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Vejrup Endrup
For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup
Nyt

Endrup Møllekro er åben igen!!
Brian Olesen og hans kone Jane har lejet køkkenet og de to krostuer.  

Brian kommer fra en stilling som køkkenchef på Esbjerg Højskole og Jane var ansat som tjener

samme sted.

Brian og Jane vil også lave mad ud af huset, samtidig med, at der vil være en a la carte menu

på kroen. Der vil komme forskellige gode tilbud. Brian kan især godt lide, at lave traditionelt

dansk mad som fremstilles helt fra bunden, så der kommer garanteret stegt flæsk og persille

sovs, dansk bøf m.v. på det fremtidige menukort. Læs mere side 29.
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VEJRUP BORGERFORENINGEN AFHOLDER  

SANKT HANS AFTEN (VED BANEPLADSEN)  

LØRDAG DEN 23. JUNI 2012   

BÅLET TÆNDES KL. 21.00 

BÅLTALEN HOLDES KL. 20.30 ved   

JØRGEN SCHULTZ, Gørding 

DER KAN KØBES: ØL, VAND,   

KAFFE OG KAGE, PØLSER OG BRØD. 

DER ER GRATIS SNOBRØD   

TIL ALLE BØRN 

Vejrup borgerforening - Pia Gjerlevsen 

 

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. 

Årets båltaler er Klaus F. Nissen
Han er formand for Grimstrup Lokalråd, sad i Esbjerg

byråd for VenstreI den forrige valgperiode.

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

at børnene kan bage snobrød 
og der kan købes ristede pølser, øl og vand.

Alle er velkommen 

Med venlig hilsen

Endrup Borgerforening
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Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

www.erling-egert.dk
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VIF Badminton – Sæsonen 2012/2013 
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

Medaljevindere ved internationalt påskestævne i Vejen.

Miniton afslutning.
 

Forrest er det søstrene Camilla og Janni U. Nielsen, der gennem leg og øvelser, har givet børnene 

en god tilgang til badminton. Afslutningen blev hygget med saftevand og pommes frites. 
Preben Lind 

�

�

TILMELDING :             Mandag d. 20. August I cafeteriet Børn kl. 19:00 - 19:20  
                                                                                      Motionister kl. 19:20 – 19:45  
 Evt. lodtrækning (for at komme med i lodtrækningen skal hele banen være betalt) 19:50 i cafeteriet 

- Ved tilmeldingen skal der oplyses fødselsdag og fødselsår på alle spillere. 

 

Betaling :   Skal ske ved tilmelding – i alt 30 spillegange (Man kan bruge dankort)   

  Børn: 400, -  Motionister: 2000,- pr. bane 
 
Spilledage:    Børn født før 2002  Mandag kl. 16:00 – 17:25 

  Børn født før 2002      Tirsdag kl. 17:00 – 18:15 

  Børn født efter 2002    Torsdag kl. 15:30 – 16:25 

(Vi forbeholder os ret til at flytte på dage og tidspunkter, det er afhængig at træneren.) 
 
Motionister:                 Mandag kl. 17:25 – 18:25 - Mandag kl. 18:25 – 19:25 og 20:35 – 21:35             

 Motionister:                Torsdag kl. 19:30 – 20:30 - Torsdag kl. 20:30 – 21:30 

Sæsonstart :Uge 35 Der vil være lodtrækning om baner vis flere har samme ønsker



Så blev Æ´Krolfskur indviet og navngivet.
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VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381

Biltlf. 2060 9620

Thøgersmark 5
Vejrup

6740 Bramming

� �

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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 Døgjrup
Åben densge ulla

Fra 6kl. 30. - 321.
T n elefo 75 19 03
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Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding

Sand � Sten � Grus
Containerudlejning

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

Bygaden 25 - Endrup
Tlf. 7519 1240
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Lige meget hvad du gør, vil det være ubetydeligt. 
Men det er vigtigt, at du gør det. ‐ Mahatma Gandhi

For 1 år siden startede vi en lokal forening - ”Manish School Funraising”. Foreningen støtter Indiske børns
skolegang og er opkaldt efter den lille fyr på billedet ved siden af – han hedder Manish. Bente fra foreningen
har løbende kontakt med Manish. Hans mor og far har skabt kontakten for os til skolelederen på Lourdes
Convent High School som er en institution, der drives af Franciscian missonærer (en nonnekloster skole) –
Bente og Lone har på en privat rejse til Indien i 2011 besøgt skolen.Skolen ligger I hjertet af Saligao, Bardez,
Goa. Skolen har en struktur, der beskrives som en af de bedste kloster skoler I området. Den startede som pige-
skole i 1965 og i 1993 kom drengene til.
Efter hjemkomsten fra vores ferie i Indien, startede vi foreningen ”Manish School Funraising”, fordi vi kunne
se at vi kan gøre en forskel med forholdsvise små beløb. Det er vigtigt at understrege at foreningen er non-
profit – alt er baseret på frivilligt arbejde.
Børn i Indien kan starte i skole som 3-årig. Indiske børn har ret til grundskole uddannelsen (1.-5. klasse).  88%
af børnene tilmeldes skole, men 54% af børnene får ikke/fuldfører ikke den elementære uddannelse.
Undervisningen slutter ved 12-13 års alderen. Et års skolegang koster på denne skole koster ca. 200 kr., men
mange børn bliver sendt ud for at tigge i stedet for at gå i skole. Tiggeri giver nogle hurtige tjente penge og
børnene kan i stedet hjælpe til derhjemme.
Et vigtigt mål for skolen, er at give eleverne en uddannelse, der vil gøre dem gode fremtidige borgere, ved at
lære dem værdier som ærlighed, disciplin, integritet, lederskab og give dem en akademisk uddannelse. 
Du kan støtte ved at melde dig ind i foreningen og betale kontingent på 100 kr. årligt. Du kan også vælge at
betale til et sponsorbarns skolegang for 300 kr. årligt, eller betale et eengangsbeløb på xx kr. øremærket til
skolebøger, udstyr til fysiklokalet, specialklassen for autister osv.
Hvis du vil støtte et barns skolegang skal sponsorbeløbet indbetales på regnr. 5951 kontonr. 1083897 med
oplysninger om navn, adresse, by, tlf. nr. og e-mail. Send os samtidig en e-mail på info@manish.dk med navn,
adresse, by, tlf./mobil nr., samt e-mail adresse, så vil du modtage en medlemspjece, når pengene er overført
til ovenstående konto. 
Vil du vide mere, er du velkommen til at se uddybende information på hjemmesiden www.manish.dk eller
henvende dig på mail info@manish.dk
Med venlig hilsen - Manish School Funraising – Bestyrelsen - Formand Bente Nonbo, Hunderup.
Næstformand Anette Lücking, Hunderup - Britta Pedersen, Vejrup - Lone Hjort, Vejrup.
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www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Sponseret 
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncert-
pladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var 
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På 
den måde fik Owen Luft både sine terminale r og bemandinge n 
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musik-
ken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen  
– sammen kan vi mere.

