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Her ses de 4 Krocketspillere i A2,

Endrup som er blevet puljevindere. 

Fra venstre Jens Egon Kjeldsen, 

Marie Jensen, Mie og Jørn Mortensen.

Her er der hyggepause inden sidste kamp. 

Bente og Frede Rasmussen, og Marie Jensen.

Ellen Sørensen 

Birgit Gjerlevsen. 

Krocket i Endrup
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Vejrup Borgerforening 
Endnu en storslået Sct. Hans aften ved banen.
Vejrup Borgerforening havde igen i år sat alle sejl til for at Vejrup skulle få en hyggelig Sct. Hans aften ved
banen. De havde i år fået JV Chefredaktør Peter Orry til at holde båltalen, og han talte varmt om Vejrup.

Der var mange børn der bagte snobrød ved det lange grillkuls bane mellem skinnerne, og der blev udsolgt af
de kolde øl. Men så var der mulighed for at købe pølse,r hjemmebagt kage, sodavand og kaffe.

En rigtig stor tilslutning til aftenens Sct. Hans Bå,l det er dejlig at Vejrup bakker op om sådanne arrangementer.

Helle B.

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP
Kom og få indflydelse på hvilke planer landskabsarkitekterne skal arbejde med.

I Vejrup holdes der Workshop møde 
Den 15. september kl. 19.00-22.00. 

I Vejrup/Endrup fritidscenter 
I multisalen

På mødet vil der dels være mulighed 
For at høre mere om arbejdet med landsbypla-
nerne og dels komme med dine forslag og
idéer. 

Alle er velkomne 

og der er ingen forhåndstilmelding

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP 

�

�
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www.erling-egert.dk

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham
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Vild med DANS – De fede TRIN 
 
Så er det lige dig vi søger 
– til lige netop denne her aktivitet der starter op i uge 37 
 

Man får sig med garanti rørt – man får sved på panden  
 
Man behøver ingen fast partner men lysten til at lære  
– lære sig nye danse trin. 
 
Prøv det……. det er værd at prøve  
– man kan sagtens udføre det alene, 
–  men tag ham bare med, han vil helt sikkert kunne lide det. 

 
Navnet er Ballroom dance fitness (et farlig ord) 
Sussi fra Esbjerg har været på kursus,  
hun er tidligere fitnessinstruktør og er vild med at lære fra sig 
 
Tidspunktet bliver om torsdagen den 16. sept. i Multisalen 
fra kl. 18.30 til 19.30 
 
 
Helle Burkal mobil. 2945 4615, Mail. perburkal@webspeed.dk 
 
 
 
 
 
  

Vejrup/V.Nykirke sangkor starter op igen!
INTRODUKTION
i konfirmandstuen
Præstegården
Engdraget 5 
i Vejrup 
onsdag
d. 1. sept. 2010 
kl. 19.30.

Repertoiret snakker
vi om - har du speci-
elle ønsker, hører vi
gerne fra dig!

Alle er velkomne - bare du ka’ li’ at synge!
Yderligere oplysninger: 
Kontakt Marianne 40 70 62 64 - marianne@m-eiby.dk
eller Lars 24 62 08 76 - lars@krono-gruppen.dk

NYE MEDLEMMER ØNSKES!
Vi har altid brug for flere deltagere.
Børn og voksne - alle kan være med!
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Vøgas Lund fejrede 100 års jubilæum 
i Vejrup/Endrup Fritidscenter d. 8 juni 2010.

I denne anledning havde bestyrelsen for Vøgas lund arrangeret det således at der blev indbudt til åben gene-
ralforsamling med jubilæumsfest bagefter. Det var således muligt for både anpartshavere og ikke anpartsha-
vere at deltage, med henblik på at byens borgere og andre brugere af skoven også havde mulighed for at del-
tage i skovens festliggørelse. 
Generalforsamlingen bød på Rundvisning i skoven, middag, festtaler og status for jubilæumsåret. 
120 deltagere havde tilmeldt sig til festen.
Formanden Orla Jørgensen nævnte i beretningen at det havde været et begivenhedsrigt år. Der var udlagt sta-
bilgrus på skovvejene omkring søen og på andre stier i et projekt som LAG havde støttet med 22.000 kr.
Skovens gæster har udtrykt stor tilfredshed med, de nu kan færdes tørskoet i skoven. Af øvrige aktiviteter
nævnte Orla Jørgensen Juletræssalg, opskæring af stammer med mobilt savværk til tømmer, og salget var
hovedsageligt til lokale landmænd, og desuden til et sommerhus i Houborg. Desuden er der solgt træ til selv-
huggere i alt ca. 40 rummeter. 
Når man fælder træer skal der plantes nye, og derfor er plantet 425 træer af sorterne normansgran, nobilis og
rødgran. Af hensyn til skovens gæster er der renoveret bænke og fabrikeret nye af formanden og hans kone
Klara.
Desuden er der kommet en ny flagstang op. Maren og Ejvind Andersen har skænket et flag. Kasseren Sven
Iversen kunne berette om et underskud på ca. 2.800, kr. på årets regnskab, der viser en omsætning på
48.000,kr. Bestyrelsesmedlemmerne Sven Iversen, Jørgen Fogh og Preben Lind blev alle genvalgt.
Festtaler til Jubilæmsmiddagen var Ingrid Jensen,der på en spændende og gribende måde tog publikum med
tilbage til 1910  Efter festen blev der uddelt Jubilæumsskrifter forfattet af Johannes Holm.
Bestyrelsen for Vøgas Lund siger mange tak for den store tilmelding og fremmøde til den åbne generalfor-
samling med den tilhørende jubilæumsfest bagefter. Ligeledes takker vi for alle de fine gaver på dagen.
På Vejrups hjemmeside    Vejrup.dk  kan man se billeder taget af Peder Hjort og læse Ingrids festtale og Orlas
beretning. 

Vedhæftet er Billede af Bestyrelsen fra Vøgas lund samt to fra bestyrelsen fra Bjøvlund Åstrup Plantage efter
plantningen af deres gave til Vøgas Lund. Et flot lindetræ. 
Desuden Sven Iversen i gang med regnskabsberetningen under den åbne generalforsamling og fest.

Vejrup Endrup Nyt
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Vøgas Lund fejrede 100 års jubilæum   

i  Vejrup/Endrup Fritidscenter d. 8 juni 2010.  
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KROCKET  I  ENDRUP

Her lige noget om krocket. Fra 2009 kan fortælles at
der i september i Ølgod var spillere med til tirsdags-
træf fra Endrup. Deltagerantallet var her 220 fra 29
klubber,hvilket vist er record.

I oktober var vi 180 deltagere i Oksbøl fra 28 klub-
ber og sidste tirsdagstræf var i november i Horne
med 136 spillere fra 20 klubber.

2010 :  I januar og februar blev tirsdagstræf aflyst på
grund af sne og frost. Sidst i marts blev der holdt
træf i Tistrup med 128 spillere. I april var vi i
Vesterhede, hvor der ikke er plads til så mange,der
var 98 spillere fra 20 klubber.

Efter samling d.7. marts, hvor vi var 15 til morgen-
kaffe i klubhuset i Endrup, fik vi sammensat 3 hold
til turnering, som derefter blev tilmeldt. Der gik dog
lang tid, inden vi kunne gå i gang med træning, da
vinteren ikke havde sluppet sit tag.

Den 3 og 4 maj startede holdene på turnering. Alle
hold kom længere ud end de sædvanlige ruter, så
alle mødte nogle nye spillere.

Den 26. juni havde vi sommerfest, hvor vi mødtes
kl.10.00 til krocketspil og om middagen fik vi grill-
kylling med pommesfritter og salat, der var vi 17 til
dette arrangement, da det ikke er let at samle alle.

Da havde vi en god dag med godt vejr, men det blæ-
ste lidt, så vi sad inde i klubhuset og nød maden.
Turneringen er næsten slut, der er dog enkelte hold,
der mangler sidste kamp, men Endrup´s hold er fær-
dig på nuværende tidspunkt.

A2 holdet blev puljevindere. Dette hold består af
Mie og Jørn Mortensen, Endrup, Marie Jensen,
Endrup og Jens Egon Kjeldsen, Fåborg. Disse 4
spillere skal til Finalestævne i Horne den 29. august,
hvor de skal konkurrere om plads til
Landsmesterskab i Vildbjerg.

