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Vejrup IF Damehåndbold rykker op i serie 1
En flot sæson er forbi og dagens kampe satte
et flot punktum med bl.a. oprykning til serie 1.
Vi har i år haft 2 damehold i aktion. Et ungt og
et  ”gammelt”.

De ”gamle” krydret med lidt ungt blod fra tid
til anden sluttede som billederne viser af med
at rykke op i serie 1. Vi har kun tabt 3 kampe i
hele sæsonen, og til tider er det blevet spillet
noget rigtig flot håndbold, hvor vi har givet de
andre hold bøllebank.

De unge har løftet sig helt enormt i år og fået
nogle rigtig gode sejre og spillet noget frisk
håndbold. De har udvist en gejst og vilje, der har været helt formidabel. Der er ingen tvivl om, at hvis de
vil, kan der til næste år godt være en oprykning lige om hjørnet – go Vejrup go Vejrup.

Kendetegnet for sæsonen i år har været et fantastisk fremmøde til træning. Der er virkelig blevet gået til
den, men det kan jo også ses på årets 2 flotte placeringer. Det har været rigtig spædende at træne Vejrup’s
Jernhårde ladies i år, hvor hallen hver tirsdag har været næsten fyldt op -  men der er altid plads til en mere.

Sluttelig vil jeg gerne sige en kæmpe tak til Kenneth for et kanon samarbejde – det har været super.

Jeg håber, at se JER ALLE til næste sæson igen – der er kun en klub i Danmark.

Håndboldtræner    Allan Fogh

Vejrup IF afholdte Børneafslutning
Foreningen kunne afholde en hyggelig aften, hvor alle gymnastik redskaberne blev luftet, alt blev slæbt ud
på gulvet - der blev etableret en redskabsbane, airtrakken blev klodset op og brugt som ruchebane, det var
lige sagen. Badminton ketcherne blev flittig brugt, og det nye
bowling spil blev afprøvet.
Fredags arrangement hvor Trine Andersen var på besøg for at
lære ungerne et par danse trin, super sjovt vi fik også en kort
opvisning efter de havde øvet en lille serie

Helle B.
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Vejrup Idrætsforenings Gymnastikopvisning 2010

Så er endnu en gymnastikopvisning sluttet - det forløb jo helt vild godt igen - takket være fælles hjælp, der
var 263,5 betalende og opvisnings holdet med 160, og så alle os andre..... så på tidspunkter er vi ca. 570 pers.
i hallen .....
Vi bliver stadig overrasket når det årlige gymnastikopvisning bliver afholdt, de forskellige hold kommer med
rigtig gode indslag. Igen havde de fundet på sjovt indfald ungerne kom ind i hallen i bælgmørke med hver deres
lommelygte og kamuflage tøj, eller på hver deres køretøj, hip, hop og kasketter, der er skønt at se.
TAK for endnu en dejlig afslutning på gymnastik sæsonen.
Og huske endelig, hvis i skulle får lyst til træner gerningen er i hjertelig velkommen, nyd billederne.

Helle B.

De stolte Herre med 36 deltagere

Friske Damer med 24 deltagere

Forældre med Børn 22 deltagere

Pige og Drenge Holdet  med 16 deltagere

Springholdet havde 26 deltagere hele vinterenPuslinge Holdet med 25 deltagere
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GENERALFORS. I VIF TIRSDAG D. 9. 3. 2010 
Velkommen til generalforsamlingen i VIF
Valg af ordstyrer: Henning Frederiksen (HF)
Valg af referent: Lone Hjort (LH)
Valg af stemmetællere: Søren Callesen og Preben Lind

Formandens beretning v. Otto Pedersen
Først skal der lyde en stor tak til alle for en kæmpe indsats
i 2009.
Uden alle de frivillige kræfter, kan man ikke holde gang i så
stor en forening, som VIF.   
År 2009 har budt på både gamle og nye aktiviteter med
blandet succes.

Vi må konstatere, at vi kan se, at der gives 100% refusion
til time prisen i hallen, og at vi havde en god byfest, flot
opbakning igen. Det gør, at vi får et godt regnskab.
Ungdomsidræt fredag aften - har vi fortsat, med i år hvor vi
har haft arrangementer ca. hver anden fredag. Der har været
imellem 25 og 42 børn hver aften. Det er noget de unge
mennesker gerne vil. Dog kan vi konstatere et fald, nok pga.
at 7. klasse er kommet til Gørding. Til børneafslutningen i
år fortsætte med sammen koncept fra sidste år, hvor der vil
være forskellige aktiviteter – springbane m.m. i hallen.

De forskellig udvalg har gjort et kæmpe stykke arbejde i
2009, og i mange henseende har deres arbejde båre frugt.
Og der er både med hensyn til resultater og medlemmer.
Der er nogle afdelinger, der har tilbagegang i medlemsan-
tal, men total set har vi nok samme antal medlemmer.  
Med hensyn til mere udlejning af lokaler, vil jeg gerne
opfordre alle til, at komme med gode ideer, kom endelig og
lade os prøve den af. 
Søren Callesen har kørt videre med krolf  - der er ca. 30 per-
soner. Der skal laves en ekstra bane i år. Tak, fordi du påta-
ger dig disse opgaver.

Vi prøvede med moderne dans, hvor vi havde instruktør er
fra DGI, Der var 9 par med denne eftermiddag. Og der var
yderlig nogle par, der havde givet udtryk for, at de havde
lyst til at danse, men vi kunne desværre ikke finde instruk-
tører. Det er rigtig ærgerligt, når der så stor opbakning. Vi
prøver igen i det nye sæson, engang i september.Der var
flere nye tiltag under byfesten, og de blev flot modtage, og
der siges at de skal prøves igen til næste år. 

Man kan sige der er sket meget i Vejrup i 2009/2010.
Kommunen etablerer byggegrunde på Stationsvej.  Derfor
har vi i VIF gået med i den gruppe af folk, der vil prøve at
arrangere en ”Åben landsbydag” d. 6 juni.  For at det kan
lade sig gøre, har vi doneret overskuddet fra OK sidste år.
Vi har valgt at anvende midlerne til det formål, for vi skal
løfte i flok. Pengene er øremærket til, at få lavet et blad, til
dette formål.

Der blev arrangeret forenings tur en lørdag i oktober 2009.
Det er andet år, vi var haft det.
Den dag synes jeg, vi fik en masse ud af. Jeg vil gerne takke
dem der var med, og kan oplyse at vi holder en weekend i
år i uge 43 igen. 
Både i 08-09 på vores foreningstur, var der nogle unge

mennesker. der havde nogle forslag, og de bliver prøvet af
her d. 15-16 maj, hvor vi holder ”Ekstrem weekend”  for de
unge på 16-20 år. Det bliver en spændende tur, hvor de unge
ikke kender indholdet.

Én af de gode ting der forsætter fra de tidligere år er  ”Idræt
om dagen.” lederne er  igen Preben Lind og Søren Callesen.
Der er lavet en aftale med Per Burkal angående kaffe og
rundstykker. Der er ca. 28 deltagere. Vi vil gerne sige tak til
Centerlederen Per B. for godt samarbejde i det forløbne år. 
Og her til sidst vil jeg sige
Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i det forgang-
ne år. 
Tak til alle udvalg, og på gensyn i det nye år.
Tak til Banko, Præmiewest, Præmiespil og MK 79.
Tak til Peder Thomsen (PT) for at sidde i Lokalrådet for
VIF – det er et godt stykke arbejde.   
Tak til hallen for godt samarbejde 
Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden dem
havde vi ikke tøj på kroppen.

Beretning fra udvalgene:

Fodbold v. Søren Uhd
2009 har været et udfordrende og spændende år for fod-
boldudvalget. Fodboldudvalget har været igennem en
omrokering pga. forskellige situationer, og et par stykker
har valgt at stoppe. Det betyder, at vi mangler et par frivil-
lige, som har lyst til at deltage i fodboldudvalget. Specielt
et par forældre til at bakke op omkring ungdomsfodbold.
Fodboldsæsonen 2009 har været en blandet fornøjelse. På
seniorsiden oplevede vi desværre 2 nedrykninger efter en
årrække, hvor vi har været vant til sejre og oprykninger. Det
betyder, at 1. holdet starter sæsonen 2010 i serie 4, med håb
om at præge toppen i foråret. På ungdomssiden havde vi et
par hold med Martin Toldshøj som træner, som fik spillet en
masse gode fodboldkampe med blandede resultater. Det er
dog ikke resultaterne, der er det vigtigste, men mere lysten
til fodboldspillet. I 2009 blev der også prøvet et nyt initia-
tiv med opstart af et U19 hold. Det er forholdsvis unge mel-
lem 17 og 19 år, der spiller på holdet. Vi har haft forskelli-
ge udfordringer med dette hold, men det har været meget
positivt, at vi har fået den gruppe af unge i gang med at spil-
le fodbold.
I efteråret 2009 blev vi kontaktet af en gruppe forældre, der
gerne ville have flere ungdomshold tilmeldt indendørs tur-
neringen. Så efter et møde med dem, blev der tilmeldt 5
ungdomshold i forskellige rækker. Der kom desværre ikke
helt så mange spillere som lovet, så vi måtte trække et par
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hold ud igen. Vi havde dog 7 hold inkl. 4 seniorhold, som
spillede hele sæsonen. Det er dejligt, at vi kan samle så
mange hold, idet det er med til at trække flere kampe/stæv-
ner til Vejrup og dermed skabe aktivitet i hallen.
2010 sæsonen er allerede godt i gang, da seniorspillerne
startede træningen i starten af februar. Indtil videre har vej-
ret dog drillet en del, så træningen har mest foregået inden-
dørs eller med løbesko på landevejene. Forholdene taget i
betragtning er det positivt, at der allerede har været over 20
forskellige spillere til træning. Vi håber, at ungdomsspiller-
ne kan starte træningen i starten af april, men det afhænger
af antallet af spillere, og om vi finder et par forældre, som
har lyst til at hjælpe med det praktiske. Vi er afhængige af
at der forældre der vil melde sig.    