                ���������		�
�
�������������������������������������
���������������������������������
���
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LYKKEBOKENNET@FORUM.DK 
 

FJERKRÆ, MINKAVL, TRÆPILLER 
 

Gæs, Moskusænder, Moularder,  
Duer, Kalkuner, Vildænder,  
Amerikaner høns fra 20 uger 
 

Træpiller: op til 4 slags 
Lava 6 – 8 mm, 
Træbriketter & 
Hårdtræbriketter 
 

af brugte biler

Jensen Biler

Vibækvej 27 - 6740 Bramming
Tlf.: 75102162 - Mobil.: 21792162

Her er der
plads til din

annonce
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Grimstrup ‐Vester Nykirke Venstreforening

Grimstrup -Vester Nykirke Venstreforening

Udflugt til Museumsgården Karensminde søndag den 9. september.

Karensminde bliver drevet af Billund museum og ligger i Morsbøl ved Grindsted.

Netop den dag der dyrskue med gamle danske husdyrracer og stævne for veterankøretøjer.

Desuden er der en stor urtehave, mange faste husdyr såsom 
køer, heste, svin, geder, høns, kaniner og meget mere. 

Der er udstilling af gamle traktorer og redskaber.

Dagen slutter med fællesspisning.

Nærmere program kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen til en spændende tur.

Hardy Lauridsen kahala@bbsyd.dk – Ketty Christoffersen keot@mail.dk

Til Alle som gerne vil passe på de unge!
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OKTOBERFEST 2012 
I VEJRUP ENDRUP FRITIDSCENTER 

FREDAG DEN 26. OKTOBER  
                      

 TIROLERBAND AALBURG 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI LEVERER MUSIK & UNDERHOLDNING, DANS TIL TYSKE OG DANSKE 
SCHLAGERE, SUPER STEMNING, FEST, HØJT HUMØR. 

Arrangør er VIF og VEF til støtte for fritidscentret 

Vejrup Endrup Nyt
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Indsamler søges til indsamling i  

Vejrup By Søndag den 7. oktober 2012 
 

Vi skal bruge 6 til 8 personer eller måske 1 person fra hver gade/vej i Vejrup sogn i 

tidsrummet mellem kl.10 – 14 til indsamlingen. 
Der vil fra Hegnet 5 blive udleveret materiale til indsamlingen.  

Når indsamlingen er færdig vil der ligeledes tage imod indsamlede beløb og køre til 

Samlingssted i Bramming. Indsamler kan henvende sig på Hegnet 5 allerede nu  

På forhånd mange tak for hjælpen. 

Tlf: 75 19 01 68 – Erik mobil: 29 28 82 12 – Lis mobil: 26 36 07 90 

Mail: Erik@stenager5.dk   – Hilsen Lis & Erik Stenager Vejrup 



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

Her er der plads til din annonce

Her er der plads til din annonce

Her er der plads
til din annonce

Her er der plads
til din annonce
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4 % Bankofonden
Der var 5 foreninger der havde indsendt ansøgning til 4 % fonden. Hver onsdag bliver der fyldt lidt penge i
tanken, fra Banko i Vejrup/Endrup Fritidscenter, og hver år vurderer de i Banko udvalget om der er penge
nok til at dele ud til de lokale foreninger. 

Der var indkommen 9.800 kr. i de sidste 2 år så det var en god grundlag til at få dem sendt videre, til de
foreninger, man mente der kunne have godt brug for pengene.

Der var repræsentanter fra både Vejrup og Endrup fra de respektive Idrætsforeninger, Bankoudvalget og
de valgte i år at støtte Endrup Borgerforening med 4.900 kr. til Julebelysning, og Vejrup Ungdomsklub
ligeledes med 4.900 kr. til indretning af nye lokaler.

Vejrup Entreprenørforretning nu med Kloakmester
Her løser man de vigtige beslutninger (billede), i bilen hvor der på den ene dør står entreprenør og på den
anden dør står der Aut. Kloakmester.

Det kan man da kalde en godt makker skab, Bjarne G. Sørensen har arbejdet sammen med 
Per Hansen i 20 år, Bjarne har drevet Landbrug sideløbende i en del år, men det er her Kloakmesteren har
taget over. 

Sammen løser de opgaver, for både det offentlige og private virksomheder, så de nye krav fra myndighe-
derne, om separering af regnvand fra spildevand, giver nok en del arbejde fremover.

De lægger begge vægt på, at kvaliteten er i top hele vejen, og at kunderne oplever en god service med en
klare aftaler, så alle er indforstået med opgaverne, så man undgår misforståelser.

Entreprenørfirmaet er drevet som et enkelmandsfirma, og blev grundlagt i 1979 i Vejrup. I 1999 opførte
han de nye lokaler på Vestermarken 4 – hvor de hører hjemme i dag.

Sammen udfører de alle mindre opgaver inden for byggeri og anlægsarbejder man er leveringsdygtig i rør,
sand og grus og det sidst nye alt inden for granit og pyntegrus. Det har været meget naturligt samarbejde
hvor man samtidig tilbyde rådgivning, TV inspektion samt spuling, rottebekæmpelse og oplysning omkring
myndighedskrav.