B1 holdet klarede sig ganske godt, holdet består af
Bente og Frede Rasmussen, Hjortkær, Else Marie
Hansen, Vejrup og Kirsten Jensen, Endrup. Kirsten
var med i turnering for første gang, hun kunne have
startet i C2, men for at få sat et hold i B1 puljen,
startede Kirsten her 3 puljer højere og de endte på
en fjerde plads.

Det andet B1 hold består af Ruth og Hans Peder
Andersen, Vejrup, Elin Pedersen, Bramming og
Gunhild Kjeldsen, Fåborg. Dette hold endte på en 6
plads.

Vi træner stadig mandag og torsdag
kl. 18.30 

Gunhild Kjeldsen.

Flittige hænder

De flittige hænders klub, 

starter den 6. september 

fra kl. 13.00

På Vejrup skole, 

spørgsmål kontakt

Klara Jørgensen 

på tlf. 7519 0224

VIF Fredagsarrangementer 2010
Vi glæder til at se dig til endnu en sæson i Vejrup Idrætsforening,
hvor vi vil arrangere Rulledisco med eller uden rulleskøjter der er
mange andre muligheder så kom og få et par hyggelige timer sam-
men med dine kammerater følgende fredage.

Fredag den 1. oktober kl. 19.30 – 21.00
Fredag den 29. oktober kl. 19.30 – 21.00
Fredag den. 5. november kl. 19.30 – 21.00
Fredag den 19. november kl. 19.30 – 21.00
Fredag den 3. december kl. 19.30 – 21.00

Entrè 20 kr. pr. gang. 

Rulleskøjterne skal være uden bremser, disse skal tages af hjem-
mefra.  Indendørs sko er påkrævet for dem, der hellere vil lave
andre aktiviteter i hallen.

Tag meget gerne dine forældre med - der er åbent i cafeteriet.
Børn under skolealderen skal have en voksen med i hallen!!

Med venlig hilsen Vejrup Idrætsforening.
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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
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Nuanceret film om Vejrup
Rud Nielsen har sammensat en meget nuanceret film om Vejrup. Igennem længere tid har Rud Nielsen filmet
alle de elementer, som har betydning for lokalsamfundet. 
Filmen er en visuel oplevelse af erhvervslivet, landbruget, oplandet, naturområder, turisme, kultur, geografi-
en, historie, kirken, skolen, SFO, børnehaven, spejderhuset og foreningslivet i alle den facetter. 

Filmen findes indtil videre i få eksemplarer, men der vil højst sandsynligt snart komme til at være at finde på
www.vejrup.dk
Filmen er lavet på opfordring af lokalrådet og hensigten med filmen er, at den skal bruges til at give evt. til-
flyttere et nuanceret billede af, hvilket lokalsamfund Vejrup er.

Rud Nielsen har hele sit livet boet i Vejrup og har derfor et indgående kendskab til området.
Derudover har Rud Nielsen været byrådspolitikere i Bramming kommune i mange år. 

De samfundsmæssige forhold og betydningen af dem, har altid haft interesseret
Rud Nielsen.    
Det bærer denne lokale film tydelig præg af.

Af borgerjournalist Else Truelsen, Vejrup

Fantastisk…

Fantastisk… det lykkes at samle hele 26 nye servicevenner til V.E.Fritidscenter

Så mange havde meldt sig til at være frivillig serviceven i centret to gange om året, uge 24 og uge 44, hvor
man reparerer, vedligeholder osv, så centret altid fremstår pænt og velholdt til glæde for alle brugerne.
Centerlederen kunne se tilbage på en dejlig dag sammen med centrets nye servicevenner, de kom og var klar
til at yde en ekstraordinær indsats

Der var i forvejen sørget for materialer og klargøring til diverse ting der skulle ordnes, så efter en kort brie-
fing kunne alle mand gå i gang med forskellige projek-
ter både udenfor og inde i hallen, såsom, nye tagrender,
cykelstativer, maling af toiletter, flisearbejde og m.m.
En god bøf med lidt tilbehør var belønningen og gjor-
de godt oven på nogle travle timer.

Bestyrelsen i den selvejende institution, var helt klart
imponeret over det der blev lavet – så endnu en gang
mange tak herfra til alle de frivillige servicevenner,
håber det bliver en succes i mange år frem, for husk at
få, kan gøre en stor forskel til glæde for rigtig mange.

Af borgerjournalist Helle Burkal, Vejrup
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www.skovmadsen .dk

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



10

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk12

En foRügende tur
Mandag d.31/5 startede Vejrup Seniorclub sin firedages tur til Rügen .

Det var 45 glade og forventningsfulde deltagere,der steg ind i bussen i Vejrup, med fire dages ferie og oplevelser i vente.

Turen gik over Fyn og Langeland,herfra med færge til Lolland og Falster
Fra Gedser til Rostock i Tyskland,herfra med bussen mod Rügen.
Vi skulle bo i byen Gins ,på hotel Rügen park.Så var den dag gået med rejsen.
Anden dagen startede med tur til Kap Arkona som er kendt for de høje kalkklinter, kaldet Kongestolen,også fra dan-
markshistorien kender vi Altona,det var her at Absalon og Valdemar d.1 indtog stedet i 1168 og brædte Zvantevitz,
den firehoved trægud ,der var Vendernes gud.
Herfra kørte vi ud til Kolos von Prora, det kæmpemæssige feriecenter  Hitler lod bygge fra 1936-39 med plads til 20000
gæster af gangen,nu står det  som en 5 km.lang ruin.

Trejedagen kørte vi til den,,Hvide by`` Putbus som erkendt for sine hvide huse,hvor der er plantet roser udenfor.Den
store slot der var på stedet,er revet ned mmen en stor havehus og staldene er bevaret.
Efter at have set det kørte vi til naturresevatet Granitz ,et meget smuk naturområde.
Her ligger også det smukke jagtslot Granitz,som vi var inde og se,det var meget imponerende,med alle de store jagt-
trofæer.
Dagen eftervar det så hjemrejsedag.
Turen gik så den anden vej, vi kørte forbi Rostock, Wismar og Lübeck,op gennem Slesvig-Holsten til den Danske græn-
se ved Padborg.Og så var det kurs mod Vejrup, som vi nåede ved femtiden.

Det var 45 glade og tilfredse deltagere ,der stod af bussen,efter en rigtig  god tur.

Åge Henriksen

Vejrup Seniorclub
Torsdag den 2. september kl. 18.00
Høstfest hos Søren Jensen – en hyggeaften mede gode venner og hvor Vagn Christensen 
fra Årre vil spille op til dans. Drikkevarer må man selv medbringe.
4 stk. smørebrød er med i prisen som er 125.00 kr. pr. person
Tilmelding senest den 24. august på tlf. 75190094 eller 75190158

Torsdag den 7. oktober kl. 14.00 i Hallen
Gert Eilrich fortæller om livet som radiovært.

Torsdag den 11. november i Hallen
Kristian Jessen fortæller om en drengedrøm der blev til virkelighed – han fortæller i ord og billeder, om sin slæde-
rejse på 7000 km. med Sirius Patrulien i Grønland.

Torsdag den 9. december kl. 14.00 i Hallen
Julemøde Frelsens Hær, underholder med sang og musik – efter kaffen er der bankospil.
Glædelig Jul.

HUSK
Bowling begynder den 29. september om onsdagen i ulige uger fra 16.00  - 17.00
Cykling fra kroen hver mandag. 
”Idræt om dagen” fra den 28. september hver tirsdag fra kl. 09.30 – 11.30 
Kortspil i Hallen hver torsdag fra kl. 14.00 – 17. 00 

Formand: Christine Sørensen tlf. 7519 0094

f ll i d b
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VIF Gymnastik   
Sæson start er i uuge 37 for alle holdene. 
 
Tirsdag den 14. Sept. kl.15.30‒17.00 
Piger & Drenge holdets træner er Camilla, hjælpetrænerne Mathilde og Mia. 
 

 

Onsdag den 15. september kl. 16.45 ‒ 17.45 
Forældre / Børn  
Holdets træner Kirsten Kristensen  
 
 
 
Torsdag den 16. september kl. 16.30 ‒ 17.30 
Puslinge Piger & Drenge  
Holdet trænes af Annie, hjælpetrænerne Majken, Britt og Josephine. 