Håndbold v. Brian Milwertz 
Vi har de 2 dame senior hold i gang, første holdet sluttede
vintersæsonen 2008-2009 af med at blive nr. 1 i serie 2, og
i indeværende sæson sluttede de efterårssæsonen af med at
kvalificere sig til slutspil om oprykning til serie 1, hvor de
pt. ligger rigtig godt til, turneringen slutter med udgangen
af marts måned.
Andet holdet sluttede vintersæson 2008-2009 af som sidste
i serie 3, i indeværende sæson ligger de godt til i deres pulje
kampe.

Håndbold for unge har der ikke været afholdt noget af, da
der ikke har været umiddelbar interesse/opbakning på fore-
spørgsler.

Vi har i udvalget ”adopteret” svømning, som har været
arrangeret 2 gange med hhv. 34 og 36 deltager, den sidste
med 3 fra Endrup idrætsforening. De er blevet inviteret til
at deltage igen i dette forår, når tilmelding finder sted i over-
morgen (torsdag 11/3 kl. 17).

Vi har haft en hjælpetræner på kursus i år - Peter Ladefoged
(svømning).
Jeg vil gerne takke ledere, trænere, hjælpetrænere og
udvalgsmedlemmer for indsatsen i det forgangne år   

Badminton v. Preben Lind
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige såvel besty-
relsen i idrætsforeningen som bestyrelsen i badmintonud-
valget tak for godt samarbejde i det forløbende år. Den
samme tak skal naturligvis lyde til såvel trænere som hjæl-
petrænere, som også i år har gjort et kæmpe stykke arbejde.
Vejrup/Endrup mesterskabet vil i år blive afviklet mandag
d. 15. marts, og der er igen i år stor tilslutning (40 hold). 
På motionist-siden har vi haft endnu et godt år. Alle baner
har været lejet ud, og fra bestyrelsens side vil vi gerne takke
for forståelse for, at der i år har været enkelte aflysninger.
Også på ungdoms-holdene går det godt i år med mange
spillere.  
I begyndelsen af 2009 fik afdelingen nye trøjer og bukser af
Vejrup Undervognscenter og Entreprenør Ivan Jensen.
Vi har i året 2009 vist dem frem. Janni Utoft Nielsen og

Anders T. Petersen vandt landsmesterskabet i u. 11år i
Vejen.
Ved Danske Bank cup i Holsted vandt Janni guld i single og
i drenge vandt Anders T. P. også guld i single.
Jeppe Søby Nielsen vandt bronze i c. rækken. Josephine
Jensen vandt sølv i single rækken u. 13 år og sammen med
Camilla Utoft Nielsen guld i double.
Marianne Jensen ønskede at stoppe og Thomas Regel ville
gerne trappe ned pga. af nyt arbejde. Vi takker for deres ind-
sats, og håber de efter en slapper igen er klar.
Niels Dollerup Esbjerg, overtog træningen for de ældste

om tirsdagen, og får hjælp af Jonas T Petersen. Sabrina
Hansen er ny medhjælper om torsdagen for u. 9.  Nikolaj
Møller og Jonas Hjort hjælper atter om mandagen. Vi har
også begyndt på Miniton. Det er børn fra 4-7 år, som sam-
men med forældre og Camilla U. Nielsen. Der er svingen-
de deltagelse, men vi tror, det har en fremtid.
Der spilles hver anden søndag kl. 10-11 

DGI har i år begyndt en ny stævneform, som kaldes
Træfstævne. Trænerne sætter spillerne i grupper fra 0 til 7
uanset køn og alder.Vi fik ved den første stævne i Brørup i
november, 3 præmier ved Josephine, Camilla og Janni.
Nu har min beretning hovedsageligt berørt de spillere, som
har sat Vejrup i fokus. Men der er jo også børn, som vil
nøjes med motion og fællesskabet og ikke ønsker stævner
og turneringer. Det er dejligt at badminton er så fleksibelt,
at det også er en mulighed. 
Atter i år vil jeg gerne takke forældre og medtrænere for
god opbakning, så børnene har gode vilkår til at udfolde og
udvikle sig.

Gymnastik v. Helle Burkal
Den nye sæson startede rigtig godt for alle holdene. Der har
været 100 børn til de hold, vi havde annonceret med. I for-
hold til sidste år har vi haft …..Ja op til 3 gange så mange
på forældre / barn holdet - Og dobbelt så mange på pigehol-
det,  Spring og puslingeholdet har der også været en 1/3 del
flere deltager på holdene.
22 Børn med Forældre Annie og Kirsten Kristensen 
26 Puslinge piger og drenge Annie Kristensen – Katrine 

Fogh – Christina Callesen 
16 Piger og Drenge fra Bh. Kl. – 2 kl.

Mette Sørensen – Camilla Sillesen – Majken Madsen
26 Spring piger fra 3 kl. og op

Sannie Vedsted – Mette Madsen – Sisse Thomsen    
Mike Morsing  – Daniel Arnason

24 Friske Damer Sonja Andresen
38 Herre Holdet Søren Callesen 
Der har været 2 personer på kursus 2. I januar var der 7
Piger, der har deltaget i pigelejr i Vejen, 
Og de voksne har været til fællestræning i Bramming ved
område 5. Fællesopvisning i Esbjerg området er der ingen
der har lyst til at deltage i – men så har  Spring holdet selv
arrangeret en weekend med spring herhjemme i hallen,
hvor 21 piger og drenge deltog.

Vores årlige gymnastik opvisning bliver afholdt på lørdag
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Et smukt 
minde

Overblik, indblik 
og blik for detaljen
I Andelskassen får du rådgivning, der kommer hele vejen 
rundt og åbner for muligheder nu og i fremtiden.

Vi kalder det Økonomisk Overblik. Udgangspunktet er dig, 
din hverdag og dine drømme. Og målet er hele tiden at 
give dig de bedst mulige vilkår og de løsninger, der passer 
til netop dig.

Overblik er ikke bare noget vi har. Det er noget vi giver.

Andelskassen Sydvestjylland 

af brugte biler

Jensen Biler

Vibækvej 27 - 6740 Bramming
Tlf.: 75102162 - Mobil.: 21792162
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den 13 marts kl.13.30 Vi starter med at se de 160 gymnaster
fra Horsens Musik -og sportsefterskole. De vil nok fylde
rigtig meget, så derfor har vi valgt at starte opvisningen
med dem. – derefter kommer vores egen opvisning på
banen.
Alle holdene har været rigtig kreative, - igen i år  
Tak til jer alle for en næsten veloverstået sæson, en stor tak
til såvel trænere som hjælpetrænere,
Der skal også lyde en tak til gymnastikudvalget, TAK for et
spændende ÅR 2009
Ønsker til den nye sæson:
Vi håber, at få lavet par vogne til nye rekvisitter, så vi kan
benytte Multisalen til de små årgange.
Som det ser ud i dag, er der ingen depot muligheder i nær-
heden for opbevaring af redskaber

Der skal også lyde en tak til den nye Halbestyrer for et godt
og konstruktivt samarbejde.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke det øvrige
bestyrelsen for det utroligt gode samarbejde og de mange
projekter og opgaver, vi løser sammen.