”Hvis du vil spare tid og ikke er til pjat, så ring til Per Stråhat”
�
�
���
�

�
�

�

�

�



Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk14

VIF Gymnastik  efterårs sæson opstart uge 37 
 
 
 
 
Forældre/Barn 1-3 år    Onsdag kl. 16.45-17.45 
Instruktører: Kirsten Kristensen  Kontaktperson: Helle Burkal 
Så skal de små friske piger og drenge tage deres far elle mor med for nu skal der synges 
danses, hoppes og kravles laves kolbøtter og løbes.  
 
Puslinge piger/drenge 3-6 år   Torsdag kl. 16.30-17.25 
Instruktører: ?   Kontaktperson: Helle Burkal 
Så skal der synges, trampe og danses, vi skal have det sjovt have sved på panden.  
Uden  er i klar, så glæder vi os til at se dig. 
 
Piger/Drenge Bhk.-1. kl.    Tirsdag kl. 15.30-16.55 
Instruktører: Camilla Sillesen  Kontaktperson: Hanne Holden 
Jubiii, så er gymnastikken i gang der skal springe rigtig meget, lege, rende og hoppe, kan du 
li` når der er gang i den og har du lyst til at lave gymnastik og lære at springe.  
 
 
 
 
Mini Spring og Juniorspring   Torsdag kl. 17.30-19.00 
Instruktører: Robert & Tina   Kontaktperson: Helle Burkal 
Holdet er for både piger og drenge er du vil med udfordringer lære at springe rigtig, alle er 
velkomne og vi indretter træningen efter niveauet. Der skal der læres, arabersprring, flikflak, 
kraftspring og salto. Vi ser frem til nogle gode timer sammen med jer.  
 
Herregymnastik fra 18+   Mandag kl. 19.30-20.30 
Instruktører: Søren Callesen  Kontaktperson: Helle Burkal 
Træningen vil bestå af en god opvarmning af hele kroppen, med sved på panden, masser af 
latter og smil på læben. Gymnastikken er sund motion for mænd i alle aldre, også dig.  

Power- Hva'-For-Noget?!   
Instruktører:    Kontaktperson: Helle Burkal 
Hulahopringen er tilbage, i en ny og mere træningsvenlig udgave! Kan du også huske hvor 
mange timer, du som barn, brugte på at svinge en farvestrålende ring rundt om livet, eller 
høre du til dem, der aldrig rigtig fik det lært? Kom og få det lært, det kan får smilet frem, ved 
de fleste!  
 
Damer Gymnastik 50+   Torsdag kl. 18.30-19.30 
Instruktører: Hanne og Tina  Kontaktperson: Hanne Holden 
Instruktørerne har mod på at skrue et program sammen til netop lige dig. 
Der skal nødvendigvis ikke være sved på panden men det vil være sjovt og det er dig der 
bestemmer hvor meget du vil gøre ud af din træning, med smil på læben. 
 
Zumba  opstart uge 36  Tirsdag kl. 18.30-19.45 
Instruktører: Lonnie Kock  Kontaktperson: Helle Burkal 
Så skal der DANSES, men pas på vi deler alt, vi deler smil ud til hinanden, der skal grines lidt 
mere og så skal der svedes så i mærker i har været til ZUMBA.  
NYT NYT NYT der er mulighed for brug af vægte i træningen. Vi glæder os til at se dig.  
 
 



Kirkelige handlinger
1/4 2012 – 28/5 2012

Dåb:
Vejrup Kirke:
Laura Hermann Nielsen

(Jane Hermann Tang og
Lars Bruun Nielsen)

Mathilde Nørskov Nielsen
(Camilla Nørskov Nielsen og
Dan Møller Nielsen)

Viede:
Vejrup Kirke:
Tina Schollert Nielsen og 
Ronny Fogh Knudsen
Annie Wenzel Poulsen og
Lars Utoft Nielsen
Kirkelig Velsignelse:
Harriet Nyboe Monrad Johannessen
og Jens Johannessen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:
Rigmor Christensen, født Larsen

”Hvor syndernes forladelse er, der
er liv og salighed” har Martin
Luther engang sagt. Det er rart at
opleve sig holdt af, selv om det
måske ikke var den mest oplagte
reaktion.
Men nu om dage siger begrebet
”syndernes forladelse” måske
ikke så meget. De fleste er jo efter
flertallets mening gode nok på
bunden, måske med undtagelse af
Hitler, Mussolini, Stalin, Lundin
og Breivik. Vi andre er vel ikke
større syndere end gennemsnittet.
Men det er klart, at  jo større syn-
der, man føler sig som, des større
opleves glæden ved tilgivelsen og
lettelsen over, at det ikke fik så
store konsekvenser som frygtet,
men at man stadigvæk trods alt er
accepteret.
Synd er jo ikke bare dukkesynder,
som f. eks det at spise lidt for
meget, motionere for lidt eller gå
overdrevent op i mode ligesom
Dronning Dagmar i sin tid, der
følte sig som en stor synder, fordi
hun syntes, at hun var alt for
optaget af ærmer på kjolen, der
var særligt flot udstyret med knip-
linger. Det benævnes gerne som
Dronning Dagmar synder.

De grove synder, det er drab og
kannibalisme. Det er i langt de
fleste kulturer tabubelagt
Det er f. eks. at slå nogen ihjel i
trafikken og køre 149 km i timen
hvor det er 80.  Bilen som en
potentiel dræbermaskine. Det
glemmer vi. Og dog er det langt
fra det groveste, fordi man jo slet
ikke har til hensigt at skade
nogen. 
Ordet synd stammer fra ordet
sund, det som adskiller to fastlan-
de. Synd over for Gud er det, som
adskiller fra Gud i egentlig for-
stand.
Men man skal selvfølgelig gå til-
bage til det græske og det hebrai-
ske ord for at finde den egentlige
bibelske tale om sagen og her
betyder synd det at ramme ved
siden af.
Når man skyder med bue og pil og
så ramme fuldstændig ved siden
af. Det er den alvorligste synd!
Nej, selvfølgelig ikke. Men i
overført betydning at forfejle sit
liv og ikke rigtig ramme det, som
er ens egentlige selv og den man
kunne have været, at have ramt
ved siden af det som egentlig var
meningen. Den, som er meget

givet, skal der forlanges mere af,
siger Jesus. 
Det modsatte af synd er således
ikke dyd, men tro. Det modsatte
af synd er ikke at opføre sig
ordentligt, men at leve i troen på
Gud.
De gode gerninger og det gode liv
kan nemlig hurtigt blive vendt til

Nr. 3 2012

Syndernes forladelse
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farisæisme. Man er et godt men-
neske, men man ved det også
selv. Det kan lynhurtigt blive til
selvgodhed. Derfor er det vigtigt
at blive optaget af forbindelsen til
Gud, den umiddelbare forbindel-
se. At leve under syndernes forla-
delse er som en paraply, der dæk-
ker all ufuldkommenhed, det er
det største gode.

