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 13.00

Søndag D. 12.01 Vejrup Senior Club - Generalforsamling på Vejrup Kro kl. 14.00
Arne Sørensen fortæller om sit liv som handikappet

Torsdag D. 19.01 Tur til Danish Crown slagteri i Horsens. Vejrup Husholdningsforening.

Søndag D. 22.01 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 11.00

Søndag D. 28.01 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 10.00

FEBRUAR

Søndag D. 05.02 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 13.00

Søndag D. 25.02 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 13.00

Søndag D. 26.02 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 11.00

Søndag D. 26.02 Vejrup IF Fastelavnsfest i Hallen   

MARTS

Fredag D. 10.03 Vejrup IF Gymnastik Opvisning i Hallen

Søndag D. 12.03 Vejrup IF Håndbold Hjemmekampe fra ca. kl. 13.00

Tirsdag D. 14.03 Vejrup IF Afholder ordinær Generalforsamling kl. 19.00

Idræt om dagen:
Starter 4. oktober, kl. 9.30 til 11.30 i samarbejde med Vejrup Idrætsforening. Leder: Søren Callesen og Preben Lind 

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

DECEMBER  2005

JANUAR 2006

FEBRUAR 2006

MARTS 2006

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



Firmanavn By Telefon
Agerbæk Sko Agerbæk 7519 6160
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Bakkely Bramming 7519 0005
BG Bank Vejrup 7519 0344
Blomst & Idé Gørding 7517 0018
Byggekram Bramming 7517 3900
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
EDC Mæglerne Bramming 7517 4677
Egon Nielsen TV Gørding 7517 8284
Ellegaard Revision Vejrup 7519 0750
Erling Egert Gørding 7517 8090
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Køreskole Agerbæk 7517 8369
Holsted Begravelses-
forretning Holsted 7539 1550
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
Jens Søndergård Vejrup 7519 0249
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
KB Træbyg Vejrup 7519 0521
K.C. Radio Bramming 7517 2082
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Klubhusgrillen Vejrup 7519 0403
Kwik Spar Købmand Grimstrup 7519 1032
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lillian Kokholm Vejrup 7545 4090
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Musik til festlige formål 7519 0496
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Roxy Bageriet Bramming 7517 3188
Rud Christensen Endrup 7519 1161

Firmanavn By Telefon
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Smykkehuset Bramming 7517 4717
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
Sejstrup Taxi Sejstrup 7517 0444
Skjern Bank Bramming 7510 1881
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Sydbank Gørding 7517 8377
Sørens Farve 
og Tapet                 Bramming 7517 4396
Torkilds Tæpper      Bramming 7517 3248

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

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!