 
 
 
Torsdag den 16. september kl. 17.30 ‒ 19.30 
Springholdet trænes af Daniel, Mike og Christina. 

 
 
 
Tirsdag den 31. august. Kl. 18.30 ‒ 20.00   
Zumba Holdet trænes af Lonnie Koch 
Nu 1½ time, 40.00 kr. pr gang  
 
 

 

 

Mandag den 13. september kl. 19.30 ‒ 20.30   
Herre holdet med træner Søren Callesen   
 

 

Hilsen Helle Burkal mobil. 2945 4615 – mail. perburkal@weebspeed.dk 
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Byggefirmaet
Rud Christensen ApS

Bygaden 10, Endrup
Tlf./Fax 75 19 11 61
Mobil 40 15 74 61



 
 
 
 
 
 
 
 

VIF Fodbold

Efter en hård sæson for Vejrup IF med skuffende resultater og en trykket stemning, var der kun en
løsning til at komme ovenpå igen: S.T.O.F.F.E.R ! (Social Terapi Overfor Fodbold Foreningers
Elendige Resultater)
Terapien blev gennemført i weekenden, i 30 graders varme, i form af gruppeterapi, som primært
bestod af let fysisk aktivitet, VM-kvartfinale samt en masse godt til ganen.
Den lette fysiske aktivitet bestod af havetraktor ring-ridning, frisbee golf samt udendørs bowling,
hvor der gruppevist blev dystet i de forskellige discipliner, primært om at undgå at stå for madlav-
ningen.
Efter at have gennemgået ovenstående behandlingsforløb, er der stor tiltro til senior holdene, og et
håb om en ny og bedre sæson, hvor de skadede spillere vil være i klart mindretal, i modsætning til
den netop afsluttede sæson.
Træningen starter i uge 30, og vil i første omgang foregå en enkelt dag om ugen, tirsdag kl. 18.30,
i håb om at der vil komme rigtig mange til træning, så det kan foregå med fuld intensitet og masser
af hygge efterfølgende.
Alle interesserede, unge som gamle, er velkomne til at komme og deltage i træningen og få rørt
kroppen efter en lang sommerferie.
John Petersen fortsætter som træner med den klare ambition, at Vejrup IF inden jul igen vil have et
hold i serie 4.

Af Anders Ebener

VIF Fodbold – Børnehold
Indendørssæsonen starter FREDAG i uge 43. den 29 oktober kl. 15.00

Mød op og få din tid….  til lige netop dit hold som starter træningen i 2010/11

Hold øje med opslagene i Hallen – Eller ring og hør nærmere, hvilke hold der bliver i den nye sæson
af indendørs ungdoms fodboldhold.

– Lone Schou mobil. 4076 5805

Vejrup Endrup Nyt

15www.endrup-byen.dk
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Vejrups krolfere kæmper om at få kuglen i hul
Solen skinner, græsset er grønt, fuglene synger, og selskabet er godt. Hvad mere kan man ønske sig af en dejlig
sommerdag.
I Vejrup er byens seniorer i hvert fald enige om, at hygge er noget, der foregår i fællesskab. I stedet for at tusse
rundt derhjemme bag ligusterhækken, samles de hver tirsdag til et slag krolf på banen ved fritidscenteret.
– Krolf er sådan et hyggespil, og der er ikke alt for mange regler at hitte rede i, forklarer Inge Mikkelsen, der har
været fast inventar på krolfbanen, siden sporten gjorde sit indtog i Vejrup i sommeren 2008.
– I starten var vi ikke ret mange, men jeg skal love for, at det er blevet populært, siger hun.
Dagens kamp starter med lidt hyggesnak i læskuret, hvor bænkene er polstret med blomstrede havehynder, og ter-
mokanderne er fyldt op til kaffeslabberas i pausen.
Holdene bliver sat ved hjælp af et sæt spillekort, og når man har trukket et kort, gælder det om at finde sine mak-
kere.
– Booodiiilll, har du også en to'er. Så får vi det rigtig sjovt, griner en af herrerne.
Men på banen har holdånden straks lidt trangere kår, for konkurrencen er nemlig individuel. Som navnet antyder,
er krolf en blanding af kroket og golf. Altså køller, kugler og buer fra kroket kombineret med golfspillets huller. Ved
hvert hul gælder det så om at forcere banens udfordringer og få kuglen i hul på færrest mulige slag. Og det har de
faktisk meget godt styr på, Vejrups krolfere. Inden man få set sig om, er alle dagens 21 spillere i gang med at svinge
køllen, og rutineret arbejder de sig på skift fra hul til hul.
For to år siden var en enkelt krolfbane nok, men nu er det nødvendigt med to. Vejrups borgere er nemlig aktive
folk, og krolfen er en sommerlig afløser for Idræt om Dagen, som trækker fulde huse i vinterhalvåret. Men som-
merferie er ikke noget, som Vejrups pensionister har behov for.
– Næh, der er altid nogen at spille med, selv om det er ferietid, fortæller de.
Et spil krolf tager cirka tre kvarter, og så er der pause med kaffetår og hyggesnak, inden det er tid til endnu en
omgang på banen.
Krolf er i Danmark organiseret under Dansk Krolf Union. Se mere om sporten på www.krolf.dk.

Af Julie Tanggaard

Vejrup-spejdere på lejr.
Lejrstemning, lugten af bål og grønne uniformer; årets korpslejr for spejderne er i fuld gang, og 15 spejdere fra
Vejrup er i denne uge afsted. Lørdag d. 24. juli kørte 15 spejdere fra Vejrup i alderen 10 – 54 år afsted mod Skive. 3
telte, et spisebord af rafter, en indgangsprotal, bålsted og primitive, hyggelige køkkenfaciliteter var at finde på
Vejrup-gruppens lejrplads, i underlejren Symfonien på Karl Nielsens gade.
Lørdag brugte gruppen på at gøre denne lejrplads klar til resten af ugen; indtil søndag d. 1 august er Vejrups spej-
dere og juniorer en aktiv del af de mange aktiviteter som er at finde på korpslejren, som afholdes hvert 5. år.
Roverne og lederne vil i den tid hjælpe på de forskellige aktiviteter, caféerne, osv.
Vejrup-gruppens spejdere glæder sig især til 'Spejderkulturnatten' som bliver afholdt fredag aften, her er der mulig-
hed for indbyggerne fra Skive at komme ud og se 'Nabobyen' der er opstået i løbet af den sidste uge. Derudover er
der også mulighed for at gå i biografen, se eller deltage i talentshowet, eller lytte til de bands som kommer og spil-
ler.
Imellem tiden sker der dog også en del på den kæmpe, store lejr; hvis du får et kram af en tilfælig englænder der
kommer gående forbi, skal du ikke blive forskrækket. Dette er blot fordi "Free Hugs", eller gratis kram, gives til alle
for påpege mobning på en sådan lejr ikke eksisterer.
Søndag d. 1. august vender de 15 Vejrup spejdere hjem igen. Og mon ikke de både er søvnige, og glæder sig til et
varmt bad, men alle er i højt humør efter en uge i selskab med fællessang, hygge og sjov?

Af borgerjournalist Ida Søby Fogh, Vejrup
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I trosbekendelsen hedder det til
sidst om Jesus:  ”død  og begra-
vet.”
Hvorfor dog også begravet?  Er
det nu også så vigtigt, at det skul-
le med i trosbekendelsen og næv-
nes så ofte? 
Jamen, det er nok igen gnosticis-
men, der spøgte og udfordrede
sand kristendom dengang . Altså
den retning som så ned på legem-
ligheden og foragtede det kropsli-
ge som noget laverestående.  Kun
kærlighed og åndelighed var det
virkelige. Selve legemet var noget
urent. Sjælen var det vigtige, som
det også var for grækerne.
Jesus var ikke et virkeligt menne-
ske og det var ikke ham, der døde
og blev begravet . Det var et andet
legeme end Jesus legeme, som
blev dannet til lejligheden.  Denne
gnostiske opfattelse tager trosbe-
kendelsen afstand fra. 
Men kan vi bruge denne advarsel
til noget i vore dage, hvor krop-
pen er meget i fokus  og  sport,
dans,  zumba og fitness har megen
betydning og bliver prist i medier-
ne? 
Den sunde krop er da om noget
inde i varmen, ja næsten ved at