Syndernes forladelse begynder
i dåben:
I urmenigheden optrådte begrebet
i forbindelse med dåben. Man
blev døbt og det indebar synder-
nes forladelse. Det blev tydeligt  i
forbindelse med at den døbte stod
op af dåbsvandet til et nyt liv.
Man døde i dåben, alt det gamle
druknede, den såkaldt gamle
Adam blev likvideret, al den
gamle indkrogethed i sig selv, al
den megen egoisme fik dødsstø-
det i dåben og nu stod det nyskab-
te menneske op af dåbens vand.
Det er en opstandelse fra de døde,
så at sige. Det er en ny fødsel og
den indebærer tilgivelse for alt
urent i fortiden. Det betyder ikke,
at vi er blevet fuldkomne, langt-
fra, men syndens tvang er brudt. 
Syndernes forladelse og opstan-
delse fra de døde hænger nøje
sammen, siger teologen Pannen-
berg.
Uden syndernes forladelse dør vi
for evigt. Syndernes forladelse
betyder evigt liv. Det er ikke blot et
spørgsmål om bagateller, som f.
eks de lange smukke ærmer til
tøjet.

Derfor bredte den skik sig, at man
først ville døbes til allersidst lige
inden døden. Så var man sikret
den største tilgivelse lige inden
man skulle sige farvel til verden.
Men denne skik forsvandt igen.
Og barnedåben blev mere almin-
delig.
Man må jo også sige, at ved alter-

gangen reaktualiseres syndernes
forladelse.
Hvorimod dåben er en éngangs-
handling. At blive et Guds barn er
ikke noget, der skal startes igen,
det er en grundoplevelse, som det
senere liv må drage næring fra. I
dåben begynder det evige liv.
Gud ske lov og tak for dåben,
men også altergang, hvor det bli-
ver nutid. A.E.

Hvad skal/kan vi bruge vor
kirke til?
Som opfølgning på Asgers indlæg
i sidste nummer af Vejrup/Endrup
Nyt vedr. lukning af kirker, er her
nogle betragtninger om brugen af
VOR kirke: Vester Nykirke.
Ønsker vi, sognets menighed, at
Vester Nykirke blot bliver lavet
om til en såkaldt festkirke med
det, det indebærer? Kun opvar-
met ved dåb, konfirmation, bryl-
lup og begravelse. Det kan orglet
ikke tåle, så det må sælges.
Fyring af organist, kirkesanger og
kirketjener. Så kan vor graver/kir-
ketjeners fuldtidsstilling ikke
bevares. Hun kan blive graver på
halv tid. Vil hun det? Al vedlige-
holdelse vil overgå til staten, da
bygningen er fredet. Er der
nogen, der tror, det kommer til at
virke?
Man hvad skal/kan vi så bruge
vor smukke kirke til? 
Gudstjenester selvfølgelig. Den
oftest afholdte gudstjeneste er
højmessen, som vi har de fleste
søndage. Højmessen følger et
bestemt ritual, som ikke sådan
lige kan ændres. 
Men der findes mange andre for-
mer for gudstjenester, som ikke
skal følge de givne regler: Børne-
ungdoms- og familiegudstjene-
ster, musikgudstjenester, tema-
gudstjenester, gudstjenester lavet
i samarbejde med andre forenin-
ger eller institutioner, fyraftens-
møder osv.

Gudstjenester, hvor det ikke nød-
vendigvis er vor egen præst, der
læser tekst og prædiken. Det kan
være en ”fremmed” præst, en fra
menigheden eller en helt tredje.
I England har man et koncept, der
hedder ”Messy Church” altså
”Rodet kirke”. Konceptet består
af 4 grundstene: Drop-in,
Aktiviteter, Bibelfortælling og
fællesspisning. F.eks. ku’ det
være over et emne som ”Moses”
– hvor børn og voksne sammen
maler bylder på huden, spiser
chokoladefrøer, bygger pyrami-
der af skumfiduser. De tegner
hieroglyffer og laver vand til vin
mm. Herefter fortæller præsten
historien om Moses, israelitterne
og Farao, og alle får tildelt roller
i historien. Til sidst spises hjem-
mebyggede burgers og sandkage.
Men kirken kunne jo også bruges
til nogle mere verdslige arrange-
menter. Den står jo alligevel tom
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Kolofon
Sognepræst  Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051, e-mail:  eae@km.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550



Nykirke?
Var det en ide at mødes en aften i
kirken og udveksle ideer og for-
slag til brug af vor kirke? Jeg skal
nok sørge for kaffe og kage.

Med venlig hilsen 
Lars Christoffersen

Gudstjeneste i Vøgaslund
I år igen vil vi forsøge at holde en
friluftsgudstjeneste i det grønne
åbne område i Vøgaslund i
Vejrup. På den åbne plads ved
mindestenen er der efterhånden
blevet en dejlig plet med ly for
vinden, et hyggeligt sted. 
Det bliver søndag den 24. juni kl.
14.00. 
Traditionen tro medvirker Guld-
agerkoret og Ejnar Mathiesen
spiller på harmonika.
Medbring selv eftermiddagskaf-
fen. I tilfælde af regnvejr holdes
gudstjenesten i kirken.