Fest v. Kirsten Kristensen
Festudvalgets første opgave i 2009 var fastelavnsfesten for
voksne. En sjov og anderledes festaften, hvor humøret
blandt de deltagende ca. 100 gæster var højt, og hvor fanta-
sien fik frit løb med flotte kostumer. Der er desværre kun 57
deltagere til festen i år, så vi skal have en snak om hvor vidt
vi skal holde det igen, eller om det skal gøres på en ander-
ledes måde. Aftenen blev rigtigt god, selvom der ikke var så
mange deltagere. Der var en god stemning. Aftalt at
Borgerforeningen skulle have overskuddet fra festen, de
hjalp med at arrangere festen. Håber at der bliver et over-
skud til dem.
Herefter skulle årets sportsfest til at planlægges. Her for-
søgte vi os med en god blanding af nyt og gammelt. Af det
nye kan nævnes fyraftensarrrangement og havetraktortræk.
Begge dele en succes som vi gentager i år. Vi havde også
lavet nogle ekstra ting for børnene, så der var lidt for alle.
Årets overskud blev ca. 80.000 kr., hvilket må siges at være
ret flot. Ret flot er det også når stort set hele Vejrup møder
op og deltager eller/og hjælper med at få sportsfesten afvik-
let. TUSIND TAK for det til alle.
Vi sluttede 2009 af med Julearrangement i hallen d. 1. søn-
dag i advent. Et arrangement som var pænt besøgt. Musik,
boder og juleklip var nogle af eftermiddagens aktiviteter. Vi
forsøger med samme opskrift i 2010 og holder fast i dato-
en, d. 1. søndag i advent.
I 2010 har vi indtil skrivende stund afviklet fastelavn for
børn. Som vanligt et godt arrangement med ca. 75 børn og
75 voksne. Antallet afspejles af at det faldt sammen med
skolernes vinterferie, og det faktum at vi ikke længere har
en 7. klasse i Vejrup, hvilket vi tror er medvirkende til, at
børnene tidligere bliver “de store” og derfor vælger ting,
som f.eks. fastelavn, fra - desværre!
Vi i festudvalget glæder os til at tage fat på det nye års fester
og håber på stor opbakning fra jer alle. Vi opfordrer byens
unge til at melde sig på banen, hvis de kunne tænke sig at

hjælpe, eller har nogle gode ideer. 
Til sidst vil vi gerne sige tak til alle, der har givet en hånd
til alle årets aktiviteter og tak til de andre udvalg for godt
samarbejde, der skal også lyde en tak til Per Burkal for godt
samarbejde.

Sponsor v. Brian Lambertsen 
Sendt regninger ud på bandereklamer på boldbanen. Under
Byfesten blev der af holdt spisning for sponsorerne.
Svømning kommet ud af vores udvalg, de gået over til
håndbold afdelingen. Marianne er trådt ud af udvalget igen.
Mangler én til at overtage. Svært at finde sponsorer til trø-
jer, måske pga. finanskrisen. Der er pt. fundet de trøjer, der
har været efterspurgt. Ikke haft mange møder, da der har
været svingende tilslutning til udvalget. Der er en del, der
gerne vil ud af udvalget.

BANKO v. Knud Erik Mortensen - Regnskab for 2009
uddelt og gennemgået.

Information om ”Vejrup Endrup Nyt” v. Helle Burkal.

Vejrup /Endrup Nyt er nu bleven uddelt af frivillige i 2 år,
med stort succes, TAK til jer alle.Bladet er blevet billiger af
få sat op og trykket og det har så også gjort at vi har fået
lavet et pænt overskud.

Det er stadig meget arbejde i at få annoncerne solgt og kræ-
vet betalingerne ind – så det vil jeg gerne have hjælp til, så
hvis der er en eller flere der gerne vil prøve kræfter på det
område – ville jeg være meget glad.Samtidig skal der lyde
en stor tak til de mange annoncører, der har annoncer i VE
nyt. En stor Tak til jer, der skriver i til bladet, kom endelig
med forslag eller billeder der kan bruges i bladet

Jeg vil også gerne sige tak til Lone og Peder Hjort, hjælpen
med at sætte datoerne i kalenderen og bladet på Vejrups
hjemmeside.

Kassererens beretning ved Britta Pedersen 
Regnskabet uddelt og gennemgået. Fået ny revisor – stor
tilfredshed med ham. Forrige år var der store udgifter til
Legepladsen, 2009: byfesten gav større overskud, større hal
lejetilskud. Salg af bandereklamer (hvert 3. år) Det er med-
virkende til et godt resultat i 2009. Regnskabet godkendt.

Indkomne forslag:  
Dateret d. 22.2.2010 fra Vejrup Endrup Fritidscenter ansø-
ger hermed om renteeftergivelse for 2009 på lån oprettet i
2008. Vi håber ansøgningen kan imødekommes på general-
forsamlingen. 
OP: anbefaler at det eftergives, KEM: fritagelse for eftergi-
velse på lån –præciserer at det er rentefritagelse, - Det ind-
komne forslag blev godkendt.

Otto Petersen – afslutter.
Tak for fremmødet – 17 personer.
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Jeg glæder mig hvert år til at overrække træner-
lederprisen.

Træner/ Leder Prisen går til Mette Sørensen
Du gik selv i gang i 1999 som hjælpetræner 
Hvor du samtidig selv gik på et springhold 
Du har taget div. kurser for selv at starte
som træner af en pige hold.
Er vellidt af de piger du har haft gennem alle
de år du har været med.
Du er velforberedt og en ihærdig person –
du stiller krav til dig selv og andre.
Du går efter det du brænder for, du finder
nye ideer og arrangere dig.
Det er et stort plus for en lille forening som
os, at vi har unge menneske som dig, der gider at arrangerer sig i. 
Det er med til at giver gymnastikken den friske pust og en god indgangsvinkel til dem der kommer efter 
Du har valgt at stoppe i år – men vi er alle glade for at du bliver ved i gymnastikudvalget. 
Så vi her kan udnytte dig i et vist omfang.
Da I står ved et skille vej – det selv at skulle være forældre.
Hjertelig tillykke Mette ‐ den er vel fortjent!

NAVN AFDELING
Otto Pedersen Formand valg 2012
Lone Hjort Sekretær valg 2011
Britta Pedersen Kasserer valg 2011

FODBOLD
Søren Thorø Fodboldvalg 2012
Anders Ebener - valg 2011
Peter Sørensen - valg 2011       
Knud Fogh         - valg 2012

HÅNDBOLD
Birgitte Raben Håndbold valg 2012
Susanne Nielsen - valg 2012
Brian Milwertz - valg 2011
Laila Andresen - valg 2011
Edith Ladefoged Suppleant valg 2011

BADMINTON
Niels Rasmussen Badminton valg 2012
Thomas Regel - valg 2011
Bent Truelsen - valg 2011
Preben Lind - valg 2012
Niels Peder Regel Suppleant valg 2011

VEJRUP IDRÆTSFORENINGS SAMMENSÆTNING
EFTER GENERALFORSAMLING 2010

GYMNASTIK
Helle Burkal Gymnastik valg 2012
Sannie Vedsted - valg 2011
Hanne Holden - valg 2012
Anja Frederiksen - valg 2011
Mette Sørensen Suppleant valg 2011
Daniel Arnason - valg 2011

FEST
Kirsten Kristensen Fest valg 2012
Sonny Sørensen - valg 2012
Hans Callesen - valg 2011
Bjarne Jørgensen - valg 2011
Bent Christensen - valg 2012
Ellen Nielsen Suppleant valg 2011
Marianne Nissen - valg 2011

SPONSOR

Charlotte Sørensen Sponsor Valg 2011
Lars Utoft Nielsen - Valg 2012
Louise Storm Jensen - Valg 2011
Brian Lambertsen         - Valg 2012

REVISORER
Hans-Jørn Madsen Revisor valg 2011
Svend Erik Uhd - valg 2011
Tommy Hunderup Suppleant valg 2011



12

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk12

Byggefirmaet
Rud Christensen ApS

Bygaden 10, Endrup
Tlf./Fax 75 19 11 61
Mobil 40 15 74 61
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Fastelavnsfest for voksne
En anderledes og sjov festaften for udklædte voksne
havde fået ca. 60 personer til at møde op i
Vejrup/Endrup Fritidscenter d. 6. marts.

Fantasifulde og flotte kostumer og glade mennesker var i
højsædet denne aften. Lækker mad og god musik, leve-
ret af bandet En lille ring af guld, sørgede for at aftenen
blev rigtig god. Det er superdejligt at se hvor meget der
bliver gjort ud af kostumerne, og fantasien fejler i hvert
fald ingenting. Vi kårede som sædvanligt de 3 bedste
udklædte, og vinderne i år blev The flintstones som
havde taget bilen med i hallen denne aften. Sydney Lee
kom på 2. pladsen og 3. pladsen gik til en vinterbader.

Vi i festudvalget kunne da godt tænke os lidt bredere
opbakning til Fastelavnsfesten, da de fleste er unge mennesker under de 30... MEN alle aldersgrupper er
velkomne. Jeg håber og tror på, at vi forsøger med en ny fest til næste år.

Der skal fra festudvalgets side også lyde en tak til Borgerforeningen, som hjalp med mange praktiske ting i
forbindelse med festen. Målet i år var nemlig at et evt. overskud skulle foræres til Borgerforeningen som en
gave fra Vejrup IF. Om der bliver et sådant overskud er stadig lidt for tidligt at kunne sige..men vi håber!!
VIF Festudvalg Kirsten Kristensen

Flot fremmøde til præsentation af Dit Vejrup

Mange var mødt op til Lokalrådets årsmøde, hvor Vejrup borgerne blev præsenteret for en ny hjemmeside -
Dit Vejrup. JV.dk har 10 mio. sidevisninger om måneden, så mon ikke nogle af dem kommer forbi Dit Vejrup.
At blive en del af jv.dk, tror jeg er en rigtig god måde for Vejrup, at blive profileret på, men intet kommer af
sig selv. Derfor håber jeg på, at der sidder nogle Vejrup borgere ude bag skærmene, som har lyst til at blive
"lokal journalist". Det er bare at tilmelde sig her på siden

Af borgerjournalist Peder Hjort, Vejrup Forslag til gadenavn til nyt boligområde i Vejrup.
Inden så længe vil der blive sat byggegrunde til salg på Stationsvej i Vejrup. Vi har brug for at finde et navn
til området. Vi fik allerede mange gode forslag ind på årsmødet d. 25. marts. 
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Er der flere der har forslag hører vi gerne fra jer. I kan skrive til lokalraad@vejrup.dk eller ringe til én af os i
lokalrådet. Der er åben for forslag indtil 20. april. Leif Hermansen, Vejrup har udlovet 2 flasker rødvin til den,
der er kommet med det forslag, som vi vælger at sende videre til kommunen.

