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Der blev uddelt pris, for lang tro tjeneste i Vejrup Idrætsforening

Egon Jessen - har en positiv livssyn, med et glimt i øjet.

Han har aldrig forsømt en Banko i de 21 år der har været Banko i Hallen.
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Sct. Hans aften ved Endrup Møllesø 

Som traditionen foreskriver mødes vi igen i år ved 

Endrup Møllesø for at synge midsommervisen - 

høre en båltale - se bålet blive tændt og nyde fællesskabet. 

Forårsfesten i Endrup 
Vejret var super først på aftenen, da der blev afholdt forårsfest
i Endrup, der var cirka 40 fremmødte, der havde taget deres
madkurv med, så der blev grillet og hygget, (som hver år
kunne der købes sodavand øl vin.)  Forårsfesten er en dejlig
aften, hvor det lille bysamfund rigtig kommer til sit rette, folk
får snakket med hinanden, grinet, m.m. der var forskellige
konkurrencer.
På billederne ses de dygtige veltrænet gummistøvlekast delta-
ger, der blev fremvist mange flotte kast som aldrig er set før. 
Ja det blev så overraskende mændene der igen I år løb af
med sejren i holdkampen af gummistøvlekast. 

Årets båltaler er Henning Ravn
1 Viseborgmester 

Bålet tændes kl. 20.45 
Også i år vil Borgerforeningen sørge for,

at børnene kan bage snobrød 
og der vil kunne købes øl og vand. 

Endrup Borgerforening
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Tirsdag den 25. august kl. 18.40 fra Kroen
Kom og se hvordan piller og recepter bliver styret via robot i den daglige ekspedition.

Efter rundvisningen serveres kage og kaffe.

Pris 60.kr. inkl. kaffe og transport

Tilmelding senest den 20. aug. på tlf: 7519 1195

Bustur til Ribe Vin festival
Fredag den 4. september Kl. 17.30 fra Kroen 

Ribe Vin festival afholder et stort Vin marked i Ribes hyggelige gader. Ca. 15 forskellige vin 
importører, vil give smagsprøver og fortælle om de forskellige vine. 

Ved festivalen er der og mulighed for at smage forskelligt tilbehør og deltage i små Vin events.

Arrangementet slutter kl. 21 i Ribe

Læs mere på www.ribevinfestival.dk

Pris 60 kr. inkl. transport.
Desuden koster det 50 kr. til køb af et vinglas til smagsprøver, glasset tages med hjem.

Butikkerne i Ribe vil denne aften være åbne.    Minimum 35 personer.

Tilmelding senest 23. aug. til tlf: 7519 1195 eller 7519 0167

Vejrup IF - Pris for lang tro tjeneste 
Der er uddelt en pris, for lang tro tjeneste i Vejrup Idrætsforening. En pris for året 2008
En pris der er givet til en person der siden 1987 - har hjulpet med at skrive bankos nummer op på tavle så alle
er klar over hvor langt man er kommen i spillet.
En mand der altid er klar med en frisk bemærkning en vits eller andet der lige falder ham ind. 
Ja det er nemlig Egon Jessen - han har en positiv livssyn, med et glimt i øjet. Han har aldrig forsømt en banko
i de 21 år der har været i Hallen, han er også den der står og dirigere trafikken hvis der er mangel en til det.
Han er dejlig lokalpatriot, han er opmærksom på hvad der sker og kan ske, i fremtiden i Vejrup 
Årets landsby 2008.
VIF har valgt at give dig prisen, den for din arrangement i de ting jeg lige har nævnt men også den virke du
har i BANKO afdeling.
Hjertelig tillykke - den er fortjent. Vi valgte at give Egon et par flasker vin og en kasket med teksten - For
lang tro tjeneste. 
VIF Formand, Otto Petersen

Vejrup husholdningsforening
Virksomhedsbesøg hos Bramming apotek
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Borgerforening i Vejrup afholder Sankt Hans 

Spejdernes gåtur på 75 km   
Vi 3 glade spejdere startede en længere gåtur på 75
km. Klokken ca. 8:00 lørdag morgen d. 25. april,
ved Frifældt kro. Vi gik langs diget det meste af
vejen, og spiste middag et sted på diget, hvor Kent
kom ud med rugbrød og pålæg i sin bil. Vi kom
forbi Kammerslusen, hvor vi fik en is af Niels, som
var en af de to voksne der gik med os. Der havde
Brit allerede fået en vabel, og Astrid havde fået
mega ondt under knæene. Sidst på dagen gik vi for-
kert ca. 2 km. Da vi kom på rette vej igen havde det
taget en del af vores kræfter. Vi kom til Ribe
Kjærgård ca. klokken 19:00 på dette tidspunkt
havde vi gået 45 km. Der var nogen der kom med
aftensmad, der bestod af gulerødder der var snittet
med rosiner oven på, og skruer med kødsovs der var
pølser i, som der var nogen der kom med :-). Vi sov
på madrasser og vi sov rigtig godt den nat.
Næste dag startede vi med at gå klokken 8 om mor-
genen.  Allerede fra starten havde vi ondt i fødder-
ne. Vi spiste middagsmad ved Grimstrup kirke hvor
Kent også kom med det igen. Brits far cyklede os i
møde ved Spangvej, hvor han havde en banan og en
energibar med til os, og gik med resten af vejen :-)
På Grisbækvej kom Astrids mor og gik med os
resten af vejen, (og hun havde guldkarameller med
til dem, der ville have en) vi ankom til kroen ca.
klokken 16:00, hvor vi fik lidt sodavand og en slik-
pose hver, fra Nærkøb. Derefter fik vi et bevis på at
vi havde gået 75 km. :-) og så tog vi hjem, og slap-
pede af… 

Ved den gamle stations bygning afholdes der Sankt
Hans aften "ved banen"

Båltale holdes kl. 20:30 ved præsten i Gørding,
Pernille Troldborg

Bålet tændes ved ca. kl. 21:00
Der er gratis snobrød til alle børn, og der sælges:
pølser, brød, øl, sodavand, kaffe og kage

Vel mødt og håber på godt vejr.