overtage religionens rolle som
livsopfyldelse, som Ole Hartling
siger. Det gode helbred er næsten
blevet det eneste livet drejer sig
om og hvordan man nu endelig
kan leve sundt.
Jo, vel så, men de østlige religio-
ner med sjælevandringslæren,
hvor legemet blot ses som et lige-
gyldigt hylster har stadigvæk stor
indflydelse.  Og det ses af tanker-
ne om et kønsløst ægteskabsritual,
hvor nogle er af den opfattelse, at
kun kærligheden skal velsignes
for at komme de homoseksuelle i
møde, men så afstrejfes det, at det
er mand og kvinde, som passer
sammen og ægteskabet svækkes.
Så oplysningen om, at Jesus var
sandt menneske og blev begravet
ligesom et almindeligt menneske,
er på sin plads. 
Jesu død stadfæstes ved at begra-
velsen udtrykkeligt nævnes. 
Det er en hjælp for os at få at vide,
at Jesus var sandt menneske, ikke
blot en åndelig skinfigur, der ikke
kender vores tilværelse, men at
skabtheden er Guds gode vilje
med os og at legemet er godt som
sådan. Det skal ikke forgudes,
men heller ikke foragtes, men

netop passes på som Guds gode
gave. Det skal ikke guddomme-
liggøres i sig selv, men netop
tages som en gave fra Gud.
Jesus blev virkelig begravet . Han
er ikke en eventyrfigur, men en
historisk person.
Og det at han blev menneske som
os, siger noget om at skabelsen og
vores krop er god nok.

Kirkelige handlinger
30/5 2010 – 4/8 2010

Dåb:
Vejrup Kirke:
Juliane Quebec Gjerlevsen
(Karina Quebec Gjerlevsen og
Søren Quebec Gjerlevsen)

Vøgaslund: 
Isabella Nyboe Johannessen 
(Harriet Nyboe Monrad Johannessen
og Jens Johannessen)

Vester Nykirke:
Nikita Christensen
(Camilla Christensen og Thomas
Nørfjand Christensen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Signe Marie Olsen født Hansen
Kristian Levi Mikaelsen
Vester Nykirke Kirkegård
Evzen Beranek (Thisted Vestre
Kirkegård)
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Vi skal respektere vores krop og
ikke bruge den f. eks. til prostitu-
tion, druk eller andet, der nedbry-
der den.    

Hvedekornet.
Hvis ikke hvedekornet bliver lagt
i jorden og dør, så bliver det kun
det ene korn, siger Jesus, men bli-
ver det lagt i jorden og dør, så
bærer det frugt.
Johs. 12,24 og tanken om frøet er
også hos Paulus 1 Kor 15. 
Jesu liv var ligesom hvedekornets
liv. Han blev begravet og det blev
til nyt liv, ikke blot for ham selv,
men også for os. Han døde for os
og opstod for os og når vi beder til
ham, så har vi fælles skæbne med
ham. Det vil sige at vi ikke skal
frygte døden. Vi skal ganske vist
dø engang og begraves, men vi
dør med Kristus, vi dør ikke alene

Her ses Vejrup kirke for 100 år siden. Det er der nok ikke mange, der kan
huske. Petroleumslampe i loftet i stedet for lysekroner og salmenumre
skrevet med kridt på tavlen ved prædikestolen. Opvarmning ved en
kæmpekamin og orglet oppe foran. Men alterbilledet er det samme. Det
stammer fra 1899. Alterbordet er også det samme, men kirkestolene ser
anderledes ud og oppe i koret anes konturerne af et omklædningsrum
eller en skriftestol måske. Dengang passede præsten fra Gørding embe-
det og hed E.F. P. Melbye. Døbefonten stod et andet sted, nemlig ved
korbuens  nordvange, men det kan ikke ses på billedet. Fra 1967 har den
haft sin nuværende placering. 

og får så også lov til at opstå med
ham. Således at vores sorg er en
trøstet sorg, ikke en fortvivlelse
over at det hele slutter. Og vi har
en opgave i livet, så længe vi har
livet, nemlig at bruge det i tjene-
sten for andre og gennemgå pro-
cessen ligesom hvedekornet. Det
er mere lykkeligt at give end at
modtage. Det er ved at leve for
andre, at livet får mening. 
Asger Ehmsen

Ny organist
Som mange sikkert allerede har
opdaget har vi fået ny organist:
Gerda Torp Nørgaard, som deler
stillingen med Ingrid  Sand
Simonsen således at Gerda spiller
i Vejrup og Vester Nykirke kirker
i ulige uger og Ingrid i lige uger.
Det skulle give lidt mere frihed til
den enkelte organist. Gerda har

spillet i mange år forskellige ste-
der og er nu flyttet fra Sjælland til
Gram sammen med sin mand.
Vi byder Gerda velkommen og
håber, at de begge må få gavn af
samarbejdet.
Inge Juhl

Høstgudstjenester
Det bliver i år søndag den 12.
september, henholdsvis kl. 10.30

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

Spejderledere:
Lene Frederiksen, Lykkesgårdsvej 10
Tlf. 2819 8388
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
Tlf. 7519 0459
Werner Lehmann, Storegade 22
Tlf. 7519 0268
Max Uldah Pedersen, Storegade 42
Tlf. 7519 0422

Gruppeformand:
Niels Uldall Jespersen, Lykkesgårdsvej 3,
Tlf. 7519 0459

Mødetider:
Onsdag kl. 17.30-19.00

Alle møder afholdes i spejderhytten
"Græstotten", Gl. Hovedvej 6B
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BUSK-dag den 31. oktober
Som sædvanlig er den sidste søn-
dag i oktober Buskdag. Det vil
sige, at den er særligt for børn og
unge. Gudstjenesterne vil forme
sig som familiegudstjenester. Det
er tillige sommertidens afslutning,
hvor havemøblerne trækkes tilba-
ge og også uret, så der skulle blive
en time ekstra.
I Vejrup inviterer spejderne på kaffe
og menighedsrådet er sponsor.

Til Eftertanke
Vor Herre Jesus Kristus, Guds
ord, blev i sin grænseløse kærlig-
hed, hvad vi er, for at gøre os til,
hvad han er. Irenæus

Vi skal alle dø, og ingen kan dø i
en andens sted. Jeg kan ikke være
hos dig; derfor må enhver selv
have et godt kendskab til de

Vejrup Endrup Nyt

www.endrup-byen.dk

i Vejrup og kl. 19.30 i Nykirke.  I
dagens anledning vil kirkerne
bære præg af høst og være pyntet
til dagen. Børnene plejer jo at del-
tage mere end sædvanligt og bære
frugt og grønt op til alteret. Og i
Vejrup i præstegården vil gaverne
blive solgt ved en auktion, alt
sammen til de gode formål, vi ple-
jer at samle ind til såsom,
Folkekirkens Nødhjælp og evan-
geliets forkyndelse i andre lande.
I Nykirke vil tingene ligge i
våbenhuset, og så kan man give,
hvad man synes er passende.

Indledende konfirmandforbere-
delse
Igen i år vil tilbyde børnene i 3.
klasse at komme til indledende
konfirmandforberedelse. Vi be-
gynder efter efterårsferien. 
Solveig Kristensen og Asger Ehmsen

hovedstykker, der angår et kri-
stenmenneske. Martin Luther

Med døden for øje:
Lær at omgås med tiden; udnyt
dage, timer, øjeblikke.
Giv hver dag sin egen ret: lad
legen, samtalen, planerne, arbejdet,
glæden, eftertanken og søvnen få
hver deres skønhed og byrde.
Gør så vidt muligt ikke noget, du
ikke ønsker gentaget
Gør hver aften en ende på hver
enhver strid, og bær ikke på noget
uafgjort i dage og uger.
Tilgiv andre deres skyld, og bed
andre om tilgivelse for din egen
skyld.
Nedbryd enhver høj vurdering af
dig selv.
Giv med stadig større sindsro
ting, penge og indflydelse væk.
Vurdér hver dag, hver uge, hvert
år, idet du ser tilbage over dem;
gør det fra dag til dag med mindre

Indremission
Onsdag den 25. august

Kredsmøde i Agerbæk

Onsdag den 8. september
Samtalemøde, Galaterbrevet kap 5
Sang og musikstævne i Skjern