Forårsbebuderne.
Så er de første tegn på foråret her. Sne og is er nu langt om længe smeltet. Vintergækker og kokus pibler frem
af jorden. Luften er lunere og solen får mere magt. For nogle af os fritidslandmænd betyder det måske også,
at der netop nu er mange lam i stalden. Så alt i alt mange tegn på forårets komme og naturens forvandling er
lige fasinerende hvert år.

For Vejrups vedkommende er der endnu en ny aktivitet der springer ud, nemlig denne side "Dit Vejrup". Et
spændende tilbud til byen som vi hilser velkommen.

I Vejrup arbejdes der på mange måder for udvikling af byen, at sikre at byen også er et aktivt lokalsamfund i
fremtiden. Til det kan "Dit Vejrup" være et kærkommen hjælpemiddel til at gøre de ting der sker i byen syn-
lige, både over for os selv, men også over for omverdenen.

Håber at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed for selv at sætte billeder og tekst ind på siden.

Med denne nye side gælder det, som med så mange andre ting der sættes igang i byen, at jo flere der slutter
op om det nye tiltag des mere interessant bliver det. Hermed stor velkomst til det Hyperlokale site "Dit
Vejrup" som nu er vores.
Af borgerjournalist Else Holberg Truelsen, Vejrup

Vejrup er nu hyperlokal
Som det femte lokalsamfund i Syd og Sønderjylland fik Vejrup i aftes sin egen hjemmeside på
JydskeVestkystens site. Klokken 20.25 kunne JydskeVestkystens borgerredaktør, Henriette Pilegaard, offici-
elt åbne siden.

Borgerne i Vejrup har nu muligheden for at etablere deres eget lille univers i cyberspace. Siden indeholder
blandt andet kalender, links til byens talrige foreninger og andre oplysninger om Vejrup.

Henriette Pilegaard viste nogle af mulighederne på siden, men understregede samtidigt:

– Det er jer, der bestemmer, hvad der skal stå på siden. Det er jer, der skal skabe aktivitet på siden, så den
hele tiden er spændende at klikke ind på.

En af de første til at lægge en artikel ind på siden var Helle Burkal, der på vej hjem fra Esbjerg så en grav-
ko, der sad fast i mudderet ved Endrup.

– Så skulle jeg da lige prøve, om det virkede, griner Helle Burkal.

Vil udvikle sig

Åbningen af hjemmesiden fandt sted i forbindelse med årsmødet i Vejrup Lokalråd. I sin beretning under-
stregede Else Truelsen, at Vejrup fortsat vil være en by, der udvikler sig, og hjemmesiden kan give udviklin-
gen et skub fremad.

– Hjemmesiden kan skabe omtale af, hvad Vejrup står for, sagde Else Truelsen, der er formand for Vejrup
Lokalråd.
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På mødet fortalte lokalredaktør i Esbjerg Jesper Nørgaard også om ideen med de mange lokale hjemmesi-
der, der spirer frem i dette forår på JydskeVestkystens hjemmeside:

– Et af vores formål er at gøre den lokale nyhedsdækning endnu tættere. Vi tror på, at vi kan være med til at
gøre lokalsamfundene mere synlige ved, at de er en del af vores hjemmeside.

Vejrup vil forsat udvikle sig og hjemmesiden kan skabe omtale af, hvad Vejrup står for.

Årsberetningen i Vejrup lokalråd.
Det der er vores overordnet målsætning er, at der sker en positiv udvikling i Vejrup, og at den får lov til at
leve videre som en aktiv landsby. I et lokalråd skal vi tænke på at vi er yderste led i nærdemokratiet i det
kommunale system. Vi har da også gang på gang måttet sande at ting tar´lang tid i det kommunale system.

Så hvis vi gerne vil se nogle resultater for vores by, ja så handler det om at gå langt nok tilbage i tiden.

I sommeren 2006 lavede vi et spørgeskema hvor vi stillede borgere i Vejrup sogn forskellige spørgsmål. Vi
fik ikke så mange svar så rent statistisk har undersøgelsen nok ikke så stor validitet. Vi valgte alligevel at
gøre brug af resultatet.

Der blev bl.a. spurgt:
Hvad kan der gøres for at sikre en positiv udvikling af byen, så bliver der svaret i 2006:
- Flere byggegrunde - Udbyggelse af hallen - Et arrangement om vinteren, evt. revy eller dilettant. - At
lokale håndværkere går sammen om byggeprojekter. - At byens butikker bevares - Flere erhvervsgrunde -
Bevarelse af vores skole - En legeplads. Ud af de otte punkter kan der vinges af ved de seks af punkterne.
Så det er et opløftende resultat, at tiden står ikke stille i Vejrup. 
I lokalrådet har vi da også en ”klippefast” tro på at Vejrup har en plads i fremtiden og den har et potentiale
og et fundament som der kan bygges videre på og som er værd at bygge videre på.

Derfor har vi også bestemt at det overordnende tema når vi mødes med økonomiudvalget er, at kommunen
skal satse på os som udviklingsby. For os er det ikke nok at få udarbejdet en master-plan. Det kan vi ikke
vente på, vi vil have udvikling i løbet af kort tid. Vi er linket til øst hvor udviklingen sker, det skal udnyttes.
Hvordan har vi ingen færdig løsning på, men vi vil gerne køre parløb med kommunen for at opnå resultater.

Her er et potentiale til at rumme flere indbyggere:
Skolen, sfo, børnehaven, foreningslivet, de handlende har kapacitet til mere. Vores meget centrale beliggen-
hed der er også vores styrke. Du kan nemt komme i alle retninger herfra. Hvis vi kan overbevise politikere
om at det sådan set kunne være en ren Wind-Wind situation, ja så gør vi det.

Møder med økonomiudvalget:
Vi synes det har været en god ordning med de årlige møder med økonomiudvalget. Vi har kunnet se, at bli-
ver vi ved med at holde fast i et krav det ene år efter det andet, så er der mulighed for at det lykkes til sidst.

Der er flere i kommunen der har fundet ud af at det kunne være hensigtsmæssigt med disse møder med
økonomiudvalget. I hvert tilfælde er der kommet flere lokalråd til og det gør at de er nød til at pulje møder-
ne. Det betyder at økonomiudvalget skal holde møde med flere lokalråd på én gang.

Øvrige emner som vi tager med til økonomiudvalget er:
Byggegrunde. Hvis det viser sig at de første er væk ret hurtigt, at man så kan få de næste gjort byggemod-
ne.
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Bymidte:
Da tænker vi på området ved kroen. For år tilbage lavede Per Burkal en fin model over hvordan det kunne
se ud. Det har vi arbejdet videre med, at skaffe pladsen til. Vi havde det med sidste år da vi mødtes med
økonomiudvalget, og de er ikke uvildige til at afstå parkeringspladserne, mod at vi så får krohaven. Vi er
ikke kommet videre med det, da det endnu ikke er lykkedes os at få et møde i stand med ejeren.

Cykelsti fra Vejrup til Gørding. Vi ved at der ingen penge er til det, men vi vil fastholde vores ønske om, at
der bør være cykelsti der hvor der er skolebørn der skal frem og tilbage. Det skal have 1. Prioritet mener vi.

Erhvervsgrunde er også et punkt vi har haft på de sidste 4 år og det bliver vi ved med. Vi ved godt at der er
miljømæssige hensyn, der forhindrer det. Men det kan ikke være rigtigt at der må være erhvervsmæssig
udvikling ved alle andre motorvejsafkørsler fra strækningen Århus til og med Holsted. Når vi så når til
Rebelsigafkørslen så hører det op.

2. etape af Vejrup Storegade:
Vi vil også lige så vel som de sidste år have det med, men vi skal nok ikke gøre os nogen forhåbninger om
det, den strenge vinter har taget hele budgettet i lang tid fremover.

Mødet 2009:
Sidste års møde med økonomiudvalget var udbytterigt, for da fik vi endelig konfirmeret opkøb af vej-retten
til dyrlægegården, vi fik bekræftet at det går efter planen i forhold til byggegrunde og i første omgang fik vi
afslag på køb af mere jord til fodboldbanen, men sidenhen fik vi besked om at der alligevel var sat penge af
til køb af jord til udvidelse af fodboldbanen.

Valg.
I 2009 havde vi kommunalvalg og samtidig var der også valg til lokalrådet. 
Vi er glade for at så mange stemte, for det er vigtigt at det går demokratisk til. Det blev sådan set et ret tæt
løb, hvor alle fik mange stemmer. Det blev så de tre genopstillede der løb af med sejren, nemlig Svend
Erik, Hans-Jørn og Preben.