Vejrup borgerforening

Dem der var med ude at gå var: Af voksne: Kasan
og Niels - Og af børn/ spejderne var det Bjarke,
Astrid og Brit. 
Tak for en god tur. 
Skrevet af Astrid og Brit :-)

Spejder Vandretur 40 km
Vi skulle mødes ved Sdr. Farup Lørdag den 25/4 kl.
12.30.
Så gik vi et stykke tid, da vi kom til Kammerslusen,
fik vi en is af Verner vores leder. Vi skulle sove på
Ribe Kjærgård Landbrugsskole, hvor vi fik aftens-
mad som Elsebeth Toldshøj havde lavet, vi fik pasta
og kødsovs, det smagte godt. Så legede vi til kl.
22.00. Vi stod op kl. 7.00 fik morgenmad og pakke-
de vores ting. Vi gik derfra kl. 8.00, så gik vi til
Gørding Kirke hvor Anne Sofie Jespersen gav isbå-
de. Da vi havde spist dem, gik vi til Vejrup, hvor vi
fik en god velkomst, vi skulle gå en efter en gennem
et rødt bånd. Så fik vi is af Gunnar Thomsen, vi fik
også slikposer og sodavand af Familien Madsen. Vi
fik overrakt vores 40 km vandremærke, og bagefter
tog vi hjem og snorkede resten af dagen. 
Vi var 6 børn som var Nanett, Sebastian, Mark,
Mads, Laura og Sofie og 4 voksne som var Lene,
Susanne, Verner og Kirsten.

Skrevet af Laura og Sofie :-)  
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Valg til lokalrådet i Vejrup 2009
Til efteråret nærmere betegnet tirsdag d.17 november 2009, er der kommunalvalg. Samtidig med vil der være valg
til lokalrådet. Der skal vælges tre medlemmer til lokalrådet og tre suppleanter.
Vi skal have udfærdiget en liste med syv kandidater til valget. Denne kandidat liste skal være udarbejdet senest 1.
oktober 2009,  ifølge lokalrådets vedtægter. Så er der nogen der ønsker at stille op på listen, vil vi meget gerne
høre fra jer.

De øvrige fire personer i lokalrådet udpeges af henholdsvis de lokale foreninger/organisationer og skole/SFO,
Børnehave /idrætsforening.  

For at finde de to medlemmer og to suppleanter der peges på fra de lokale foreninger og organisationer indkalder
vi til et møde d. 13 august 2009 kl. 19.00 i Vejrup/Endrup fritidscenter. 
Her håber vi på at mange repræsentanter fra foreninger og organisationer vil møde op og gøre deres indflydelse
gældende. I lokalrådet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en demokratisk proces, men derudover
ønsker vi ikke at blande os, da vi finder det vigtigt, at det netop sker på demokratisk vis.

De sidste to medlemmer til lokalrådet bliver udpeget af skole, SFO, børnehaven og idrætsforeningen. Der skal
gives besked senest 1. oktober 2009 om hvilke 2 medlemmer de har udpeget og hvilke to suppleanter det er valgt.

De tre folkevalgte medlemmer sidder for en fireårig periode. Hvorimod de fire udpegede medlemmer kun sidder
for en toårig periode. Dette skyldes en vedtægtsændring der blev besluttet på årsmødet d. 16 marts 2009. Denne
vedtægtsændring, med forskydning af valgtidspunkterne, har til formål at sikre, at ikke hele lokalrådet bliver
udskiftet på én gang.  

På lokalrådets vegne  Else Holberg Truelsen.

ENDRUP OPEN 2009

Så er der EM i golf og tid til at udfordre vores Endrup Mester fra 2008: 
Allan Brock

Matchen afvikles
Lørdag, den 5. September. 2009

1. hold går ud kl. 09.30

Mødetid ved Kaj Lykke Golfklub: kl. 08.45 

Vi vil igen i år forsøge at uddele præmier. 
Så, hvis nogle af jer kan skaffe sponsor-præmier, vil det være meget velkommen.

(Disse kan afleveres hos Jan Jepsen, Bygaden 48, senest d.31.August  2009.)

Prisen for at deltage er kr. 100,-.
I denne pris indgår efterfølgende middag på Endrup Møllekro med 1 genstand, leje af 

1 stk. golfvogn samt indgravering af Endrup Mester 2008 på Vandrepokal.
(Øvrige drikkevarer står for egen regning)

Du er naturligvis velkommen til at invitere din ’bedre halvdel’ med til middagen ca. kl. 15.00.

Tilmelding skal ske, inden d. 25. august. 2009, til Jan Jepsen 
på tlf. 75191740/99552022 eller e-mail: jamje@dongenergy.dk
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VIF Badminton

Anders T. Petersen der vandt guld.
U. 11 år

Jannie Utoft Nielsen vandt guld i
pige single u. 11 år. Stævnet blev
spillet i Holsted Danske Bank Cup

Jeppe Søby Nielsen  vandt bronze
i single c. rækken u. 11 år.