Vejrup Endrup Nyt
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det meste af tiden. Foredrag, film-
fremvisning, koncerter af alle
slags: Klassisk, pop, rock mm – vi
har et rum med en fantastisk aku-
stik, modeshow, bridgeklub – ja,
hvad ved jeg!
Skal vi vende hver anden af de
sidste 10 bænke om, sætte borde
imellem, så vi kan sidde og hygge
os? (Glem Nationalmuseets ind-
vendinger). Det var bare et for-
slag.
Hvis I ikke ønsker, at næste gang,
I skal til bryllup, skal I selv sørge
for musik, sang, opvarmning,
dekoration, præst (samt betale for
det hele), er det nu I skal gøre
noget.
Jeg ved godt, at Gud ikke fylder
så meget i de fleste menneskers
liv, som det har gjort. Jeg ved
godt, at mange synes gudstjene-
ster er kedelige. Og jeg ved godt,
at mange synes, vi blot kan rive
kirkerne ned. Men er det det, vi
vil – også med vor kirke: Vester

Familiedag i Endrup lørdag den
25. august.
Igen i år arrangeres familiedag,
hvori en gudstjenste i Endrup
Møllekro indgår. Gudstjenesten er
berammet til kl. 10.30 med mor-
genrundstykker forinden kl. 9.30.
Musikere og Mette Madsen fra
Ribe Gospelkor medvirker.

Byfestgudstjeneste 
I forbindelse med byfesten i Vejrup
i uge 32 holdes en festgudstjeneste
i teltet  søndag den 12. august kl.
10.30. Der er kaffe for de morgen-
duelige fra klokken 9.30.
Ejner Mathiesen vil deltage med
harmonika og klaveret vil også
blive rørt og basunen ved Hanne
Degn. 

Sogneudflugt tirsdag den 14.
august 2012
Vi starter kl. 9 fra Vester Nykirke/
Endrup, kl 9,05 ved frisøren i
Endrup og kl. 9.15 fra Vejrup,
hvorfra vi kører til Bindeballe,
hvor vi får vores formiddagskaffe
med rundstykker. Derefter besø-
ger vi købmandsgården med
museum.
Kl. 12.30 ankommer vi til
Snaptun  Færgegård, hvos vi får
En dejlig middag med vin til.

Kl. 14.15 beser vi Glud museum
og drikker kaffe der.

På hjemvejen besøger vi As kirke
og vi regner med at være hjemme
ca. 18.15-18.30
Tilmelding senest tirsdag den 7.
august til Bodil: 75191180,
Asger: 75190051 eller Inge
75190178 
Turen koster 200 kr. og er arran-
geret af Vester nykirke og Vejrup
menighedsråd
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Kalender:
Søndag D. 24.06  Gudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00
Tirsdag D. 14.08 Sogneudflugt          kl.   9.00

Gudstjenester Vejrup Vester Nykirke
10.juni (1.søn.e.trinitatis) 10.30 09.00
17.juni(2.søn.e.trinitatis)             09.00 10.30
24.jun. (3.søn.e.trin.) 14.00 ingen
(gudstjeneste i Vøgaslund)

01.jul. (4.søn.e.trin.) ingen 09.00PT
08.juli. (5.søn.e.trin.) 10.30PT ingen
15.jul. (6.søn.e.trin.) ingen 09.00PT
22.juli (7. s.e.trin.) 09.00 10.30
29.juli (8.søn.e.trin.) 10.30 ingen
05.aug. (9.søn.e.trin.) ingen 09.00
12.aug. (10.søn.e.trin.) 10.30 ingen
(i byfestteltet)

19.aug. (11.s.e.trin.) 09.00 10.30
25.aug. lørdagsgudstj.(Endrup Møllekro, kaffe fra 9.30)
26. aug. 12.s.e.trin.) 10.00 ingen

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20 kr
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Konfirmation i Vester Nykirke, søndag den 29. april:
Fra venstre: Kasper Andersen, Sofie Mathiesen, Oliver Mattulat, Camilla Kjøller Simonsen

Konfirmation i Vejrup den 6. maj:
Siddende fra venstre: Signe Braad Hansen, Simone Birthe Jensen, Laura Engberg Milwertz.

Mellemste række: Nichlas Christian Haage  Rosenkrantz Jensen, Cecilie Thornbæk Madsen, Janni Lykke
Utoft Nielsen, Maja Viktoria Sundorf Kristensen,  Mie Kimura Christensen, Kasper Damgaard Fyhn.

Bagerste række: præsten, Tobias Egert Sundorf Kristensen, Marc Mikkelsen.
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Fornuftig økonomi i Vejrup/Endrup Nyt
Redaktøren af Vejrup/Endrup nyt, Helle Burkal, havde indkaldt til et møde. Formålet med mødet var at evalue-
re bladets udformning, indhold og distribution og regnskab. Med til mødet var både repræsentanter fra Endrup
og Vejrup. Alle var enige om at både indholdet og udformningenmed ny bagside var en god fornyelse.

Selve udformningen og trykningen af bladet står John Nicolajsen, Endrup for. Oplaget er på 1100 blade, seks
gange om året, og så kommer den ud til tiden. Og tidspunktet hvor bladet skal være ude ved husstandene, skal
være inden for en uge – nogle af uddelerne har en smule problemer med at få dem delt ud inden for en weekend.

De sidste par år har bladet givet et overskud. Overskuddet er fremkommet ved at mange frivillige uddeler bla-
det i landområderne, før var det post Danmark der tog overskuddet.

Der er blevet indkøbt stationær Pc med printer, der bliver indkøbt en Photo redigerings program, ydermere
skal der betales for regnskabet og revisor, kørsel, telefon, opsætning og udskrivning af regninger, derudover
skal alle de frivillige til gode ses med en julegave.
Redaktør Helle Burkal.

Energilandsbyer i Esbjerg Kommune
Lokalrådet i Vejrup har uden for Lokalrådet fundet 3 personer som ville arbejde med dette projekt.
Personerne er: Peder Hjort, Tommy Hunderup, Erik Stenager(Kontaktperson til Esbjerg kommune) Fra
lokalrådet Peter Thomsen

Vi har i denne gruppe fra Vejrup valgt at tilmelde os projektet .
En af vore intentioner vi kunne tænke os at arbejde med, skulle være energispare foranstaltninger på
vores skole og fritidscenter. Oplyse og motivere Vejrup sogn til selv at lave energispare foranstaltninger,
samt lave forskellige løsnings forslag der kan fremme energi optimering for hele sognet.