Vi andre fire blev også genvalgt. Niels Peder for Skole og børnehavedelen og Peder for Idrætsforeningen.
Grethe og jeg for de øvrige foreninger. Vi sidder så kun for en 2 årig periode.

Sponsorgaver:
Vi har ikke så forfærdelig mange penge at gøre godt med. Vi får et grundbeløb og så får vi pr. borgere i
sognet og da vi jo ikke så mange så derfor bliver det heller ikke til så mange penge. Vi har foreslået at
grundbeløbet hæves og det er der ikke taget beslutning om endnu.

Vi har nok gået og klaget os lidt for i hvert tilfælde havde Erik Stenager en opfordring i Vejrup/Endrup nyt
om at støtte os. Det har gjort at vi har fået penge ind og det er vi meget taknemlige for.

Derudover har Per Burkal sagt, at han i dette år vil give kaffe og kage til vores møder, så mange tak for det
til Per.

Der har været stor udvikling i Vejrup, hvis vi ser byens udvikling over de sidste 5-6 år. Vi ved der skal
meget til for at holde liv i Landsbyerne i disse tider. Derfor vil vi kæmpe for at blive udviklingsby, for når
først afviklingen er startet er det for sent.

En metode til udvikling er, at vi ved hvad der sker i byen og at både aktiviteter, men også personer er synli-
ge for os internt og eksternt. Derfor er vi også glade for JV´s tilbud om en hjemmeside under dem, under
navnet ”Dit Vejrup”

Af borgerjournalist Else Holberg Truelsen, Vejrup



www.endrup-byen.dk

Så er vi kommet til ordet i trosbe-
kendelsen: ”korsfæstet” og hvad
er der så at sige om det?
Det er jo bare et par træbjælker og
så et par nagler og så ikke mere,
færdig arbejde, - og så naturligvis
at Jesus havde frygtelige smerter.
Er det ikke alt?
De gamle kirkefædre var af den
opfattelse, at det var vigtigt at
have korsfæstelsen med i trosbe-
kendelsen. Og det var, fordi der
var folk, der mente, at det ikke var
Jesus, der led og døde på korset,
men en helt anden person, som
også muslimerne 600 år senere i
632. Gud kunne da ikke bare se
på, at de korsfæstede hans søn –
eller hans profet, - så en anden
blev korsfæstet i stedet for! Meget
smart. Men det får naturligvis ind-
flydelse på, hvordan vi må forstå
korsets betydning.
Allerede i de første århundrede
var der som sagt røster, der mente,
at Jesu krop blot var et hylster, der
midlertidigt dækkede over hans
guddommelighed. Det hørte ikke
egentlig til ham, han så kun ud
som et menneske, det var et skin-
legeme, han havde. Eller at Kristi
ånd havde været forbundet med et

menneske lige ind til lidelsen og
da det kritiske punkt for den ind-
traf, så forlod ånden ham bare.
Det er ret indlysende, at det tager
al saft og kraft ud af begivenhe-
den. I kirkehistorien kaldes denne
opfattelse doketisme, af det græ-
ske ord for dokeå , at mene eller at
synes. Altså, det synes som om,
men er ikke i virkeligheden. Det
synes, som om det var Jesus, der
blev korsfæstet , men i virkelighe-
den er det slet ikke sådan.
Så må vi altså have det med i tros-
bekendelsen, ellers er det ikke kri-
stendom!
Hvad betyder det egentlig for os,
at det var Jesus, der blev korsfæ-
stet?
Paulus har nogle gode udrednin-
ger om det i 1 Korintherbrev i de
første kapitler.
Anledningen var, at de var meget
storsnudede og at der derfor var
megen partidannelse og splittelse
i menigheden og ensidig værdsæt-
telse af uddannelse og viden. Den
ene holdt på den ene leder og
andre på en anden eller en tredie
og fløjene bekæmpede hinanden.
Jamen, det er jo demokrati? Nej,
det var mere pinagtig end det, det

var foragt for andre under dække
af demokrati.
Så må Paulus tilbage til det helt
grundlæggende, nemlig Jesu
ydmyghed.
At han var ikke den, der gennem-
førte tingene med magt, men fær-
dedes blandt de laveste i samfun-
det, tog sig af dem og gav dem

Kirkelige handlinger
1/2-8/4 2010

Dåb:
Vejrup Kirke:
Jacob Riisager Regel
(Sanne Riisager Regel og
Thomas Tobiasen Regel)

Vester Nykirke:
Magnus Peter Aaskov Andersen
(Ditte Aaskov Pedersen og
Robert Eland Andersen)
Rebecca Herbst Pedersen
(Heidi Herbst og
Carsten Bo Pedersen)
Lucas Søberg Vejrup
(Jeanette Lynggaard Vejrup og
Henrik Søberg Vejrup)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Rita Jakobsen, født Thomsen
Aksel Emanuel Callesen
Lilly Viola Rasmussen, født Jensen

Nr. 2 2010

Korsfæstet
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syndernes forladelse, når de
mødte ham med et åbent sind og
til sidst som et konsekvens af
dette handlingsmønster blev
anholdt og henrettet.
Gud vælger det, som er småt og
usselt for at gøre noget stort af
det, sådan gik det i Jesu liv og
sådan gik det også i menigheden i
Korinth, da kristendommen blev
forkyndt første gang. .
Når vi tror på Jesu død for os, så
får vi ny energi og nyt livsmod. Så
er der en, som holder af os, selv
om alle andre måske er negative,
og så kan vi gå i gang med at få en
uddannelse, få mere viden og
tjene penge, osv., så vi har noget
at give af til andre uden at rose os
af os selv, men give udtryk for
taknemlighed over Guds godhed
imod os og at Jesus døde på kor-

set og derved viste os selvfor-
glemmelsens vej.
A. Ehmsen.  

Gudstjeneste i Vøgaslund den 4.
juli kl. 14.00
Også i år forsøger vi os med fri-
luftsgudstjenste i Vøgaslund. I år
håber vi også på godt vejr. Tag
madkurven med og lad os nyde
kaffen i det fri – hvis vejret hol-
der. Holder det ikke, mødes vi i
kirken.

Konfirmationsdatoer
2010-2011 (3.søn.e.påske i Nykirke og 4. søn e. påske i Vejrup)

Vester Nykirke Vejrup
2010 25. april 2. maj
2011 15. maj 22.maj
2012 29. april 6. maj
2013 21. april 28. april
2014 11. maj 18. maj

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.vester-nykirke.dk

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæver- og ulveledere:
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 7519 1195
Mikael Møller Sørensen,Vibevej 7,
tlf. 75 190694 + 2 ungeledere

Junior- og spejderledere- 
Lene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 2819 8388
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3, 
tlf 7519 0459
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 7519 0268

Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf 75 190406

Mødetider:
Bæver/Ulve (1.kl-2.kl. og 3. Kl.): 
Onsdag kl. 18.00-19.30)
Junior/Spejder(4.og opefterl.): 
Mandag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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Konfirmander søndag den 25. april kl. 10 i Vester Nykirke:
Amanda Bonde Bertelsen, Hovedvej A1 13
Maria Dransfeldt, Hovedvej A1 11
Simone Høy Just, Hjortkærvej 13, Omme
Stella Veronica Schultz Jørgensen, Størsbølvej 10
Marianne Bejder Kristensen, Hovedvej A1 20
Michelle Breinholm Laursen, Hovedvej A1 15
Isabel Michelle Martinussen, Bygaden 36
Josephine Mathiesen, Grimstrupvej 7, Raunsø
Anne-Kristine Thy Sørensen, Hjortkærvej 11, Omme
Anders Søkilde Christensen, Møllegårdsvej 3
Casper Herold Hansen, Bygaden 12
Simon Larsen, Hjortkærvej 3, Omme
Charlie Collin Mattulat, Brorsensvej 1, Omme
Andreas Birch Thygesen, Vibækvej 12
Konfirmation i Vejrup kirke, søndag den 2. maj kl.10.00
Anne Paamand Beck, Vejrup Storegade 76
Josephine Gaardsholt Jensen, Lykkesgårdsvej 16
Camilla Mellanie Utoft Nielsen, Tjørne Alle 12
Brit Havgaard Pedersen, Grisbækvej 1
Casper Haar Callesen, Fasanvej 10
Niklas Lehmann Jensen, Vejrup Storegade 80 C
Rasmus Paamand Jensen, Vejrup Storegade 82
Daniel Vase Matthiassen, Svalevej 8
Jonas Thomsen Petersen, Tjørne Alle 3
William Sørensen, Spangvej 4
Uffe Gjelstrup Vedsted, Gl. Hovedvej 10



er ved gode gerninger, man frelses
eller ved troen alene. Tro som en
følelse afhængighed eller som
foreløbig en viden, der efterhån-
den bliver til tro med gode gernin-
ger til følge og først da frelser fra
døden.
Det hele begyndte med en kritik
af afladshandelen i skikkelse at
afladskræmmere.
Hvis paven er en guds mand,
hvorfor tilgiver han ikke gratis
uden at man skal betale aflad før
det sker, lød en et Luthers spørgs-
mål på kirkedøren i Wittenberg..
Undervejs kunne børnene blive
smittet med middelalderens
svøbe, nemlig pesten.
I Vejrup døde en stor del af
befolkningen under den sorte død
i 1300- tallet og kun de stærkeste

Vejrup Endrup Nyt

www.endrup-byen.dk

Fælles menighedsrådsmøde
24.03.2010
Økonomi: Regnskab blev gen-
nemgået og samtidig blev budget-
tet for 2011 drøftet.
Præstegårdsudvalget undersøger
mulighederne for fornyelse af
konfirmandstuen .
Ansættelsesmodel og samarbejds-
aftale for organist blev drøftet
med tilhørende lønspørgsmål.