Josephine Jensen og Camilla Utoft Nielsen
u. 13. vandt guld i pige double Josephine
vandt sølv i single.
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Krocket i Endrup Idrætsforening

Den 7 marts startede vi Krocket med rundstykker og kaffe til de fremmødte. Vi er nu 17 spillere og har ind-
meldt 3 hold til turnering.
Turneringen startede den 4 maj og vi er nu knap halvvejs.
Der holdes Krocket stævne i Stenstrup på Fyn, det startede de med for 8 år siden og igen i år var vi 6 der til-
meldte os til stævnet.
Man ankommer onsdag før Kr. Himmelfartsdag og de fleste bor i campingvogn, der var 41 af dem i år. De,
der bor i campingvogne, har for de flestes vedkommende selv mad med til morgenmad og frokost. Onsdag
aften kunne vi købe vores aftensmad i Cafeteriet ved hallen.
Der var 150 personer deraf  135 spillere fra 28 forskellige klubber fra det nordligste af Jylland til det sydlig-
ste af sjælland. Fra det tidligere Ribe amt var der ca.62 spillere fra 13 forskellige klubber, 6 klubber dog kun
repræsenteret af 10 spillere, da der kun var 1 – og 2 spillere fra vær sted. Bornholmerne kom ikke i år, de har
ellers været med i 3 år. 
Torsdag morgen startedes med flaghejsning, hvor vi sang nationalsangen og der blev budt velkommen og der
blev holdt tale. Derefter gik spillerne ud på de baner de var blevet tildelt. Man fik en makker fra en anden klub
og spillede om formiddagen 3 kampe. Det hold der fik flest point var så vindere. Tilsvarende om eftermidda-
gen spilles kampe efter frokost. Nogle af spillerne bor i hallen, mens andre lejer sig ind i omegnen. De kan så
købe alle måltider i Hallens cafeteriet
Lørdag aften var der 3 retters middag og uddeling af præmier til førstepladserne og efterfølgende dans til
levende musik, det sluttede kl.24.00.
Vi havde en vældig god tur og 4 af Endrups spillere vandt en 1. præmie, det var da slet ikke så ringe endda.

Gunhild.

Vejrup Endrup Nyt 

ønskede alle vore 
læsere, 
en rigtig 

god sommer
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Et smukt 
minde

Tlf. 75 17 80 70

Tlf. 75 17 34 40
Nørregade 7, 6690 Gørding

 Borgergade 9, 6740 Bramming

B E D E M A N D S F O R R E T N I N G

www.skovmadsen .dk

Vi kan træffes hele døgnet,
alle ugens dage.

Et smukt 
minde

Nå dine mål
med Andelskassen på holdet

Andelskassen Sydvestjylland
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VEJRUP SPORTSFEST 2009
Onsdag d. 5. aug. Børne- og ungdomsfodboldkampe

Kæmpe sportsfestbanko i hallen
Der bliver raflet om prisen på øl i baren fra 
kl. 19.00

Torsdag d. 6. aug. Familiecykeltur - I år også som løberute.
Serie 3 fodboldkamp
Gratis kondifrokost i teltet
POPPETS spiller hyggemusik
Slikjagt for børnene.

Fredag d. 7. aug. NYT NYT - - Fyraftensarrangement 
Se det endelige program og opslag i byen.
Børneunderholdning med tryllekunster 
Nicklas Berg
Cafe Åbner
Fodbold og Håndboldkampe
Børnediskotek
Diskotek for de unge med diskotek Play Point

Lørdag d. 8. aug. Torvedag
Gratis rundstykker
Hyggemusik i teltet
Krolf turnering
NYT NYT - Havetraktortræk 
Se det endelige program og opslag i byen.
Høvdingebold for byens gader og andre 
sammenslutninger.
DEN STORE FESTAFTEN i teltet,
med mad fra Pias køkken og musik fra 
Black `n Blue.

Søndag d. 9. aug. Optog 
Flagsætning
Musik i teltet med Ole Valentin
Hypnoseshow i teltet med Ole Nørskov Nielsen
Slikjagt for børnene
Fællesspisning
Musik i teltet med Ole Valentin

TAK FOR I ÅR.

Det er som sportsfest programmet ser ud lige nu, der kan dog
komme små ændringer hen ad vejen, vi håber selvfølgelig på godt
vejr og en rigtig god opbakning fra alle jer.
Men HUSK at se tidspunkterne i det endelige program, som bli-
ver husstandsomdelt.
Se i øvrigt Vejrups hjemmeside og opslag i byen.
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VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381

Biltlf. 2060 9620

Thøgersmark 5
Vejrup

6740 Bramming

Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding

Sand � Sten � Grus
Containerudlejning

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

HER KAN 

DIN 

FARVE-

ANNONCE 

STÅ

11
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v/Kenneth Clemmensen Pedersen
Nørregade 24, 6740 Bramming