Onsdag den 22. september
Samtalemøde 
Galaterbrevet kap. 6

Onsdag den 6. oktober
Stenderup kirke kl. 19.00

Torsdag den 7. oktober 
Stenderup missionshus kl. 19.00

Onsdag den 20. oktober
Samtalemøde  Efeserbrevet kap 1

Møderne begynder kl. 19.30 og hol-
des i Bethel, Storegade 12, hvor alle
er velkommen.
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Kalender:

Søndag d. 12. sept. Høstgudstjenester, Vejrup - Endrup Kl. 10.30-19.30
Lørdag d. 30. okt. Koncert i Vester Nykirke ved Fangekoret fra Vridsløselille. kl. 14.00 

Gudstjenester Vejrup Vester Nykirke

21.aug  (Familiedag i Endrup)       10.30
22.aug. (12.søn.e.trin.) 10.30PT ingen
29.aug. (13.s.trin.) 09.00 10.30
05.sep. (14.s.e.trin.) 10.30 09.00
12.sep. (15.s.e.trin.) 10.30 19.30

(Høstgudstjenester)
19.sept. (16.søn.e.trin.) 09.00 ingen
26.sept.(17.søn.e.trin.) 09.00 10.30
03.okt. (18.søn.e.trin.) 10.30PT ingen

10.okt. (19.søn.e.trin.) 09.00 10.30
17.okt. (20.søn.e.trin.) 10.30 09.00
24.okt. (21.s.e.trin.) ingen 09.00PT
31.okt. (22.søn.e.trin.) 09.00 10.30

(BUSK-søndag. Sommertid slutter.)
07.nov.(Alle Helgens dag) 11.00 09.30
PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur 20 kr. 
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Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,
og tal med mig som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen
og glemme al vor kvide!
N.F.S. Grundtvig

Koncert i Vester Nykirke lørdag
den 30. oktober kl. 14.00 ved
Fangekoret fra Vridsløselille. 

Fangekoret har sunget i 11 år bag
tremmer i Vridsløselille Stats-
fængsel under ledelse af Louise
Adrian. Koret er et kirkekor, der
synger ved de ugentlige gudstje-
nester i fængslet. 

I 2004 udgav koret Cd'en
”Forbryderalbummet”, hvilket
gjorde, at koret fik megen medie-
opmærksomhed. 

Dette affødte en stor efterspørgsel
efter koret i kirker uden for mure-
ne. Korets medlemmer med
udgangstilladelse begyndte så
småt at optræde ved koncerter. 

Efterhånden er gruppen af indsat-
te med udgangstilladelser vokset,
hvorfor der nu er et kor, der kan
optræde udenfor murene. 

De sangere, der er blevet løsladt ,
er fortsat med at synge i koret , for
at støtte op omkring ”projekt
Fangekor”. 

Fangekoret er blevet kaldt et
yderst resocialiserende projekt,
idet deltagerne oplever at blive
modtaget af et begejstret publi-
kum udenfor murene. Den positi-
ve respons betyder meget for de
indsatte. Publikums nysgerrighed
og barrierer bliver brudt ned af
Fangekorets energiske og glædes-
fyldte sang. Overgangen til livet
udenfor murene bliver mindre,
når man kan fortsætte med at

vemod, større nøjagtighed og med
mere taknemlighed.
Jørg Zink

Eller ved I ikke at alle vi, som er
blevet døbt til Jesus Kristus, er
døbt til hans død? Vi blev altså
begravet sammen med ham ved
dåben til døden, for at også vi,
som Kristus blev oprejst fra de
døde ved Faderens herlighed, skal
leve et nyt liv. For er vi vokset
sammen med ham ved en død, der
ligner hans, skal vi også være det
ved en opstandelse, der ligner
hans. (Rom 6,3-5).

Der findes i dag et stort og stigen-
de antal mennesker, der bliver så
gamle, at de i grunden kun har et
ønske tilbage, at få lov til at dø.
”Vorherre har nok glemt mig”,
Hvor længe skal jeg dog blive
her?”, Jeg er jo blevet alt for gam-
mel”, Hvad nytte er det dog til, at
jeg lever, jeg er jo ikke til andet
end ulejlighed. Bare jeg dog
kunne dø”. Sådan lyder det i dag i
den vesteuropæiske kulturkreds
fra tusinder af mennesker. Og som
før sagt, tallet er stigende på
grund af lægevidenskabens ud-
vikling.
Hermed er der vendt op og ned på
dødens problem. Medens dødens
problem tidligere drejede sig om,
hvordan jeg skal undgå døden, er
problemet for en mængde menne-
sker nu blevet: Hvor længe skal
jeg vente før døden tager mig?
eller som folk ligefrem siger:
”forbarmer” sig over mig.
”I de dage vil mennesker søge
døden og ikke finde den, de vil
længes efter at dø, men døden
flygter fra dem.”  Åbenbaringens
bog kap 9 vers 6. Et underligt ord,
hvis opfyldelse man skimter i dag
– og hvis rædsel man skimter i
dag.
Wilhelm Dickmeiss

synge og indgå i det forpligtende
fællesskab, som koret har udviklet
sig til. 
Lone Hertz er protektor for
Fangekoret. Hun har anbefalet
koret i forskellige sammenhæng
og beskrevet hvilken betydning
det at synge er for det indespærre-
de menneske Ved hendes anbefa-
ling fik koret samlet midler ind  til
at lave CD'en. 

Korets repertoire udenfor murene
består først og fremmest af
Gospel og flere af teksterne er
skrevet af de indsatte. Flere i
koret er således blevet meldt  ind
i Koda og laver løbende nye tek-
ster. 

Fangekoret har med deres
Cd'udgivelse valgt at støtte Børns
Vilkår og har indtil videre doneret
90.000 kr.

Lederen af Vridsløselilles fange-
kor, Louise Adrian, modtog Spil
Dansk Dagens Ildsjælspris 2008,
fordi hun gennem sit arbejde
viser, at musik er en kraft, der kan
ændre folks liv.
Musikken har sit eget "sprog",
som ikke kan omsættes i ord."
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Indsamler søges til indsamling i Vejrup by 
Søndag den 3. oktober 2010

Vi skal bruge 6 til 8 personer i tidsrummet mellem
kl.10 – 14 til indsamlingen.
Vi vil fra Hegnet 5 i Vejrup udlevere materiale til indsamlingen. 
Når indsamlingen er færdig vil vi ligeledes tage imod indsamlede beløb og køre til banken i Bramming.
Indsamler kan henvende sig på Hegnet 5 Vejrup 
senest 10. september. 

På forhånd mange tak for hjælpen.

Tlf. 7519 0168 - Erik mobil: 2928 8212 - Lis mobil:  2636 0790
Hilsen Lis & Erik Stenager Vejrup

Hej alle vandhunde, så er det igen tid til fredags svømning i Helle Hallen. 
Går du i 0. til 7. klasse og vil du gerne svømme eller lære det, så kom ! 

Tilmelding: Torsdag  9/9 i Hallens cafeteria fra kl. 17.00 til 17.30

Pris: 300,00 kr. for 10 gange

Mødetid/sted: Fredag kl. 17.00 ved Vejrup Endrup Fritidscenter, eller ved Klubhuset i Endrup kl 17.05

Svømmedagene: 17/9 – 24/9 – 1/10 – 8/10 – 15/10 – 29/10 – 5/11– 12/11 – 19/11 – 26/11 

Nyttig info: Der vil hver gang være min. 2 voksne med bussen for at sikre at turen forløber i god ro og orden, samt at der er en
til stede i omklædningsrummet. Vi tilstræber at der også er en i bussen hver gang som Endrup børnene kender. Der vil være 3
instruktører fordelt på hhv. lille bassin, lav og dyb ende af store bassin, samt vore egne hjælpe-instruktører. Der er instruktører,
der i tilfælde af at uheldet skulle være ude, har aflagt bassinprøve.

Bussen er tilbage i Endrup og Vejrup ca. kl. 19.00

Da svømningen er arrangeret i fællesskab mellem Endrup og Vejrup Idrætsforeninger forventer 
vi der bliver rift om de 18 pladser i det lille bassin og de 30 i det store, så mød op på 
fredag d. 10 september, for at sikre din plads i bassinet.

Vi glæder os til at se jer Endrup & Vejrup IF’er til Svømning.

 
 



JJUUUHHHUUU – Sommeren er over os !
Så skønt kan det være når bare vi venter længe nok. I den første uge af skolernes sommerferie var det dejligt varmt,
og hvad er så bedre end at tage en hurtig vandkrig.