Rollespil i Terp
Konfirmander deltog i år i en rol-
lespilsdag i Terp. Her følte man
sig hensat til middelalderen med
dens ridderkampe med skipper
Clement og hans svende. De var
ikke nemme at bide skeer med.
Men det vigtigste var temaet om
forståelse af, hvad tro er. Om det

gener har overlevet til i dag.
Kirken forfaldt og brasede til sidst
sammen, men blev bygget op
igen.

Ægypten
Den 2. marts fik konfirmanderne
besøg fra Ægypten.
Det var lægen Claire Assal og tol-
ken Nanna Rosen Christensen,
Vejle.
Claire fortalte levende om sin
baggrund i en kristen familie midt
i et muslimsk land. Hun karakteri-
serede forholdet som godt, der var
forståelse mellem de to religioner,
men det var dog sådan, at hendes
far blev forbigået til en god stil-
ling, da nogen hørte, at han var
kristen.
Claire og hendes far tilhører den
presbyterianske kirke i Ægypten,
men hende mor er koptisk kri-
sten.il.
I Ægypten regner man med, at ti

Indremission
Onsdag den 28. april
Samtalemøde 1 Galaterbrevet kap. 3

Onsdag d.12. maj:
Samtalemøde
Galaterbrevet kap 4

Onsdag den 19. maj:
Kredsmøde i Grimstrup missionshus
ved pastor Holger Haldrup, Lunderskov

Torsdag den 3. juni:
Fællesmøde i Starup missionshus,
Parallelvej 2, v. Brian Madsen, Vejle

Onsdag den 9. juni
Samtalemøde, Gal kap 5
Møderne begynder kl. 19.30 og hol-
des i Bethel, Storegade 12, hvor alle
er velkommen.
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Kalender:
Søndag D. 04.07 Gudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00

Rettelse til sidste nr.: Rita Jakobsen blev begravet på Vejrup kirkegård, ikke Vester Nykirke.

Gudstjenester Vejrup Vester Nykirke

18.apr. (2.søn.e.påske) 10.30 09.00
25.apr. (3.søn.e.påske) ingen 10.00

konfirmation
30.apr. (Bededag) 09.00 10.30
02.maj. (4.søn.e.påske)

( konfirmation) 10.00 ingen
09.maj. (5.søn.e.påske) 10.30 ingen
13.maj (Kristi Himmelfartsdag ingen 09.00
16.maj (6.søn.e.påske) 10.30 ingen
23.maj (Pinsedag) 09.00 10.30
24.maj (2.pinsedag) 09.00 ingen
30.maj (Trinitatissøndag) ingen 10.30   PT
06.juni (1.søn.e.trinitatis) 10.30 09.00
13.juni(2.søn.e.trinitatis) 09.00 ingen
20.jun. (3.søn.e.trin.) ingen 10.30
27.jun. (4.søn.e.trin.) 09.00 PT ingen
04.juli. (5.søn.e.trin.) 14.00 10.00

(gudstjeneste i Vøgaslund)
kb.: kirkebil Tur-retur Bramming-Nykirke-Endrup 20 kr
PT: Pernille Troldborg
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procent af befolkningen stadig-
væk er kristne og hører til den
koptiske kirke.
Den koptiske kirke ligner meget
den græsk ortodokse kirke. I de
omkringliggende lande, Libyen
og Sudan, er kristendommen for-
svundet.
Hjemme i Ægypten kom Claire
mindst tre gange om ugen i kir-
ken, så hun var forundret over at
høre, at hvis ikke man skulle et
bestemt antal, f. eks 8 gange i
kirke som konfirmand, så kom
man der slet ikke.
Konfirmanderne købte nogle
hjemmelavede armbånd og støtte-
de alternative løsninger til børne-
arbejde i Ægypten.
Tak for det.

Bøn
Gud, du som holder hele verden i din hånd. For dig er 1000 år som én dag. Vor broder,
Jesus Kristus, som kæmpede på jorden, er ikke gennem tidsaldre skilt fra os.
Han er lige nær, som vort eget liv er, vor mark er endnu varm af hans krop. Vi takker og
lovsynger dig for, at du har ladet ham være menneske i blandt os, for at hans tårer er fal-
det ned på vor jord og for at han har ventet på nye dage fra den samme sol, som nu lyser
på os. Intet, som er sket i verden, er større end det, som skete i ham.
Men mest takker vi dig for hans sejr. Ingen ondskab, som slog op imod hans kors, kunne få
ham i sin vold. Vore dale og bjerge, vore byer og hjem lyser endnu af renheden fra ham,
den ubesejrede.
Og størst af alt: det han vandt, gav han ud. Han rakte det ikke til de fejlfrie, men til dem,
som lignede os, fanger under den onde vilje. Aldrig udtørrer Golgatas brønd. Altid flyder
dens vand for hver og en, som tørster. Lovsangen stiger i evighed, o Gud, fra den jord, hvor
korset rejstes.
Gustaf Wingren

En dejlig dag med årets guldkonfirmander i Vejrup kirke og efter gudstjenesten fotografering samt blomster,
der blev sat ned på pastor Jens Holger Abildtrups grav.
I løbet af eftermiddagen fulgte rundvisning på Vejrup skole og i lokalarkivet.

1. række: Karen Nygaard Johnsen,
Esta Brodersen, Sonja Kristensen,
Bente Dvinge, Sara Olesen, Jytte
Nielsen, Inger Fuess, Henning
Lambertsen, Gunner Callesen.
2. række: Poul Erling Olesen, Else
Fogh, Bent Christensen, Jørgen
Hansen, Peter Poulsen, Jens
Henrik Hermansen, Hanne Larsen,
Erling Jensen, Inger Larsen, Erik
Jensen, Leif Lund, Kristian Olsen,
Henning Kjærsgaard.
3. række: Kent Olsen, Leo Madsen,
Asger Ehmsen, Frede Jakobsen,
Jørgen Petersen

Årets guldkonfirmander den 20. marts i Vejrup kirke:
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Endrup Familiedag 2010
Vi afholder igen i år familiedag den 21. august, som var en vældig succes sidste år, vi regner med rundstyk-
ker fra morgen stunden, derefter gudstjeneste, frokost i det grønne, og som noget nyt, spil uden grænser, kaffe
og kage, vandretur, og gril aften som afslutning, vi ønsker at få en sjov dag for både små og store, så vi ses
til FAMILJEDAG. ?

Gravko sad fast i mudderet
Så går vi officielt i lufte.
Og ved sådan en begivenhed skal vi jo
se om det her alt med mekanikken fun-
gerer. 
Så her kl.16.15 på vej hjem fra
Esbjerg, så jeg lige ud af sidevinduet
på min bil, at ved opdæmningen af
dambruget i Endrup, var gravkoen selv
sunket i. 
Den skal ellers kun sørge for at forde-
le jorden. Den gravemaskinen, der
også var derude, kunne ikke klare
situationen, så Falck måtte tilkaldes.

Landsby glæder sig til ny udvikling
VEJRUP: Der er glæde i Vejrup, for efter lang ven-
tetid er de første 13 grunde i et nyt udstykningsom-
råde ved Stationsvej ved at være klar. De første tre
interesserede er skrevet op, og samtidig arbejdes der
på at finde et navn til det nye kvarter. Og det bliver
næppe Hesteskoen apropos det firmaprojekt, der
aldrig blev til noget på grund af en konkurs.

De gode Vejrup-borgere har siden årsmødet i lokal-
rådet kunnet komme med navneforslag, så kommu-
nen får noget at vælge mellem.

– Prisen bliver omkring 200 kroner pr. kvadratmeter,
oplyste Svend Erik Gejl på lokalrådets årsmøde.

Grundene er den første forudsætning for øget tilflytning, men Vejrup satser på at samle 100.000 kr. for at
kunne slå på stortromme for sig selv ved et Åben Landsby-arrangement.

– Vi skal fortælle, at vi er byen. Målet er en dag, hvor alle erhvervsdrivende, institutioner med mere holder
åbent hus, sagde Hans-Jørn Madsen på mødet.
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VIF Badminton

Børnene havde afslutning og hygge med trænere og hjælpetrænere.

Puljevindere i Træfstævnet i Bække d. 23/1 
Fra Venstre ses Mads Andersen, Jeppe S. Nielsen,

Astrid Fogh, Andreas Hansen og Camilla Utoft
Nielsen. Billede ->

Puljevindere i Billund d. 6 / 3
Fra Venstre Emil M. Sørensen, Emma S. Regel, og Anders T. Petersen.

Ved Landsmesterskabet i Vejen d. 28 / 2 vandt Emma Sofie Regel guld i én rækken u. 11 År piger. OG Jeg
har blandet dobbelt Sølv MED x Makker FRA Ølgod.