Telefon 75 17 20 82

12
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Hvem var Jesus Kristus egentlig
og hvorfor skulle han have så stor
betydning? Han blev i al fald kri-
stendommens grundlægger og det
er der naturligvis en grund til.
Men spørgsmålet er om det er nok
til at bekende troen på ham. 
Det er i trosbekendelsens anden
artikel vi bekender: ”Og på Jesus
Kristus”
Men hvorfor egentlig tilskrive
Jesus Kristus så stor betydning?
Han var jo blot en simpel tømrer i
Nazareth, der senere flyttede til
Kapernaum ved Genesareth sø og
til sidst led han en voldelig død,
anklaget for at forstyrre den
offentlige orden.
Det er jo et spørgsmål, som
mange har stillet sig selv. Den
tyske filosof Lessing har formule-
ret det på den måde: Hvordan
begrunde sin salighed på tilfældi-
ge historiske kendsgerninger? 
Hvordan kan Jesus være repræ-
sentant for Guds rige? Det er det
store og vigtige spørgsmål.
Som mennesker ved vi, at vi er
endelige, vi skal død engang, Men
dermed ved vi også noget om uen-
deligheden. Vi vil altid spørge ind
til, hvad der er udover denne eksi-

stens. Er Jesus svaret på vores
søgen? Han opstod jo fra de døde
og det kunne tyde på det.
Jesus hævdede at Gudsriget var
kommet nær med ham, fordi folk
blev helbredt. Hvis de var besat af
onde ånder blev de fri og
Gudsriget betød for almindelige
mennesker, at de måtte  modtage
syndernes forladelse i troen på
det, som Jesus sagde og gjorde,
og det var især toldere og andre
med lav social status rigtig glade
for.
Men spørgsmålet er altid, om det
som betød noget for nogen den-
gang for ca. 2000 år siden , bety-
der noget for os i dag.
Jesus er et almindeligt navn, hvor-
imod Kristus egentlig er en titel
og betyder konge eller egentlig
den salvede. Under kroningscere-
monien blev en kongeaspirant sal-
vet, på hebraisk hedder det messi-
as.
Men ønskede Jesus egentlig at
blive konge? Nej tværtimod. Ikke
en jordisk konge i traditionel for-
stand,  men  en konge i åndens
rige. I det Guds rige han påstod at
komme med, var han konge og
når folk blev døbt, fik de del i
dette rige.

Kirkelige handlinger
1/2-28/05  2009

Døbte:
Vejrup Kirke:
Marius Hedelund Kokholm

(Michela Hedelund Nielsen og
Jan Reinhold Kokholm)

Victor Voscherau Ehrenmüller-Jensen
(Manja Voscherau Jensen  og
Markus Ehrenmüller Jensen

Sebastian Vang Pedersen
(Jette Mose Pallesen og
Jan Vang Pedersen)

Vester Nykirke:
Hans Hjort Pultz Lauridsen

(Dorthe Hjort Lauridsen og
Edvard Pultz Lauridsen

Simon Benjamin Petersen
(Connie Petersen og
Christian Petersen)

Viede:
Vester Nykirke:
Dorthe Hjort Kristensen og Edvard
Pultz Lauridsen
Gitte Østergaard og Chres Østergaard
Jensen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Agnethe Mathilde Jensen, f. Jessen
Johanne Margrethe Tonnesen Madsen,
f. Kristensen

Nr. 3 2009

Og på Jesus Kristus
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Vejrup Endrup Nyt
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Jesus blev en antikonge. Han led
døden på korset og det så ud som
et nederlag, men det var i virke-
ligheden det modsatte, en ophø-
jelse, fordi han vedblev at leve
uselvisk, afholdt sig fra voldelig
modværge  og bad om tilgivelse
for dem, som slog ham ihjel, han
holdt fast ved sin overbevisning
til det sidste.
Jesus havde ventet, at han snart
skulle komme igen, men det blev
som bekendt ikke tilfældet og i
den forstand tog han fejl, men han
havde ret i sit eget tilfælde, han
opstod fra de døde og vendte til-
bage til livet ret kort tid efter og
viste sig for sine venner og sine
disciple. 
Han havde dog sagt, at han ikke
kendte det endelige tidspunkt,
hvornår han skulle komme igen.
Hvem er Jesus?  Han er Guds
manifestation her på jorden. Det
er igennem Jesus, at vi kender
Gud. Jesus har vist os, hvordan
Gud er.
Asger Ehmsen

Gudstjeneste i Vøgaslund.
Midt i sommerferien den 19. juli
kl. 14.00 holder vi gudstjenste i
Vøgaslund i år. For os som er
hjemme i Vejrup på dette tids-
punkt og ikke udrejst på ferie er
der mulighed for at tage eftermid-
dagskaffen med og nyde den efter
en gudstjeneste i det fri omkranset
af nye træer i Vøgaslund. Vi ple-
jer at have godt vejr, men skulle
der blive udbredt regn har vi en
mulighed for at trække ind i kir-
ken.

Kirkesanger i Vejrup
Stillingen er desværre ledig igen.
Mette Gustavsen har valgt at sige
op som fast kirkesanger, så vi
søger igen og siger tak for den
gode, men korte tid. Nogle steder
har man tre personer, der deles om
jobbet som kirkesanger, det er

også en mulighed, således at man
ikke så afhængig af at komme
hver søndag, der er gudstjeneste.

Onsdag d. 25 marts havde vi
budgetgennemgang for Vester
Nykirke og Vejrup Kirke. 
Ligeledes blev der drøftet vores
tur for menighedsrådsmedlemmer
og personale m. 
ledsager for Vester Nykirke og
Vejrup Kirke d. 18. juni.    B.M.