SFO børnene har plads nok, de kan bruge hele fodboldbanen om
det skal være, for når det våde skyts tages i brug er det godt at
have plads til at løbe væk.

Pause skal der også være plads til når der skal tankes op, vand
skal der til og helst ikke for langt væk når vandballonerne og pisto-
lerne skal fyldes og kampen tages op på ny, efter sådan den dag
er man nok dejlig træt. Helle Thorø Uhd kunne heller ikke dy sig
vand skulle der smides når børene sad stille.

Af borgerjournalist Helle Burkal, Vejrup

Dåb i Vøgas Lund.
I det fineste sommervejr blev der Søndag den 4 juli afholdt fri-
luftsgudstjeneste i den nyrenoverede plantage Vøgas lund
Sceneriet var perfekt, der blev sunget salmer, præsten holdt præ-
diken, vi lyttede til Guldager kirkekor og der blev holdt alters for
dem der havde lyst til det.

Højdepunktet var nok dåben af Isabella Nyboe Johannessen.

Efter gudstjenesten var der mange der nød deres eftermiddags-
kaffe i det fri.

Af borgerjournalist Helle Burkal, Vejrup

Sct. Hans ved Endrup Møllesø
Endrup Borgerforening, Sankt Hans Tale – 2010

John Snedker, Formand for Plan & Miljøudvalget

Jeg vil gerne takke Endrup Borgerforening for invitationen til at holde årets Sankt Hans
tale her ved jeres hyggelige Sankt Hans arrangement ved Endrup Møllesø!

Midsommer er det - og for en gangs skyld er vejret med os! Og naturligvis fejrer vi Sankt
Hans Aften, med bål, hekse og midsommervise! 

Men hvorfor fejrer vi egentligt Sankt Hans Aften? 

Det er jo en ældgammel skik at fejre midsommer – det har vi gjort her i landet siden Odin
og Thor! Den 21. eller 22. juni er det sommersolhverv - med årets længste dag. Sankt
Hans Aften fejrer vi den 23. juni - og herefter bliver dagene kortere, lige indtil vi når vin-
tersolhverv i december.

Men Sankt Hans betyder egentligt ”Den hellige Hans”! Og hvem er så det?  – Jo såmænd Johannes Døberen. Sankt Hans Dag - Helgendagen for Johannes Døberen
– det er jo først i morgen, nemlig den 24. juni! 

Hvorfor så denne festlighed aftenen før Sankt Hans Dag? Ved Sankt Hans er hele naturen fyldt med en kraft, som den har opsuget fra solen på årets længste dage. 
Sankt Hans er derfor også glædens fest! 
I tidligere tider mente de overtroiske, at kraften nærmest var magisk. Sankt Hans nat indsamlede kloge koner og mænd – datidens læger – mange af de lægeurter,
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der i årets løb skulle bruges til at kurere folk. Men
det mest forunderlige var det mirakuløse vand i de
hellige kilder. Man troede, at kildevand Sankt
Hans aften blev forvandlet til medicin. Derfor val-
fartede man til disse kilder for enten at drikke eller
bade i kildevandet.

Traditionen med at drikke eller bade i kildevand er
næsten borte. Men det er traditionen med at bræn-
de bål Sankt Hans aften til gengæld ikke.
Kildebesøg og bålbrænding hørte nemlig sam-
men! 

Man brændte ”Sankt Hans blus” eller
”Glædesblus” ofte fra et højt punkt, så ilden kunne
ses langt fra. Skæret fra bålene – der tit bare var
halmknipper sat på stager - var med til at holde alt
ondt – hekse og onde magter – væk fra den høj-
tidelige - næsten hellige midsommernat - Troede
man, altså. Det er netop det, som Holger
Drachmann skriver om i sidste vers af midsom-
mervisen: 

”Dem vil vi fra livet med glædesblus holde.”

Spillemænd spillede, folk sang og dansede, de
gamle så på og fryde sig og børnene fik lov at
være længe oppe! Sankt Hans Heksen - som vi
også brænder af på bålet – er en fortsættelse af den
opfattelse, at hekse og onde magter er særligt og
mere farlige netop Sankt Hans Aften.

Disse gamle traditioner – garneret med en hel del
overtro – er jo fra en svunden tid. Men hvorfor fej-
rer vi så stadig væk Sankt Hans? Joe, Sankt Hans
er først og fremmest glædens fest 
– og det er der da værd at holde fast på! 

Men det er også fredens fest! 
I midsommervisen kan vi i sidste vers læse: ”Mod

ufredens ånd over mark - under strand

vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde” Og
videre synger vi: 

”Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte

Hans, den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli-

ver tvivlende kolde.” Disse ord er både rigtige og
aktuelle. 

Fredens fest er i høj grad værd at fejre i vor tid. Vi
lever heldigvis i en fredelig del af verden, og vi
har derfor et stort ansvar for at bidrage til freden i
verdenen.

Vi har i de senere år haft krigen alt for tæt på os.
Først problemerne på Balkan, med store flygtnin-
gestrømme og menneskelige tragedier til følge. Så

Irak og Afghanistan, hvor mange danske soldater
i dag løser internationale opgaver. Men hvor vi
desværre også oplever, at flere dygtige danske
soldater må betale den ultimative pris. Det er
svært at acceptere i så fredelig et hjørne af verde-
nen som i Danmark!   

I Vesteuropa har vi dog haft fred siden afslutnin-
gen på 2. verdenskrig – Måske fordi de vesteuro-
pæiske lande er fundet sammen i et Europæisk
Fællesskab og dermed valgt at samarbejde om en
række vigtige politiske spørgsmål. Det europæ-
iske samarbejde kan derfor også ses som et fre-
dens projekt! 

Samtidig lever vi i en verden, hvor der sker en
stadig større internationalisering og globalise-
ring. Det kan gøre os utrygge, fordi tingene sker
med større og større hast. Informations- og kom-
munikationsteknologien får større og større
betydning og virker mere og mere styrende for
vores hverdag. Mange af os, har derfor svært ved
at overskue tingene og bevare overblikket. 

Derfor ER der rigtig god grund til at værne om
vore gode nordiske og danske traditioner.
Fastholde og festlig gøre dem - men også forsøge
at se disse gode gamle traditioner, som netop
Sankt Hans Aften - i et nutidigt perspektiv!

For godt et år siden ved valgurnerne og stemte til
Europaparlamentet. Her havde vi i Danmark den
største valgdeltagelse nogen sinde! Det er godt
for demokratiet og EU!

For det er vigtigt, at de danske og nordiske vær-
dier får plads og reelt inddrages, når den europæ-
iske økonomiske politik og fastlægges i et
Europa, som Danmark er mere og mere afhængig
af. 

Tilbage til Sankt Hans. Som i sin tradition dybest
set handler om: Fred, glæde, godhed og ung-

dom. I midsommervisen synger vi: Da går ung-

dommen til dans - på dit bud Sankte Hans.
Det får tankerne hen mod ungdomsglæden, som-

merferie og ikke mindst de mange unge, der

netop har færdiggjort sine uddannelser. Esbjerg

kommune har meget at byde på for de unge og for
de uddannelsessøgende. Men det er vigtigt, at der
til stadighed gøres en ekstraordinær indsats for at
fastholde og udvikle uddannelsesmulighederne
her i Esbjerg Kommune. 

Først og fremmest for at fastholde de unge med
gode uddannelser og bidrage til at hæve uddan-
nelsesniveauet i kommunen til gavn for erhvervs-
livet og den fortsatte udvikling af byens erhvervs-
struktur. 

Derfor er jeg glad for at Esbjerg Byråd på vores
initiativ har besluttet en ungdomspolitik - også
for at sikre, at det skal være attraktiv at være ung
i Esbjerg Kommune.

Sankt Hans bålet – og midsommerfesten – er jo
en dejlig tradition.  I Sverige har man været så
kloge, at de har lagt Sankt Hans Aften på en lør-
dag, så folk kunne nå at sove rusen ud…… 
Det behøver vi heldigvis ikke. 

Til gengæld har vi her i Danmark Holger
Drackmanns midsommervise fra 1885, som hører
med til en rigtig Sankt Hans Aften med bål og
fest. Lad os nu nyde bålet og lad Heksen flyve til
Bloksbjerg og lad med hende alt det onde forsvin-
de. 