Ved Landsmesterskabet i Fredericia d. 21 / 3 - Josephine Jensen OG Camilla U. Nielsen Vandt Bronze i u.
15 år piger. Preben Lind.
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Nyt fra 4 H 

 

 

 

Så er vi igen klar med en dug frisk sæson i Vejrup / Gørding 4 H. Vi har formået igen 

i år, at lave mange gode spændende tilbud til børn og unge mennesker.  

 

Vi skal for eksempel have noget med madlavning, kaninhop, udflugt til zoologisk 

have i Odense, sommerlejr på Skovly, en tur til skøjtehallen i Esbjerg og så runder vi 

sæsonen af med en børne julefrokost. 

 

Sidste år fik vi uddannet 4 junior leder, som vil bidrage med en række nye tiltag og 

vil være med til at give et frisk pust til klubben. 

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi er stolte af, at der er så mange børn der 

er medlem i vores 4 H klub. Sidste år var vi ca. 65 medlemmer, derfor håber vi på 

igen i år, at der børn der har lyst til at være 4 H`er. 

 

Efter du har læst det her og måske det har skabt en interesse og mangler information 

om hvad 4 H er. Kan du gå ind på www.4hsyd.dk eller kontakte Elsebeth Toldshøj 

der er formand i Vejrup / Gørding 4 H. 
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VIF Badminton
Årets Vejrup/Endrup-mesterskab i badminton blev afviklet d. 15. marts 2010.
Herunder ses vinderne af:

Mixed double: 
Tony Madsen og Marianne Gardsholt.

Herredouble: Alllan Fogh og Hans Wenzel. Emma Sofie Regel

Herre single: Nicolaj MøllerU15-rækken: Josephine Jensen og Kamilla
Utoft Jensen

Rune Hansen

Herredouble: Brian Kirkegård og Ole
Kristensen

Damedouble: Marianne Gaardsholt og
Jonna Vedsted. 

U8: Celina Christensen
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MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS

Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

75 17 35 82
BIL 20 32 15 82
FAX 75 17 49 82
mureregon@mail.tele.dk

Kim Andersen . . . . . . . . .75 17 24 45
Bil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 45 35 82
Gunnar Pedersen . . . . . .30 70 94 59

Gørding-Vejrup Skyttekreds' generalforsamling

Mandag d. 22 marts 2010 blev den årlige generalforsamling afholdt i Gørding-Vejrup Skytteforening, og
mange var mødt op for at høre, hvad der var sket gennem året.
Verner Fogh. 18 Fremmødet var mødt op for at høre, om de ting der er sket gennem året, der er gået godt

for Skytteforeningen, selvom medlemstallet er lettere faldende, er de medlemmer skytteforeningen har,
meget aktive, med 70 medlemmer.

Især er veteranerne blevet meget aktive denne sæson. Så både de og de andre skyttere, som består af børne-
klasserne, juniorklasserne og åbenklasserne, har været ude at skyde mange konkurrenceskydninger igennem
de sidste måneder. Som eksempler på disse skydninger er bl.a. Rødding Skydning, Helle Skydning,
Amtsskydning, osv. I weekenden d. 26-27-28 marts bliver der holdt DM i skydning, for åbenklasserne og
for veteranklasserne. Fra Gørding-Vejrup Skytteforening er der 4 veteranskytter, der lørdag d. 27 marts skal
repræsentere DDS Ribe i årets DM, som bliver afholdt i Vingsted.

Verner Fogh blev genvalgt som formand, Jeppe Bertelsen og Karsten Grønning ønskede ikke genvalg,
Vibeke Rønde blev genvalgt. Som nye i bestyrelsen blev Jørgen Baltzer og Ida Søby Fogh. Derudover
består bestyrelse af Knud Christensen, Frode Hansen og Mads Peder Pedersen.

Når Skytteforeningen lukker op igen til efteråret, har man foretaget en ændring. Planen er et  nyt rum, hvor
medlemmer kan medbringer deres egne våben, og klargøre disse. Derudover er det også tanken at rummet
kan bruges til omklædning.

Torsdag d. 25 marts er sæsonens sidste træningsaften, og tirsdag d. 30 marts bliver der delt præmier ud til
dem der er blevet vundet igennem sæsonen. 

Af borgerjournalist Ida Søby Fogh, Vejrup
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ÅÅbbeenn  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  oogg  mmiiddddaagg  ddeenn  88..  jjuunnii  22001100  

VVøøggaass  LLuunndd    110000    åårr  

  

DDeett  eerr  nnuu  110000  åårr  ssiiddeenn  VVeejjrruuppss  rreekkrreeaattiivvee  ppllaannttaaggee  bblleevv  ppllaanntteett..  

DDeett  sskkaall  ffeejjrreess  ddeenn  88..  jjuunnii  mmeedd  aallllee  ddeerr  vviill  ddeellttaaggee..  

PPrrooggrraammmmeett  bblliivveerr::  

VVii  mmøøddeess  ii  VVøøggaass  LLuunndd  kkll..  1177..3300  oogg  ggåårr  eenn  rruunnddttuurr  ii  sskkoovveenn..  

KKll..  1188..3300  bbeeggyynnddeerr  ddeenn  ””ååbbnnee  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg””  ii    

VVeejjrruupp//EEnnddrruupp  ffrriittiiddsscceenntteerr  hhvvoorr  aallllee  eerr  vveellkkoommnnee..  

SStteemmmmeerreett  hhaarr  kkuunn  AAppss..  hhaavveerrnnee..  

KKll..  1199..0000  eerr  ddeerr  mmiiddddaagg  iinnkkll..  kkaaffffee..  

EEfftteerr  mmiiddddaaggeenn  hhoollddeerr  IInnggrriidd  JJeennsseenn  FFeessttttaalleenn  

DDeerreefftteerr  eerr  oorrddeett  ffrriitt  ffoorr  aannddrree..  

VVii  hhååbbeerr  aatt  rriiggttiigg  mmaannggee  vviill  ddeellttaaggee  ii  jjuubbiillææuummssffeesstteenn  oogg  ggllææddeerr  ooss  ttiill  aatt  

mmooddttaaggee  jjeerreess  bbeessttiilllliinngg  oogg  bbeettaalliinngg  ppåå  RReegg..  nnrr..  44663300  kkoonnttoo..  448800000022000088    

HHuusskk  ttyyddeelliigg  nnaavvnn,,  eelllleerr  ttiill  OOrrllaa  JJøørrggeennsseenn..  SSeenneesstt  ffrreeddaagg  ddeenn  2288..  mmaajj..  

AAppss  hhaavveerree  aaff  VVøøggaass  LLuunndd  bbeettaalleerr  112255  kkrr..  

IIkkkkee  AAppss  hhaavveerree  aaff  VVøøggaass  LLuunndd  bbeettaalleerr  116655  kkrr..  

  

MMeedd  vveennlliigg  hhiillsseenn  bbeessttyyrreellsseenn  ffoorr  VVøøggaass  LLuunndd..  



Vejrup Endrup Nyt

www.endrup-byen.dk 27

VEJRUP AUTOFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

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

Salg og reperation af biler 
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Forårsfesten
Ja, så er forårsfesten endelig forestående igen efter en lang vinter.

Fredag d. 28. maj 2010 kl. 18.00

er grillen varm på sportspladsen i Endrup.
Medbring din egen madkurv og kød til grillen.
Øl, vin og vand kan købes.
Kom og få nogle hyggelige timer i godt samvær.
Både børn og voksne er meget velkomne.

Arrangør:
Endrup Borgerforening

Cafe Hack
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Vejrup Husholdningsforening afholdt
generalforsamling mandag den 8. marts.

Formanden aflagde beretning for 2009. Ud af de 9 planlagte arrangementer blev 6 gennemført og de andre
aflyst pga. for få tilmeldinger eller dårligt vejr.  Kassereren fremlagede regnskabet, som blev godkendt.

På valg var: Inge Pedersen, Anette Hunderup, Grethe Johannesen, Connie Hermansen
De 2 sidst nævnte ønskede ikke genvalg.
Nye i Bestyrelsen er: Karina Slot og Susi Zachariassen
Suppleanter: Connie Hermansen og Grethe Johannesen. Åse Sommerlund blev genvalgt som revisor. 

Bestyrelsen vil komme rundt her i foråret og sælge medlemskort prisen er 30kr for enkelte eller 50 kr pr
husstand. For ikke medlemmer koster arrangementer 20 kr ekstra. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Formand: Inge Pedersen, næstformand: Pia Engberg, sekretær: Anette Hunderup, kasserer: Karina Slot
Øvrige medlemmer: Lissy Tobiassen, Ulla Bolding og Sussi Zachariassen

Bliv dus med din bil hos V.F. biler

Mandag den 26. april kl. 19.00  hos V.F. biler.

Hvad er vigtig for god vedligeholdelse af din bil
Verner vil bl.a. vise hvordan du skifter hjul, vælger dæk type, gennemgå 
kontrollamper i instrumentbrættet, kontrollere olie og væsker på din bil.

Medbring gerne din egen bil.
Vi slutter af med kaffe.