Torsdag den 23. april blev bud-
gettet 2010 for Vester Nykirke
gennemgået.
Søndag d. 5 april var en helt sær-
lig dag. Vores organist i Vester
Nykirke og Vejrup Kirke, Ingrid
Sand Simonsen, havde 50 års
jubilæum som organist. Selve
dagen startede kl. 10.00 i Vester
Nykirke med en gudstjeneste.
Vores kirkesanger Lærke sang
solo til ære for Ingrid.
Det gjorde hun ganske godt, selv
om hun var en kende nervøs. Kl.
12.00 gav menighedsrådene mid-
dag til de fremmødte på Endrup
Møllekro.
Vi var ca. 60 fremmødte som
havde en rigtig dejlig dag med
Ingrid. Der var enkelte som holdt
en tale til Ingrid.   B.M.

Referat fra bestyrelsesmødet i
Vester Nykirke tirsdag den 26.
maj 2009.

På aftenens møde blev der snak-
ket om vores gudstjenester og
aktiviteter i sognet. 
Der blev bl.a. snakket om, at vi
kunne holde en friluftsgudstjene-
ste, hvor vi fra kirkens side ville
give et rundstykke inden gudstje-
nestens start. Desuden blev det
drøftet, om vi kunne holde en
konfirmandgudstjeneste, hvor
konfirmanderne deltog noget
mere i selve gudstjenesten. Samt
en musikgudstjeneste. Det er jo

ved at være moderne, at gå på pil-
grimstur, så vi snakkede om, at vi
kunne gå en mini pilgrimstur fra
Vester Nykirke til Sct. Knuds
Kirke. Vi har d. 18 august sog-
neudflugt til Haderslev og Årø. Vi
skal sejle til Årø og indtage vores
mad om bord på båden og vi skal

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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ind på www.vesternykirke.dk
eller www.vejrupkirke.dk  der står
der faktisk rigtig mange gode og
spændende ting, som man måske
ikke lige havde tænkt på. 
Ganske interessant og oplysende.
Vi er selvfølgelig altid åbne for
forslag til forbedring, kom med
din mening, hva enten det er ris
eller ros...

Bettina Mathiesen

Prædiken
Den amerikanske præsident
Coolidge var en mand af få ord.
Da han en søndag havde været i
kirke., spurgte hans kone ham
efter hjemkomsten, hvad præsten
havde talt om : 
- Om synden
- Hvad sagde han om den?
- Han var imod den. 

”Syng for livet.”
Ovenstående er en titel på en bog
udgivet for nylig af biskop Erik
Norman Svendsen.

Vejrup Endrup Nyt

www.endrup-byen.dk

bl.a. ind og se Haderslev Dom-
kirke m.m. Der blev ligeledes
drøftet ændringer af sognegræn-
ser ved Endrup by af lokalrådet.

Bettina Mathiesen

OPRÅB !!!
Vi har tit tænkt og spurgt os selv,
”hvad skal der blive af kirken her
i vores moderne samfund”?
Hvordan eller hvad skal der til for,
at få menigheden til, at fylde
vores kirker igen”?  ”Er der mon
stemning for babysalmesang”?
Eller hva`. Der skal nok være
mange muligheder som vi bare
ikke ved endnu. Det ville jo være
ganske trist, hvis vi skulle dreje
nøglen om pga. der tit er flere til
at servicere end der er kirkegæn-
gere. Tiden har jo ændret sig , kir-
ken har ikke så stor indflydelse på
os længere, men kunne man mon
bruge vores dejlige kirker til
noget andet, så ville det jo være
dejligt. Derfor er vi lutter øren for
de forskellige forslag som I måtte
have. En anden ting er, prøv at gå

Gudstjenester Vejrup Vester Nykirke

14.jun. (1.søn.e.trinitatis) 10.30 09.00
21.jun. (2.søn.e.trinitatis) 09.00 10.30
28.jun. (3.søn.e.trin.) 09.00PT ingen
05.jul. (4.søn.e.trin.) 10.30 ingen
12.jul.  (5.søn.e.trin.) ingen 09.00  PT
19.jul. (6.søn.e.trin.) 14.00 10.00

(kl. 14.00 i Vøgaslund)
26.jul. (7.søn.e.trin.) 10.30 09.00
02.aug. (8.søn.e.trin.) ingen 09.00
09.aug. (9. Søn.e.trin.) 10.30 ingen
16.aug.(10.søn.e.trin.) 09.00 10.30

(konfirmander og familie til gudstj. i Nykirke)
23.aug.(11.søn.e.trin.) 10.30 09.00
30.aug. (12.søn.e.trin.) 10.30 09.00

(Konfirmander og familie til gudstj. i Vejrup)
PT: Pernille Troldborg
KT: Karen Tikjøb

Den er en indføring i nogle af de
salmer, han holder mest af i den
nye salmebog. Et udvalg af både
de helt gamle og de nye ting, f.
eks Sorrig og glæde, de vandre til
hobe og Se, hvilket menneske.
Forordet indledes med et citat af
Luther fra 1545 : (Luther døde i
1546)
"Kristus skal være vor lovprisning
og sang, og vi skal ikke vide andet
at synge eller sige end Jesus
Kristus vor frelser."
Og det er selvfølgelig det vigtigste. 
Men salmebogen indeholder dog
også andre sange og den følger
egentlig trosbekendelsens opbyg-
ning, Gud, Søn og Helligånd og
med et indledende afsnit af lov-
sange.
Hvorfor synger vi? spørger han i

et indledende afsnit og svarer, at i
sangen får vi bedre end i alminde-
lig tale mulighed for at udtrykke
vores glæde og sorg, vore følelser
og forhåbninger. Derfor synger vi
til fester af enhver art. Kai
Hoffmann har ret i at "hjertespro-
get er vers og sang" (Den danske
sang er er en ung blond pige).
Når vi synger sammen, så giver
det fælles fodslag og identitet, det
gælder både ved fodboldkampe
og i kirken. Nogle synger med
forkærlighed på badeværelset,
andre, når de går i solen og traller
på en vise.