Lad glæden, freden, godheden og ungdomme-

ligheden få frit løb i denne gode nordiske tradi-
tion!

Rigtig god Sank Hans til alle her i Endrup og en
stor tak til Endrup Borgerforening for en rigtig
hyggelig Sankt Hans arrangement her Endrup Sø.

Tak fordi I lyttede og rigtig god sommer til

alle!
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HUSK: Vejrup Idrætsforening starter op i September for sæsonen 10/11 
 

vil du med fra starten 
vil du motionere for sjov 
vil du svede med humør 
vil du cykle til go musik 

vil DU, så er chancen her NU 

 

SPINNING  I  VEJRUP 
 

Så er det nu vi at starter op med et nyt spinningskoncept  
hvor det er fællesskabet og humøret der er drivkraften 
og ikke din egen kamp mod dig selv i smarte lokaler 

Så er du frisk på en sej måde at motionere på med humør  
og go musik og samtidig få en bedre kondi, så meld dig nu 

Vi har ti spritnye cykler og uddanner lokale trænere,  
vi tænker på lukkede hold med max ti personer, hvor vi kan 
 træne sammen og hvor motionen og samværet er i højsædet, 

eks. et gadehold der tør udfordre hinanden efter fyraften, 

et ”taberhold” der vil træde op ad bakke og ned på vægten 

 et motionshold der virkelig vil svede fra start til slut 

eller bare jer der er nysgerrige og vil prøve noget nyt 
mulighederne er mange, i kan være med til at bestemme 

så støt op og meld jer til, vi ses 
 
 
 
 
 
 
 

kunne du tænke dig at være træner eller bare vide mere så kontakt os 
spørgsmål / tilmelding til Centerleder Per B., 23412005 
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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 
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Oven på  3 ugers massiv mediedækning af  Tour de France er der mange cykel  entusiaster,  der oplever et
tomrum . Andre er begejstret for cykling og cykelløb hele året rundt. 
Sådan er det for Kent Jensen i Vejrup. 
Kent er på cyklen næsten hver dag året rundt og der bliver trænet fra 2-6 timer dagligt. Efterår og vinter fore-
går træningen på mountainbike og cros –cykel Kent interesse for cykling startede for 15-16 år siden og har
holdt ved lige siden.  
Kent Jensen har i 2002 været med i et stort cykelløb i Frankrig, hvor han sammen med 6000 andre cykelryt-
tere,  prøvede kræfter med selveste Alp d`huez.  Det er bl.a. her sammenligningen med Alberto Contador er
på sin plads,  for det at køre op af et bjerg kan ikke afskrække Kent.
Nedkørslen derimod var slem. Så mange ryttere, i forskellig hastighed, ned af
det høje bjerg, gav mange farlige situationer.
Kent Jensen kører for Vejen cykelklub og for fire år siden begyndte han for
alvor, at køre cykelløb. 2009 var et godt år hvor Kent vandt ikke mindre end
fem medaljer. Kent vandt bl.a. Jysk Fynsk mesterskab i enkeltstart. I croscyk-
ling vandt Kent førstepladsen i fire af løbene. 2009 blev også det år hvor Kent
vandt bronze medalje i de nordiske mesterskaber i enkeltstart. Og sådan
kunne medalje rækken blive ved. Udover at være en habil cykelrytter driver
Kent også sin egen virksomhed på Tjørneallé. Kent har haft firmaet  Vejrup
undervognscenter siden 1986. Kent´s virksomhed støtter den lokale sport med
bl.a. spilledragter til badmintonspillere i Vejrup. For to år siden var Kent og
sønnen Morten med til at køre mange penge ind til en legeplads i Vejrup. Det
foregik ved et lokalt cykelløb i Vejrup.Kent har fire børn, Mia, Morten, Anne
og Sarah. De tre ældste er også meget sports interes-
seret.
Det  er vigtigt for Kent at gøre opmærksom på, at er
der andre i området, der ønsker at prøve kræfter med
cykelsporten, deler han gerne ud af sin erfaring.
De mange års erfaring inden for cykling har budt på
mange oplevelser, men også et til tider hårdt slid.

Af borgerjournalist Else Truelsen, Vejrup

Vejrups svar på Alberto Contador 

Udtrækninger  af  ENDRUP  Støtteklubs  Præmiespil  2010

Juni       : 153 , 227 , 220 , 158 , 18 , 186 , 221
, 70 , 282 , 251 , 120 , 101 , 16

Juli        : 211 , 30 , 80 , 93 , 247 , 296 , 286 ,
207 , 87 , 77 , 76 , 41 , 292

August   : 70 , 127 , 272 , 47 , 5 , 49 , 179 ,
161 , 195 , 213 , 169 , 143 , 281

�

�

�

�
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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

28

Døgnvagt 
70 20 21 41

Brammming - Gørding 
Holsted - Brørup

Tidsbestilling!
Klinikker: 

Storegade 34, Bramming
Jernbanegade 10, Brørup
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Fra Filippinerne til Vejrup.

Vejrup Andels Grovvare Forening

For ca. 22 år siden foretog Virgie Simacon Pedersen, Gl. Hovedvej 5 i Vejrup, den store rejse. Virgie flytte-
de fra det varme klima på Filippinerne til det noget koldere Danmark.
Der var mange ting der skulle læres da Virgie kom til det Danmark. Sproget var den første store opgave,
sidenhen kom bl.a kørekort og uddannelse.  I 1996 tog Virgie uddannelsen som social-og sundhedshjælper
og har arbejdet med det lige siden. Et arbejde Virgie er meget glad for.

Virgie fortæller at det bedste ved at flytte til Danmark er at samfundet er velorganiseret. Virgie ser det som
et stort gode at alle har adgang til bl.a. skolegang og sygehusophold. Det danske samfund er også godt fordi
det på en god måde tager hånd om ældre og børn.  Både den danske kultur og den danske natur er noget Virgie
holder af.   

I starten savnede Virgie det varme klima på Filippinerne. Det gør hun ikke mere, for som hun siger, kan jeg
jo bare tage mere tøj på hvis det er for koldt. Hvorimod varmen er det sværere at
gøre noget ved.  
Virgie er på 22. år gift med stenhugger Jørgen Martin Pedersen. Sammen har de
gang i flere projekter på Filippinerne. Det sidste store projekt de har lavet, er at
bygge en ressort. Det er en ressort som er bygget ud til havet og som bruges som
feriested for både familien og andre.   
Virgie og Jørgen Martin rejser til Filippinerne ca. én gang om året.

Ægteparret har to piger Sara og Sandra som også gerne tager turen til Filippinerne.
Sara har for nylig selv været af sted. 

Af borgerjournalist Else Truelsen, Vejrup

Afholdt Generalforsamling i Vejrup/Endrup Fritidscenter d. 29/6. Formanden Jens Kristian Nielsen aflagde
beretning for de 20 fremmødte medlemmer. Jens Kr. forklarede at foderstofbranchen er præget af hård kon-
kurence og der har i D L A regi været flere fusioner. Det har bevirket at Danish Agro efterhånden har 72%
af omsætningen i D L A .
Mogens Skovbo Hansen den daglige leder gennem-
gik et tilfredstillende regnskab, med en omsætning
på 62 mio kr. og et overskud på 614.593 kr. Heraf
henlægges 376.800 kr. til medlemmernes driftkapi-
tal.
Der i årets løb renoveret i det købte parcelhus (nabo
huset)og tankanlæget,samt indrettet nyt kontor.

Der var genvalg til Bjarne Sørensen og Kim Nielsen,
også genvalg til revisionsfirmaet R S M plus.

Af borgerjournalist Helle Burkal, Vejrup
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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

 
Nørregade 23 6690 Gørding 
Tlf.: 75 17 89 99, Fax 75 17 86 13 
Mail: Knud@dengroennebutik.dk  
 
Nørregade 26 A 
6740 Bramming 
Tlf.: 75 17 3146, Fax 75 17 30 99 
Mail: Knud@dengroennebutik.dk 

KNUD JØRGENSEN EL Aps 
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Tag med Vejrup Husholdningsforening til Ribe Vinfestival. 
Fredag den 3.september  

Bussen afgår fra Kroen kl.17.30   
 

Der afholdes et stort vinmarked i Ribes hyggelige, 
Middelalderlige gågade – der er ca.15 forskellige vinimportører,  
som både giver smagsprøver og fortæller om de forskellige vine. 
 