Pris 50.00 kr. inkl.  kaffe. 
Tilmelding senest d. 19. april  Tlf: 7519 1195

Havevandring i imponerende Rosenhave
Onsdag den 16. juni kl. 18.30  fra kroen.

Vi skal ud og se en gammel have på 1250m2 i Tjæreborg
Der er Rhododendron, Hosta, Klematis samt hele rosen haven med moderne og 

engelske historiske  roser i alle farver og dufte.
Der er 800 forskellige roser fordelt på 300 forskellige sorter.

Der er buer med klatre‐og slyngroser.
Vi slutter af med kaffe.

Læs evt. selv mere på www.rosenhaven‐tjareborg.dk

Pris: 60.00 kr. inkl. kørsel og kaffe.        Tilmelding senest d. 9. juni  Tlf: 7519 0167
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Plænetraktorfra kr.

excl. moms

20.995,-

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 27 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              Butik Fredag 9,00 - 17,00

5 oste fra

Endrup Slankeost
20+

Mellemlagret
11,0 % fedt

Lykke Letmælk
30+

Mellemlagret
17,0 % fedt

Lykke Endrup
45+

Mellemlagret
26,0 % fedt

Skærk Jyde
45+

Ekstra lagret i
30 uger

26,0 % fedt

Gammel Endup
45+

Ekstra lagret i
52 uger

26,0 % fedt

30

Døgnvagt 
70 20 21 41

Brammming - Gørding 
Holsted - Brørup

Tidsbestilling!
Klinikker: 

Storegade 34, Bramming
Jernbanegade 10, Brørup
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ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Mandag den 26. APRIL 2010 KL. 1930  

I Vejrup Endrup Fritidscenter

Dagsorden i henhold til centrets vedtægter

Henning Frederiksen

4% Bankofonden

Uddeles i år.
De kan søges af de foreninger der eksistere i Vejrup og Endrup. 

Ansøgningen skal afleveres til 
Metha Holk, Bygaden 38 Endrup, 6740  Bramming 

senest den 1. maj 2010

Udtrækninger  af  ENDRUP  Støtteklubs  Præmiespil  2010

Udtrækningsnumrene  fra  januar
097 - 071 - 296 - 036 - 271 - 278 - 078 - 136 -
013 - 072 - 147 - 280 - 187 

Udtrækningsnumrene  fra  fra  Februar
149 - 208 - 105 - 039 - 059 - 053 - 247 - 001 -
190 - 267 - 033 - 021 - 143 
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Velkommen til Møllekroen i EndrupKøkkenet er åbent fra 
kl. 11.00 til kl. 20.30

torsdag- fredag -
lørdag og søndag
eller efter aftale

7519 1500

Vejrup
Caravan
Transport

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

Tlf.75 17 30 37

Nørregade 1 • 6740 Bramming
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Vejrup Seniorclub
Det er godt at julen varer helt til påske, for så kan vi nå at få sagt rigtig mange tak til vore mange sponsorer
til vores julebanko. Det er:
Vejrup Maskincenter, V.F. Biler, Søndergård Biler, Jensen Biler, Vejrup el Servive v.Kjeld Hougård. Vejrup
Foderstof, Spar v. Hans Johnsen, Skovpavillione i Holsted, Vejrup Døgnkiosk, Endrup Andelsmejeri, Den
Grønne Butik v. Knud Jørgensen, Sydbank, Centergrillen v. Per Burkal, Elsebeth Nielsen og Mona Boysen.

Mandag d.1. marts havde Seniorclubben sammen med de andre foreninger i Vejrup Besøg af Søren Dahl,
kendt fra radioprogrammet, ”Café Hack” det var en fornøjelig aften med en gennemgang af livets finurlighe-
der set igennem Sørens Dahls briller.

Torsdag d.18. marts havde vi besøg af Preben Rudiengaard, han er formand for folketingets sundhedsudvalg.
Han gav hans bud på et godt liv, og hvad der havde indflydelse på det sammenfattet kaldte han det -K-R-A-
M-S- det står for, kost-rygning-alkohol-motion-stress. Hvis man forstår at håndterer disse fem ting rigtig, så
har man en god indgangsvinkel til et godt liv. Man har selv ansvaret for sit liv og tilværelse, det er ikke sam-
fundets skyld. Det var en god eftermiddag med ca.50 deltagere.

Seniorclubben, Åge Henriksen

Med hensyn til Rügen turen så :

Husk tilmelding til Christine Sørensen Tlf. 75 19 00 94 Inden 16/4.

Krocket  i  Endrup

Den 7. marts havde vi tilmeldelse til Krocket. 

De 15 personer der var mødt op, startede med kaffe og rundstykker. og der blev tilmeldt 3 hold til amts turnering - et A2
og to B1. 

I år kunne vi ikke starte med træning på grund af den megen sne på banerne. 
Fremover bliver der trænet hver mandag og torsdag aften, så alle både NYE og GAMLE der har tid og lys er meget vel-
komne. Vi hjælper gerne nye spillere i gang. Bare prøv det, det er et interessant spil, køller kan i låne i foreningen.

Krocket udvalget
Gunhild
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Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk 
Lyntryk

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

7517 4315 - 8236 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

Eget guldsmedeværksted

PECAN
Nørregade 16 · 

Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk

6740 Bramming

Når vi i Sydbank siger, “hvad kan vi 

gøre for dig”, er det ikke bare en 

talemåde, men et udtryk for, at vi vil 

gøre en forskel for vores kunder. Hos 

os er du nemlig mere end et 

kontonummer, og vi sætter en ære i 

at give dig kompetent rådgivning.

Ring straks på 74 37 18 60 – eller gå 

ind på sydbank.dk/velkommen.

Nørregade 90A · 6690 Gørding

tlf. 74 37 18 60 · sydbank.dk

83
25

.0
11

0

Hos os 
er kunderne 
glade for 
vores service*

*  Ifølge EPSI Danmark er Sydbanks kunder blandt 

de mest tilfredse. Til trods for fi nanskrisen.
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Torsdag. D. 08.04 Vejrup IF Krolf starter ved Vejrup / Endrup Fritidscinter kl. 14.00

Torsdag D. 08.04 Gospelaften med Ribe Gospelkor i Vejrup kirke19.30

Torsdag. D. 23.04 Vejrup Seniorclub ”De jordløse Gårdmusikanter” kl. 14.00

Mandag D. 26. 04 VFbiler. Husholdningsforeningen. kl.19.00 

Mandag D. 26. 04 ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE KL. 1930

Fredag D. 28. 05 Forårsfest i Endrup - flyttet til sportspladsen kl. 18.00

Onsdag D. 16. 06 Rosenhaven i Tjæreborg.  Husholdningsforeningen. kl. 18.30

Søndag D. 04.07 Gudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00

Lørdag D. 21.08 Familiedag Endrup

BANKO & PRÆMIEWHIST

Hver ONSDAG 

i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00

Arrangementer
APRIL 

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST



Firmanavn By Telefon
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Andreassen Bramming 7510 1601
Bennecke Byg Endrup 2255 4110
Bramming Køreskole Bramming 4031 1222
Bramming Murerf. Bramming 7517 2296
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Centergrillen Vejrup 7519 0403
Danske Bank Bramming 4512 1410
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Dyrlægerne Univet Bramming 7020 2141
Døgnkiosken Vejrup 7519 0353
Egon Sørensen Sejstrup 7510 3582
Endrup ByggemontageEndrup 7519 1790
Endrup Malerfirma Endrup 2815 0517
Endrup Møllekro Endrup 7519 1500
Erling Egert Gørding 7517 8090
Foto Ole Bramming 7517 2770
Gørding Serviceudlejning Gørding 7517 7070
Hans Johnsen Vejrup 7519 0015
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Helle Køreskole Agerbæk 7517 8369
Holsted Begravelsesfor. Holsted 7539 1550
Hårbiksen  Endrup 7519 1240
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
JP Staldbyg Bramming 7510 2162
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
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lauridsen murerfirma Hjortkær 7519 1157
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Majholm Bramming 2096 9676
Planter & anlæg Bramming 7517 3977
Nico Reklame Endrup 7517 4315
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123

Firmanavn By Telefon
P.J.Minitransport Bramming 2227 6740
Per Hansen Vejrup 7519 0238
Pigerne tøj & sko Agerbæk 7519 6160
Revisionskontoret Bramming 7510 1100
Rud Christensen Endrup 7519 1161
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Smedeforretning Vejrup 7519 0032
Smykkehuset Bramming 7517 4717
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
Sejstrup Taxi Gørding 7517 0444
Skjern Bank Bramming 7510 1881
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Susannes Køreskole Gørding 2618 0840
Sydbank Gørding 7437 1860
Sørens Farve
og Tapet Bramming 7517 4396

Firmanavn By Telefon
Terapicenteret Vejrup 2574 1183
Torkilds Tæpper Bramming 7517 3248
Trælasten Gørding 7517 8222
Uffe Nissen Gørding 7517 8223
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup Andels Grovvare 7519 0054
Vejrup Antenneforening 7519 0168
Vejrup Caravan Transport 5122 3480
Vejrup Entreprenør Vejrup 7519 0238
Vejrup El - Service Vejrup 7519 0350
Vejrup Maskincenter Vejrup 7519 0122
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup 7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Vejrup & Endrup IF