Men vi synger ikke så meget som
tidligere slægter, og det har
Svendsen nok ret i. Under den
tyske besættelse sang vi mere, end
vi plejede, og som en folkelig
manifestation, men fra 1960 og i
kølvandet på ungdomsoprøret for-
svandt mange sange. I stedet lyt-
tede vi til protestsange mest på
engelsk. 15
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Kalender:
Søndag d. 19.juli: Friluftsgudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00

Vi synger fordi vi ikke kan lade være. 

Sangen har lysning, og derfor den gyder 
over dit arbejd forklarelsens skin; 
sangen har varme og derfor den bryder 
stivhed og frost, så det tør i dit sind.
Bjørnstjerne Bjørnson 1872

Til eftertanke:
Da sagde Adam: 
”Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.”
Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig
til sin hustru og de to skal blive ét kød.
1 Mos 2,23-24
Her kommer det ikke an på at være  jøde eller græ-

ker, træl eller fri, mand eller kvinde, for I er alle én i
Kristus Jesus.
Paulus i Gal 3,28

Du må ikke gøre dig noget billede…
”Du er ikke den, som jeg regnede dig for at være,
sagde han eller hun skuffet. Og hvad har man så reg-
net sig for at være?
For en hemmelighed, hvad et menneske nu engang er,
en irriterende gåde, som vi er blevet for trætte til at
udholde. Man gør sig et billede. Det er det ukærlige,
forræderiet..
Max Frisch

Billeder af konfirmander i næste nr. 
Se evt. på hjemmesiden. 

Kl.   9.00  afgang fra Vester Nykirke.
Kl.   9.05  afgang fra Endrup.
Kl.   9.15  afgang fra Vejrup Kirke.
Kl. 10.15  får vi kaffe ved Skamlingsbanken.
Kl. 12.00  afgang fra Haderslev havn. Vi skal ud og 

sejle på Haderslev Fjord og have vores 
middag der om bord på båden. 

Kl. ca. 13.30 lander vi på Årø og har der ca. en halv
time til en lille gå tur.

Kl. 14.15  skal vi med bus til Haderslev. 
Kl. 15.00  skal vi se Haderslev Domkirke, hvor der 

vil blive fortalt om Domkirken af en guide.
Kl. 16.00 skal vi have kaffe på Hotel Norden. 

Derefter afgang mod Vejrup og Endrup.

Pris: 125,- kr. pr. person.

Tilmelding: senest 10.08.09

Til: 
Asger:     7519 0051  Bettina:   7517 0078
Inge:        7519 0178

Venlig hilsen 
Vejrup og Vester Nykirke  Menighedsråd. 
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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
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Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk 
Lyntryk

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

775177 43155 -- 82366 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

Eget guldsmedeværksted

PECAN
Nørregade 16 · 

Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk

6740 Bramming

Kender du én, der
fortjener et skulderklap?

Fortjener din træner, leder eller en af de mange 

frivillige i det lokale foreningsliv et skulderklap?

Så har du nu chancen for at gøre noget ved det!

Hver måned uddeler Sydbank Bramming og Sydbank 

Gørding i samarbejde med JydskeVestkysten ”Månedens 

Skulderklap” til frivillige ildsjæle, der gør noget ganske 

særligt for foreningslivet. Sammen med hæderen 

følger 1.000 kr. og et diplom.

Indsend et forslag – og vind

Indsend dit forslag til Sydbank eller JydskeVestkysten. 

Så deltager du samtidig hver måned i lodtrækningen om 

flotte præmier.

Giv et skulderklap!
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VEJRUP-ENDRUP FRITIDSCENTER
1. januar, det har brugerne taget meget fint og en
god forståelse for – TAK for det. Niels Ole har dog
forsøgt og sørgede for at der hele tiden var en nød-
beredskab så det har kør hele byggeriet igennem
uden ret mange aflysninger. 
Det store mødelokale på loftet er blevet delt op i to
så der bliver en mødelokale til ca. 20 personer og et
depot rum. Så vi er nu færdige med udvidelsen af
centeret og står i dag med et super moderne center
som er klar til den nye sæson. 

Vi indviede det nye center den 30. og 31. januar
med prompt og pagt, det var dejlig at være så langt
og her skal lyde en stor tak til alle de frivillige som
gav en hånd med så det hele kunne holde sammen
og vi kunne blive færdige til indvielsen.
Også en stor tak til Helle Burkal fordi hun hjalp
med at arrangere den store indvielsesfest.
Vi er så nu gået i gang med at lave lidt om i cafete-
riet, da vi gerne vil have lidt hygge ind, og det laver
vi ved at sætte nogle skillevægge op med pokal
skabe, bløde stole er der også kommet og så er
Internettet oppe at kørere igen. Vi mangler lige lidt
udenom, såsom cykelstativer og lidt asfalt samt
noget beplantning (kommunen) som gerne skulle
blive lavet i løbet af den næste måneds tid. 