Formidle og oplyse på Vejrups Hjemmeside og i Vejrup- Endrup Nyt, omkring de førnævnte forslag, så alle
der besøger vores hjemmeside og læser vores lokale blad bliver oplyst grundigt omkring arbejdet med
energispare løsninger så det bliver attraktivt at flytte til  Vejrup.

Projektet er et 3 årig projekt som gerne skulle bidrage til opfyldelse af Byrådets målsætninger på klimaom-
rådet og at udbrede Energi Metropolen samt at understøtte grøn vækst i Esbjerg kommune og understøtte
landsbyerne som attraktive bosætningsområder. Ikke alle tilmeldte landsbyer bliver valgt, vi håber det
bedste for Vejrup og for at kunne arbejde videre med dette spændende projekt. 

Energispare gruppen i Vejrup Sogn.
Kontakt person: Erik Stenager – Mobil: 2928 8212 – Mail: erik@stenager5.dk

Udtrækninger  af  ENDRUP  Støtteklubs  Præmiespil  2012

Udtrækningsnumrene  for
Maj: 282-131-105-211-297-37-164-49-15-259-
288-108-180
Juni: 285-100-172-163-139-117-19-14-101-288-
65-42-177
Juli: 109-56-159-119-75-195-235-200-80-115-
257-153-149
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Familiedag ‐ Endrup by og opland
Lørdag den 25. august 2012

Program for dagen:
9.30 Gratis kaffe og rundstykker Endrup Møllekro - menighedsrådet

10.30 Familiegudstjeneste i krosalen - Gospelkor medvirker - menighedsrådet

11.30-12.30 Åbent hus i lokalarkivet Vibækvej 2 – Endrup/V. Nykirke lokalarkiv

12.00 Hoppeborg står klar ved klubhuset på boldbanen - Idrætsforeningen

12.30 Grillmad til familievenligere priser. Servering i telt ved ”Klubhuset” - Borgerforeningen

13.30 Aktiviteter på boldbanen. 2 hold dyster mod hinanden

Gå på ski  -  Sækkeløb  -  Puslespil  -  Sumobrydning for børn og voksne  -  Støvlekast

Kroket kom og prøv spillet, der er vejledning til stede

15.00 Høvdingbold Land mod by, hvem er bedst, det skal-
komme an på en prøve

15.30 kaffe, kage og is til børnene - Venstre og
Lokalarkivet

16.30 Tak for i dag med håb om at alle har haft en god
dag, forhåbentlig ses vi til næste år

Der er mulighed for køb af øl og vand hele dagen

Tag naboen med og sammen få en god og ind-
holdsrig dag i Endrup

Vi ses – foreningerne og råd i Endrup og opland

              Indoor Cykling i Fritidscentret 2012/2013  

Vi kører denne sæson 2 x 8   uger  inden  jul   á 200 kr. 
                                     og 1 x 10 uger efter nytår á 250 kr. 
 
start i uge 36 i september  
– uge 44 i november – uge 1 i januar  
kan ændres afhængig af tilslutning 
 

Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag   
          Ca. kl. 19.00 – 20.00 
Hold og tider opstarts efter tilmelding  
  
Yderligere info/tilmelding til Per Burkal 
Mail: perburkal@webspeed.dk 
                 Eller 23412005 

Indoor Cykling i Fritidscentret 2012/2013
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Nyt opstart 2012 

Tirsdag den 4. September starter vi op med et nyt 10 turs kort  

til Zumba det kan bruges helt indtil den 4. December. 2012 

Nærmer info. Helle B. 29 45 46 15 

Havevandring i Billund
Tirsdag den 21. aug. Kl. 19.00

Vejrup Senior Club
Torsdag den 12. april var der foredrag af Fhv. sognepræst Flemming Rishøj fra Esbjerg.

Han fortalte om, ”Plusalderen” der før blev kaldt, ”den tredje alder”. Men alder har næsten ingen betydning
for folk i dag.

Folk rejser over hele verden, og deltager i alle mulige ting, som var utænkelig for en generation siden.
Mulighederne og økonomien har aldrig været bedre end nu. Livskvalitet er for den enkle menneske meget for-
skellige, det er folks egen opfattelse hvad der gør dem glade og tilfredse.

Men der er ingen der undgår sorg og modgang i livet, det er jo en del af tilværelsen. Det er så meget forskel-
ligt hvordan mennesker kan takle modgangen og komme over det.

Det var en god og livsbekræftende foredrag, som der var 45 tilhører til.

Åge Henriksen.
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Fritidscenterets nye BYGGERI.
Bygningen skal rumme ungdomsklubben fremover, og med nogle af de FÅ frivillige hjælpere, der har lyst til at gøre
en forskel, og Per Burkal som styrer dem med ”hård hånd” skrider det nye byggeri godt frem. Hvor bliver det godt –
på billederne ses fra de første spadestik bliver taget. Rejsegilde hvor de unge klubmedlemmer kikkede forbi, til et
hold ”gamle Klubdrenge” der har lagt tag på og isoleret, tager en velfortjent pause, og en omgang tarteletter. 
Hvor efter de mere ”MODNE” drenge tager over med brandmur og isolering. 
De børn der allerede går i klubben er vilde med ideen, om en splinterny ungdomsklub. 
Børnene fra Myretuen/ SFO følger også hverdag, godt med i byggeriet. 
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VEJRUP AUTOFORRRETNING
v/Ronny Knudsen

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

Salg og reperation af biler 

Her er der plads
til din annonce

Her er der plads til din annonce
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Jubilæums Banko
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Penge til Vejrups nye ungdomsklub

Ketty Christoffersen fra Vejrup Andels Grovvareforening og OK benzin overrækker en check på knap 16.000 kro-
ner til Otto Pedersen fra Vejrup IF.

16.000 kroner modtog Vejrup IF fra OK benzin.

Næsten samme dag, som byggetilladelsen til Vejrups nye ungdomsklub faldt på
plads, var OK benzin i Vejrup på banen med en check på 16.000 kroner til
Ungdomsklubben.