Der er også mulighed for at smage forskellige tilbehør, 
og deltage i små vinevents. 
 
Arrangementet slutter kl. 21.00 i Ribe – Pris: 110.oo kr. 
Glas til vinsmagning 50,-kr.  
( købes ved festivals boderne), samt bustransport 60,-kr. 
 
Tilmelding senest 23. Aug. tlf: 75191195 eller  75190167. 
 
 
 
 

Tur til Hårbiksen i Endrup 
 
 
 
Mandag den 4. okt. kl. 19.00 fra kroen i private biler.  

 
Vejrup Husholdningsforening arrangerer, 
en tur til Frisøren i Endrup 
 

Ditte fra Hårbiksen vil fortælle om klipningsmetoder,  
frisuretyper, hårfarvevalg, og hårpleje, og Lone vil fortælle  
om ansigtsbehandling/massage, voksbehandling,  
pleje og hudplejeprodukter. 
 
Der vil i løbet af aftenen blive udloddet en forkælelsesgave. 
 

Ved tilmelding kan du melde dig til at være en af dem,  
som bliver behandlet i løbet af aftenen 
 

Pris 50.oo kr. inkl. kaffe 
Tilmelding senest den 27. september til Inge P. tlf. 75191195 
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VIF Badminton  -  Tilmelding til vintersæsonen 2010/2011 
 
Mandag den 23. august i Hallens Cafeteriet  
 
Børn   kl. 19:00 - 19:20  
Motionister   kl. 19:20 – 19:45 
EVT lodtrækning – 19:50 I cafeteriet  

(For at komme med i lodtrækningen skal hele banen være betalt) 
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 født før  2000     Mandag kl. 16:00 – 17:25 
  Børn født før 2000      Tirsdag kl. 17:00 – 18:15 
  Børn født efter 2000   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 
Mandag kl. 20:35 – 21:35 

Motionister:   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  
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Der vil være forskellige boder af en hver art – også dem vi mangler til JULENS forberedelser. 
 
Musik vil der også være, det der hører JULEN til, så vi kommer i stemning 
 
Der er mulighed for at købe æbleskiver og Gløgg i Hallens Cafeteriaet 
 
Vi startede så småt op sidste år, så derfor, håber vi der 
 kommer rigtig mange til arrangementet i år. 
 
Sæt KRYDS i jeres travle kalender og vær med til at  
komme i stemning til julen 2010 
 
 

Først til mølle, Tilmelding til en bod er til  
Kirsten Kristensen mobil. 2889 1437 
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Søg støtte til et grønt energiprojekt i dit lokalområde

LAG Esbjerg er klar med en pose penge til energiprojekter, som er drevet af landsbyer, et lokalsamfund eller
enkeltpersoner. Der er endnu ikke sat en ramme for beløbet, da det afhænger af projekternes karakter. Dog er
det et krav, at projekterne er baseret på vedvarende energikilder eller at der er tale om projekter, der er energi-
besparende.  

LAG Esbjerg opfordrer derfor alle til at formulere nogle lokale projekter, der indtænker brugen af vedvarende ener-
gikilder og dermed bidrager til en CO2 reduktion. Det vil være med til at skabe mere miljøvenlige landsbyer og lokal-
samfund, hvilket er helt i tråd med Esbjerg Kommunes Klima- og bæredygtighedsplan. 

For at kunne deltage, er det vigtigt at området ikke har en forsyning via et fjernvarmeledningsnet, eller hvor der
ikke p.t. – eller i nær fremtid – er aftaler om andre energiforsyningsløsninger.

Deltagerne opfordres til at vælge løsninger, der er baseret på vedvarende energikilder så som biomasseanlæg eller
andre typer af bioenergianlæg. Der kunne tænkes i vindenergi og/eller solenergi. 
Men et projekt behøver ikke alene at tænke i energiforsyning. Det kan også være et projekt, der arbejder med energi-

besparende foranstaltninger.

Først skridt til at få støtte til sit projekt, er at udfylde et tilmeldingsskema og sende det til LAG Esbjerg inden
fredag d. 17. september 2010. Det skal følges op af et egentlig projektoplæg inden den 6. december. 

Projektoplæggene vil blive bedømt af LAG Esbjergs bestyrelse og kyndige fagpersoner, og vinderne kan ikke kun se
frem til økonomisk men også kompetent faglig støtte fra studerende fra Ålborg Universitet, Esbjerg. De vil hjælpe de
udvalgte projekter med detailplanlægning og vurdere økonomien i projektet. 

Formand for LAG Esbjerg, Bjarne Steiner udtaler: Det er altid spændende, når man kan være med til at gøre en for-
skel, og det føler LAG Esbjergs bestyrelse at den kan med projekt ”grøn landsby”. Vi vil gerne bidrage til at gøre en
forskel, og på energiforsyningsområdet er der desuden en god portion ”Grøn Vækst” penge fra staten at søge hjem.
Så sæt fantasien i gang og gør brug af tilbuddet.

På vegne af LAG Esbjerg, Jesper H. Larsen, LAG koordinator, 51166712

Nyt fra spejderne i Vejrup!!

Medlemstallet hos spejderne i Vejrup har gennem de seneste år
været faldende. Vi, der har været ledere i mange år, er ved at
være brændt ud og det har vist sig at være umuligt at skaffe
nye ledere. 
Derfor har vi besluttet os for at køre på lavt blus i en periode.

Det betyder at der ikke vil være spejderhold, men at vi ”gamle” melder os ind i gruppen som rovere, hvilket vil være
muligt for alle over 17 år, der ønsker at støtte spejderne i Vejrup.

På den måde vil der altid være mulighed for, at genoptage spejderarbejdet, hvis det på et tidspunkt viser sig, at der er
børn og voksne nok igen.

Hilsen Verner, Kirsten, Lene og Kassan (tlf:26198133)
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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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Tirsdag D. 31.08 Gørding-Vejrup skyttekreds starter op 18.30

Tirsdag D. 31.08 Vejrup IF Gymnastik opstart af Zumba kl. 18.30 

Torsdag D. 02.09 Vejrup Seniorclub Høstfest Kl. 18.00 

Fredag D. 03.09 Vejrup Husholdningsforeningen Ribe Vinfestival Kl. 17.30 fra Kroen.

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

Torsdag D. 09.09 Tilmelding til Svømning i Hallens Cafeteria kl. 17.00

Mandag D. 13.09 Vejrup IF gymnastik opstart Herre holdet kl.19.30

Tirsdag D. 14.09 Vejrup IF gymnastik opstart Piger og Drenge kl.15.30

Onsdag D. 15.09 Vejrup IF gymnastik opstart Forældre/Barn kl.16.45

Torsdag D. 16.09 Vejrup IF gymnastik opstart Ballroom dance fitness kl.18.30 i Multisalen

Torsdag D. 16.09 Vejrup IF gymnastik opstart Puslinge Piger og Drenge kl.16.30

Torsdag D. 16.09 Vejrup IF gymnastik opstart Piger og Drenge Spring kl.17.30

Fredag D. 01.10 VIF Fredags arrangement kl. 19.30 – 21.00

Søndag D. 03.10 Indsamling til Dansk Røde Kors kl. 10 – 14.00

Mandag D. 04.10 Vejrup Husholdningsforeningen besøger Hårdbiksen Kl. 18.00 fra Kroen.  

Torsdag D. 07.10 Vejrup Seniorclub foredrag ved Gert Eilrich i Hallen kl. 14.00

Fredag D. 29.10 Vejrup IF Fodbold tilmelding indendørsfodbold kl.15.00

Fredag D. 29.10 VIF Fredags arrangement kl. 19.30 – 21.00

Lørdag D. 30.10 Koncert i Vester Nykirke ved Fangekoret fra Vridsløselille. kl. 14.00 

Fredag D. 05.11 VIF Fredags arrangement kl. 19.30 – 21.00

Torsdag D. 11.11 Vejrup Seniorclub foredrag ved Kristian Jessen i Hallen kl. 14.00

Fredag D. 19.11 VIF Fredags arrangement kl. 19.30 – 21.00 

BANKO & PRÆMIEWHIST

Hver ONSDAG 

i Vejrup/Endrup Fritidscenter kl. 19.00

Arrangementer
AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER



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