Ang. Hal og cafeteriabestyrer, havde Niels Ole
valgt at slutte her til nytår 09, vi ansatte så Steffen
Køster Smith, som så stoppede igen allerede den 30.
april, heldet har dog også været lidt med os da vi fik
en uopfordret ansøgning af en lokalkendt person,
Per Burkal, som ville tage udfordringen op, ham har
vi ansat her fra 1. maj som ny centerleder og han
starter samtidig op med Centergrillen.

Har afholdt REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Torsdag den 30. april 2009
Henning Frederiksen orienterer om, hvad bestyrel-
sen har gået og lavet i 2008. Temaet i aften vil nok
stå mest i udvidelsens tegn det er jo det det meste af
tiden er gået med.

Der er bygget 2 nye omklædningsrum som vi ind-
viede i maj måned med lidt forsinkelse vi må kon-
statere at når man laver noget hovedsagelig ved fri-
villig arbejde tager det lidt længere tid men nu står
de færdige og er taget i brug og brugerne er bare
glade for de nye lyse og meget større lokaler end de
gamle. Vi afholdt en licitation over det nye byggeri
og følgende firmaer fik arbejdet 
Grave støbte og kloakarbejde gik til Chr.Brinch. -
Tømrearbejdet til Vestbyg, - V.V.S. arbejdet til
Løbner vvs - Elarbejde til Grøn butik -
Murerarbejde til Karl Poulsen Bramming - Spær
Vejrup Maskinfabrik - Malerarbejdet til Endrup
malerforretning - Arkitekt R-Arkitekter - Ingeniør
arbejdet til COVi consult - Alt i alt et projekt til 4.8
millioner 
I slutningen af maj måned startede projektet Multi
hallen den nye køkken cafeteriet og 2 nye toiletter.
I starten gik det meget træg og vi ventede og vente-
de på en byggetilladelse men til sidst fik vi da en
grave støbe tilladelse så vi kunne komme i jorden.
Lige efter sommerferien kunne der holdes rejsegil-
de på multisalen, - hvor vi havde besøg af rigtig
mange gæster i det flotte solskins vejr, ca. 150 men-
nesker fundet vej til centeret. I forbindelse med
byggeriet har vi så vedtaget at gå over på gas i den
store hal da vi skulle have en ny olietank og ind-
dække skorstene da det var i vejen for nybyggerist
vi valgte så at indsætte en varmeveksler i den bestå-
ende fyr så den kunne køre på det nye anlæg som vi
fik installeret i forbindelsen med at vi lavede kælde-
ren og anlægget var projekteret til at kunne trække
både de bestående rum samt den nye Multisal og
den store hal hvis vi prioriterer rigtig. Dette viste sig
at være en rigtig god beslutning da den gamle skor-
sten var totalt udbrændt og faktisk kunne ha væltet
hvor når det skulle være.
Vi besluttet at nedgrave en fedtudskiller så man kan
lave alt mad. Der er blevet sat solfilm på vinduerne
her i biblioteket så vi kan holde meget af varmen
ude det var jo som en bageovn før. Centerets
Cafeteriet har delvis været lukket ned fra oktober til
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Til slut vil jeg så gerne sige en stor tak til Niels Ole
og Susanne for den gode forplejning ved det frivil-
lige arbejde under byggeriet og for den gode samar-
bejde vi har haft gennem årene.
Også en tak til Steffen for den tid han har været her
og en stort velkommen til Per Burkal 
Jeg vil også gerne endnu engang rette en stor tak til
alle som har givet et beløb eller har sponseret
arbejdskraft eller givet andre ydelser til udvidelsen
af centeret. For uden jeres store støtte var dette store
projekt ikke blevet til noget så endnu engang tak.
Venlig hilsen
Formand Henning Frederiksen

Ang. udlejning af inventar fra Vejrup/Endrup
Fritidscenter
Klapborde    180x80           til 25 kr
Bandeborde 200/250x100  til 20 kr
Stole brune/røde                  til  5 kr.
Stole grå, kun til indendørs brug til  6 kr.

Ang. udlejning af lokaler,
Multisalen koster pt. 2500 kr. til en fest inkl. slut-
rengøring og hygiejnetillæg, den lejes på forsam-
lingshusmanér, med adgang til anretter køkken,
opvarmning, opvask, men ikke som produktions-
køkken, Hvis ikke der er andre arrangementer i
sportshallen er den også til rådighed når man lejer
multisalen til en fest.
Hvis ikke man selv vil stå med hele festen, kan Per
B. være behjælpelig med mad, opdækning, serve-

ring, opvask osv., eller rettere sagt, man kan købe
næsten den model til festen man ønsker
Biblioteket koster pt. 1000 kr. for en fest under
samme vilkår som ovenfor
Mødearrangementer i de to lokaler koster 300 kr.
plus 10 kr. pr person
Alle priser er for første halvår 2009, der kan ske
reguleringer to gange om året, men for de aftaler der
er i hus gælder self. den pris man har aftalt med Per B.
For nærmere information om udlejning kontakt cen-
terlederen på 7519 0403 eller 2341 2005
Ang. cafeteriet og åbningstider der vil være åbent
stort set ved alle større arrangementer i eller uden-
for centret, plus de weekendstævner og kampe der
nu vil være, dvs. som rettesnor
i vintersæsonen alle fem hverdage fra 18–21.00, og
i forår/efterår tirs/ons/tors fra 18-21.00,og sommer,
uge 25 til 32, kun om onsdagen fra 18-21.00, prøv
at ring hvis du er sulten, der er også snitter og smør-
rebrød ud af huset.
Jeg vil hermed henstille til de mødeansvarlige ang.
planlægning af møder, at man så vidt muligt bruger
de dage, hvor cafeteriet er åbent, på forhånd tak.
Venlig hilsen
Per Burkal.