Ketty Christoffersen var rigtig glad for nyheden om ungdomsklubben, og formanden
for Vejrup IF, Otto Pedersen, som modtog checken, var da heller ikke sen til at øre-
mærke pengene til inventar, spil med mere, som man nu snart skal bruge til indret-
ningen af ungdomsklubben.

Otto Pedersen opfordrede samtidigt til, at endnu flere borgere anskaffer sig benzin-
kort til OK i Vejrup og dermed støtte den lokale ungdom.

Det er hallen, som er bygherre på Vejrups nye projekt, og ungdomsklubben skal leje
sig ind. Et flot projekt, som med denne placering giver sammenhæng i børn og
unges hverdag.

Skrevet af:
Hans Christian Andersen <hc@ugeavisen-bramming.dk



Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk26

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

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

Plænetraktorfra kr.

excl. moms

20.995,-

Vejrup Maskinstation 
Udfører løsning om de nye krav  

om separering af regnvand 
fra spildevand 

udførsel i samarbejde med  
Kloakmester Kristian Thellesen 

Indhent gerne tilbud 
7519 0170 Mail: vm@os.dk 
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SSportsfesten 2012   
foreløbigt program  

Onsdag 
18.00   Baren i teltet åbner,  

            der rafles om øl prisen 
19.00  Kæmpe Sportsfestbanko 

22.30 Teltet Lukker 
 

Torsdag 
18.30 Boderne og baren åbner 

19.00 Familie cykeltur, også som løberute 
 
 

 
 

19.30 Kondifrokost i teltet med hyggemusik 
20.00 Slikjagt for børn 

23.00 Pladsen lukker 
 

Fredag 
13.30 Fyraftenarrangement, 
Musik: Er endnu ikke på plads 

18.30 Boderne og baren åbner,  
Fodbold og håndbold 

18.00 Cafe teten åbner 
19.00 Børneunderholdning  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
20.00 Børnediskotek 

21.00 Diskotek Break Out  
For de unge  

02.00 Lukketid, RRundstykker kan købes 

 

Lørdag 
09.00 Torvedag - Gratis rundstykker  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Boderne, baren og hoppepuderne åbner.  
Musik fra kl. 9.00 ved Erling Eggert 

 

 
 

 

Lørdag 
12.00 Havetraktortræk 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14.00 Slikjagt for børn  Konkurrence 
16.00 Lukketid pga. festeaftenen 

 
19.00 Festaften i teltet ppris 200,-  

Nyt spændende menu Fra   
Musikken leveres af Alley-Cats 
21.30 EEntre for ikke spisende gæster   

02.00 Lukketid, Rundstykker kan købes. 
 

Søndag 
13.00 Optog gennem byen 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
14.00 Præmie overrækkelse for optoget 

Salg af flag til flagsætning, 
Konkurrence:   

Musik i teltet fra ca. kl.15.00 
Opvisning - SSlikjagt for børn -  Flagsætning 

17.30 Fællesspisning   
Musik : 

 

20.00 Tak for i år 
 

Der kan forekomme ændringer!  

SES i UGE 32 

 
 
 



75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG
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Vejrup
Caravan
Transport

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

�������	�
��
�������
�������	
���������
��	��	

��������������	
�����

������������
���������
�����	

���������������
��������������	�����
���

 ��	
���	���������!"!!������������#������$����#��
�����$����#����$������
����!�������

%�����	
���������	�!���&$������
	������
"�!�������'����
�����	����������	��������������������������	
��

���������������������	���������

��������	
������������������������

Nygårdsvej 29

www.casperskoreskole.dk
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Ny kok på Endrup Møllekro.

Søndag den 13. maj skete der igen noget nyt på Endrup Møllekro.   

Fra denne dato er det igen muligt, at spise a la carte retter på kroen, idet Brian Olesen og hans kone Jane

har lejet køkkenet og de to krostuer.  Brian kommer fra en stilling som køkkenchef på Esbjerg Højskole

og Jane var ansat som tjener samme sted.

Brian og Jane vil også lave mad ud af huset, samtidig med, at der vil være en a la carte menu på kroen.

Der vil komme forskellige gode tilbud. Brian kan især godt lide, at lave traditionelt dansk mad som

fremstilles helt fra bunden, så der kommer garanteret stegt flæsk og persille sovs, dansk bøf m.v. på det

fremtidige menukort.

Der vil således igen være åbent på kroen alle dage undtagen mandage.

Det er samlingsstedet Endrup Møllekro der har taget initiativet til igen at få gang i krostuerne og vi er

sikre på, at med samarbejdet med Brian og Jane vil dette nye koncept have en positiv fremtid. Der er

ingen tvivl om, at lokalsamfundet vil bakke godt op om de nye ”værter” på kroen. Vi kan jo se, at der

altid blandt lokalsamfundet er en kæmpe opbakning omkring Endrup Møllekro. Der er altid frivillige

hænder til at hjælpe til med de mange forskellige arbejdsopgaver der er omkring vedligeholdelse af den

340 år gamle kro. Har vi arrangementer på kroen, er der stor lokal opbakning. Dette er medvirkende til

at gøre Endrup til et godt sted at bo.    

Den 11. maj blev der afholdt introduktionsaften, hvor vores nye kok Brian Olesen og hans kone Jane

blev præsenteret.  Der blev serveret en lækker buffet og traditionen tro var der være musik til maden.

Musikken blev leveret af den lokale musikker Theodor Schmidt. Mere end 50 gæster deltog denne aften.

Fredag den 08. juni kan man på Endrup Møllekro opleve den helt store danseaften. Don Chris kendt

fra Dansktoppen kommer og underholder under middagen, hvor der også her vil blive budt på en dej‐

lig stor buffet. 

Efter middagen synger Don Chris som solist sammen med et 4 mands danseorkester. Don Chris starte‐

de allerede i midten af 60´erne sammen med John Worsøe på trommer og Mogens Præst på orgel i

Paisano Trio. 

Den 21. september har vi igen vores store ålespisning.    

Til arrangementerne er det nødvendigt med tilmelding og princippet er efter først til mølle.

Tilmelding kan ske til Mogens Præst på telefon 20 22 44 42.