.
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E.I.F. opfordre 

til at man 

ikke bruger 

udenomsarealet

ved klubhuset

som lodseplads

Bestyrelsen
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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              But ik  Fredag 9,0 0 -  17 ,0 0

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

22
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VIF Badminton   
Tilmelding til vintersæsonen 2009/2010

Tilmelding :
Mandag d. 17. August I cafeteriet
Børn kl. 19:00 - 19:20 
Motionister kl. 19:20 – 19:45

EVT lodtrækning 19:50 I cafeteriet 
Ved tilmeldingen skal der oplyses fødselsdag og fødselsår på alle spillere.

Betaling :
Skal ske ved tilmelding – i alt 30 spillegange
Børn: 400,-
Motionister: 2000,- pr. bane

Spilledage :
Børn U8 –U13: Torsdag kl. 14:30 – 16:30

Børn U13 og ældre:  Mandag kl. 17:00 – 18:25

Motionister: Mandag kl. 18:25 – 19:25
Mandag kl. 20:35 – 21:35
Tirsdag kl. 17:30 – 18:30
Torsdag kl. 19:30 – 20:30
Torsdag kl. 20:30 – 21:30

Sæsonstart : Uge 35 og stopper uge 12

Der vil være lodtrækning om baner,
hvis flere har samme ønsker.
Venlig hilsen
Badmintonudvalget



Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk24

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

HER KAN 

DIN 

FARVEANNONCE 

STÅ

Kære fodbold drenge

Tusind tak for en rigtig god

indendørs sæson.

Jeg er sikker på vi nok skal få det

lige så godt udendørs.

I skal alle have et stort TAK for

gaven, det varmer om hjertet.

Fodbold hilsner

Martin Toldshøj
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HER KAN 

DIN 

ANNONCE 

STÅ



Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Går du i
salgstanker?

Storegade 32
6740 Bramming  75 17 46 77

Jesper Gilbjerg
Madsen

Thomas Brink
Johansen

Peter Lyngesen

www.edc.dk

Bramming
Selvstændige og statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Vejrup Endrup Nyt
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HER KAN 

DIN FARVEANNONCE 

STÅ
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Lørdag. D.13.06 Vejrup IF Serie 5 Fodbold kl. 14.00

Søndag. D. 21.06 Vejrup IF Serie 2 Fodbold kl. 13.30

Tirsdag. D. 23.06 Vejrup Borgerforening afholder Sct. Hans Bål ved bane arealet  
Båltale holdes kl. 20.30 ved præsten i Gørding, Pernille Troldborg

Tirsdag. D. 23.06 Endrup Borgerforening afholder Sct. Hans Bål ved Endrup Møllesø 
Årets båltaler holdes kl. 19.45 ved Henning Ravn

Søndag D. 19.juli: Friluftsgudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00

Onsdag. D. 05.08 Vejrup Sportsfest Banko i Fritidscenteret kl. 19.00

Torsdag. D. 06.08 Vejrup Sportsfest cykel og løbetur – i teltet er der Kondifrokost og
Musik

Fredag. D. 07.08 Vejrup Sportsfest – Børn underholdning – diskotek for de lidt stører 
børn. Voksen fodbold og håndboldkampe og Fyraftensarrangement

Lørdag. D. 08.08 Vejrup Sportsfest – Torvedag – Havetraktortræk – Krolf – 
Høvdingebold og ikke mindst Festaften i teltet kl. 19.00

Søndag. D. 09.08 Vejrup Sportsfest starter med Optog gennem byen – Flagsætning 
Slikjagt for Børn OG Hypnoseshow – FÆLLESSPISNING og Musik

Torsdag D. 13.08 Vejrup Lokalråd afholder møde i Vejrup/Endrup fritidscenter kl. 19.00

Lørdag D. 15.08 Endrup afholder Sognedag i Vejrup/Endrup fritidscenter kl. 19.00

Mandag D. 17.08 Vif Badminton tilmelding i V.E Fritidscenterets Cafeteriet fra kl. 19.00

Tirsdag D. 25.08 Husholdningsforeningen besøger Bramming Apotek kl. 18.40 fra kroen. 

Fredag D. 04.09 Vejrup Husholdningsforeningen Vinfestival i Ribe Kl. 17.30 fra Kroen. 

Lørdag D. 05.09 EM i golf Mødetid ved Kaj Lykke Golfklub kl.08.45

BANKO & PRÆMIEWHIST
Hver ONSDAG 

i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00

Arrangementer
JUNI 2009

SEPTEMBER 2009

AUGUST 2009

JULI 2009



Firmanavn By Telefon
Andelskassen Grimstrup 7519 1019
Andelskassen Glejbjerg 7519 8122
Andelsmejeri Endrup 7519 1004
Andreassen Bramming 7510 1601
Bakkely Vejrup 7519 0005
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
EDC Mæglerne Bramming 7517 4677
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 Bageri Gørding 7517 8131
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
Holsted VVS Holsted 7539 3800
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
K.C. Radio Bramming 7517 2082
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
Niels Olsen VVS Glejbjerg 7519 8448
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
Roxy Bageriet Bramming 7517 3188
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
S. R. Knudsen Vejrup 7519 0191
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
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage 7519 1509
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Vejrup & Endrup IF