Endrup Møllekro lejes også ud til fester og vi vil gøre vores bedste for, at det bliver en god fest både

hvad angår mad, borddækning og faciliteter. Vi kan også være behjælpelige med at finde den rette

musik tilpasset til din fest.       
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Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk 
Lyntryk

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

220 46 47 61   -   7517 4315 
nico_reklame@mac.com : www.nico-reklame.dk
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Hvad kan vi gøre  
for dine investeringer?
Få tjekket din investeringsprofil i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, 
så du kan tilpasse dine investeringer 
til de skiftende finansmarkeder? For at 
hjælpe dig med at finde den rigtige 
investeringsprofil? Så du kan få det 
bedst mulige afkast?

I Sydbank Gørding får du en kunderåd-
giver, som du kan stille alle de spørgs-
mål, du vil, om dine investeringer.  

Og vi har også ét til dig: Hvad kan vi gøre for dig.

Ring til Karin på 74 37 18 65 og book et møde,  
hvor du kan få afdækket din investeringsprofil.

Nørregade 90A · 6690 Gørding
tlf. 74 37 18 60 · sydbank.dk/esbjerg

Karin Vestergaard
kunderådgiver
tlf. 74 37 18 65
karinv@sydbank.dk

10
94

7.
05

12



Lørdag  D. 23.06 Sankt Hans aften ved Endrup Møllesø – bålet tændes kl. 20.45

Lørdag  D. 23.06 Sankt Hans i Vejrup aften ved banearealet – bålet tændes kl. 21.00

Søndag D. 24.06  Gudstjeneste i Vøgaslund kl. 14.00

Onsdag D. 08.08 VIF Sportsfest Rafler om prisen i Teltet 

Torsdag D. 09.08 VIF Sportsfest – Kondifrokost GRATIS

Fredag   D. 10.08 VIF Sportsfest – Fyraften ar rang. Fodbold/Håndbold, Børne og Unge Diskotek

Lørdag  D. 11.08 VIF Sportsfest – Torvedag, musik og Havetraktortræk, børneunderholdning

Festaften i Teltet med fællesspisning

Søndag D. 12.08 VIF Sportsfest med Optog, Konkurrence, Flagsætning og Fællesspisning

Søndag D. 21.08 Vejrup Husholdning fore.18.15 udflugt til Billund - tilmelding senest 14 aug.

Lørdag D. 25.08 Familiedag i Endrup by og land fra kl. 9.30 Gratis rundstykker, Grillmad ved

klubhuset, Aktiviteter på boldbanen, Høvdingebold - 16.30 Tak for i dag

September

Tirsdag  D. 04.09 Opstart Zumba kl. 18.30 i Fritidscenteret 

Søndag  D. 09.09 Grimstrup –Vester Ny Kirke Venstreforening udflugt

Mandag D. 10.09 Opstart Herre gymnastik kl. 19.30 i Fritidscenteret

Tirsdag  D. 11.09 Opstart pige/drenge gymnastik kl. 15.30 i Fritidscenteret

Onsdag  D. 12.09 Opstart Forældre / Barn kl. 16.45 i Fritidscenterets Multisal

Torsdag D. 13.09 Opstart Puslinge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret

Torsdag D. 13.09 Opstart Spring gymnastik fra kl. 17.30 i Fritidscenteret

Fredag   D. 21.09 Ålespisning på Samlingsstedet Endrup Møllekro

Tirsdag  D. 25.09 Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret

Søndag D. 07.10 Dansk Røde Kors indsamling

Fredag D. 26.10 OKTOBERFEST - Vejrup/Endrup Fritidscenter 

www.endrupby.dk 31

Arrangementer
JUNI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

Vejrup Endrup Nyt

BANKO & PRÆMIEWHIST

Hver ONSDAG 

i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00



Firmanavn By Telefon
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup 7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S. Vejrup 4038 0253
Bramming Køreskole Bramming 4031 1222
Brix Hairut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding 7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen Vejrup 7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk VinduesserviceVejrup 4296 0550
Den Grønne Butik Gørding 7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7510 3582
Endrup Malerfirma Endrup 2815 0517
Erling Egert Gørding 7517 8090
Foto Ole Bramming 7517 2770
Gårdbutik Kileager Vejrup 2521 8042
Henning Kirkegaard Gørding 7517 8080
Hot`n Tot Frisør Vejrup 7519 0777
Hårbiksen  Endrup 7519 1240
Ivan A. Jensen Vejrup 7519 0230
JP Staldbyg Bramming 7510 2162
Jensen Biler Vejrup 7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup 7519 0529
Karl Poulsen Bramming 7517 3077
Karlskov Byggemontage Vejrup 2826 0871
Kent Jensen Vejrup 7519 0333
Kennet møller Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S. Gørding 7517 7012
Majholm Bramming 7517 3977
Nico Reklame Endrup 7517 4315
Nielaus Møbler Vejrup 7519 0433
Oliefyrsmontøren Glejbjerg 7519 8493
Optimal Bramming 7517 3311
Pecani Bramming 7517 4717
Peter Bertelsen Vejrup 7519 0123
Pigerne tøj & sko Agerbæk 7519 6160
Rud Christensen Endrup 7519 1161
Skov Madsen Gørding 7517 8070
Specialoptik Bramming 7510 2220
Sportmaster Bramming 7510 2022
Skjern Bank Bramming 7510 1881
Spar v. Hans Johansen Vejrup 7519 0015
Stof Centrum Bramming 7517 4477
Sydbank Gørding 7437 1860
Søndergaard biler Vejrup 7519 0249
Sørens Farve/Tapet Bramming 7517 4396
Torkilds Tæpper Bramming 7517 3248
Trælasten Gørding 7517 8222
V. F. Biler Vejrup 7519 0200
Vejrup Andels Grovvare 7519 0054
Vejrup Antenneforening 7519 0168
Vejrup Autoforretning 7519 0191
Vejrup Caravan Transport 5122 3480
Vejrup Døgnkiosk 7219 0353
Vejrup El - Service 7519 0350
Vejrup Entreprenørfor. 4031 5119
Vejrup Maskincenter 7519 0122
Vejrup Maskinstation 7519 0170
Vejrup Maskinfabrik A/S,  7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup 7519 0381

Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os


