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Vejrup Sportsfest 2009
Vi, et glad festudvalg, kan se tilbage på sportsfesten 2009 med et stort smil på læben.
En byfest som vejrguderne tilsmilede med flot
vejr, og hvor Vejrups glade borgere havde fundet det gode humør frem.
Sportsfesten startede traditionsrigt om onsdagen
med fodbold og banko, og travlhed i baren,
hvor der kunne rafles om prisen på øl.
Torsdag skulle de gode borgere så ud at cykle
eller løbe, det var der rigtig mange der gjorde,
(nok p.g.a. det fine vejr ). Herefter var der kondifrokost og glad musik med POPPETS.
Torsdag bød også på en nyhed; - nemlig slikjagt, hvor børnene kunne finde slikpinde og
slikposer i en kæmpe halmstak.
Fredag startede så med en nyhed: - nemlig
Fyraftensarrangement, hvor ca. 60 personer
havde købt en billet som gav dem 3 halve stykker smørrebrød, en øl og en snaps, og så var der
ellers hygge, sjove lege og musik på programmet hele eftermiddagen. Vi håber, det er en ny
tradition vi får skabt, så allerede nu kan i godt
sætte kryds i kalenderen til fyraftensarrangement 2010, - og HUSK: det er for alle!!
Da kl. blev 19.00 var der trylleri på scenen for
børn og barnlige sjæle, herefter Diskotek og
inden midnat var teltet propfyldt med glade
unge mennesker. Café teltet på den anden side
af pladsen havde også en travl aften med at servere for, det lidt mere modne publikum.
Lørdag morgen startede så med gratis rundstykker og kaffe sponsoreret af DANSKE BANK, og Torvedag
udenfor, hvor vi endnu engang blev tilsmilet af vejrguderne med fint vejr. Kl. 11.00 havde vi så endnu en
nyhed på programmet, - nemlig havetraktortræk.
Et super arrangement som trak folk til fra både
nær og fjern, og som sluttede om eftermiddagen
med overrækning af flotte glimtende pokaler til
vinderne af de forskellige klasser. Helt sikkert
en stor succes som vi gentager til næste år. Dog
rykker vi nok tidspunktet lidt, så de handlende i
boderne også får tid til at gøre en god handel.
På kunststofbanen blev der i øvrigt spillet høvdingebold om eftermiddagen. Lørdag aften var
der så som vanligt kæmpefest i teltet. Her
havde ca. 380 personer købt billet til en aften
med mad fra Pias Køkken og musik med Black
n` Blue. En super god stemning i teltet, hvor
barfolkene fra Endrup og Glejbjerg gjorde et
fantastisk stykke arbejde - Tusind Tak for hjælpen!!

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Sportsfest 2009 ønsker hermed at takke alle vore sponsorer.
VF Biler - Vejrup
Jens Søndergård Biler - Vejrup
Vejrup Smedeforr.
Stenhugger Jørgen M. Pedersen - Vejrup
Per Hansen - Vejrup
S.P.Knudsen - Vejrup
Jensen Biler - Vejrup
Hot`n`tot - Vejrup
Entreprenør Ivan Jensen - Vejrup
Bakkely - Vejrup
Entreprenørmekaniker Søren Kristensen - Vejrup
Tømrer Peter Bertelsen - Vejrup
Nielaus Møbler - Vejrup
Vejrup Caravantransport
Vejrup Caravan
Bent S. Jensen - Vejrup
K.B.Træbyg - Vejrup
Spar - Vejrup
Aquaren - Michael Sørensen
Bramming Andelskasse
Imerco - Bramming
Legekæden - Bramming
Skjern Bank - Bramming
Sportsmaster - Bramming
Den Lille Bager - Bramming
Ideelle - Bramming
Napolis Pizza og Grill - Bramming
Din Tøjmand - Bramming
Hansen Sko - Bramming
Lady Sara - Bramming
Foto Ole - Bramming
Sørens Farve og Tapet - Bramming
Expert - Bramming
XL Byg - Bramming
Sandwichbaren - Bramming
Dan Haus - Esbjerg
Lysholdt - Esbjerg

CJC - Esbjerg
Faxe - Esbjerg
Vestfrugt
Lægeeksamineret Massør Heidi Sørensen
Holm og Jensen - Glejbjerg
Hårbiksen - Endrup
Købmanden - Endrup
Kennet Møller
Endrup Malerfirma
Grisbæk Landbrug og Maskinudlejning
Lourup VVS - Gørding
Trælasten - Gørding
Majgårdssalonen - Gørding
Bjerndrup Møbler
Løbner VVS - Gørding
Brudegården - Gørding
Dag`li Brugsen - Gørding
Knoppen - Gørding
Egon Nielsen - Gørding
VIP Klinik - Gørding
Spar - Gørding
Den Grønne butik - Gørding/Bramming
Frisørsaksen - Gørding
Gørding Smede- og maskinforr. - Gørding
Blomst og Ide - Gørding
Boutique No. 9 - Holsted
Honda v/ Keld Thomsen - Glejbjerg
Niels Olesen VVS, blik, gas og oliefyrsfirma - Glejbjerg
Brørup VVS
Sædding Malerfirma
Triumph - Sædding
Andelskassen Sydvestjylland - Agerbæk.
Akudim - Gørding
Ud over alle vore sponsorer takker vi også alle de frivillige
hjælpere som er i gang til sportsfesten.
På Festudvalgets vegne
Kirsten Kristensen

Vøgaslund Info om plantagen
Som mange nok har bemærket, er vi ved at være færdige med at udbedre stierne i
Vøgaslund. Da det er en rimelig bekostelig affære, vil vi gerne opfordre publikum, til ikke
at benytte biler, knallerter eller Crossere samt heste for at komme rundt i skoven. Men derimod benytte en cykel eller apostelens heste.
Finansiering er sket med tilskud fra EU via LAG-puljen. Halvdelen skal vi selv betale.
Derudover har ”Vejrup Maskinfabrik” foræret os et træk stabilgrus, hvilket vi er taknemmelige for. Skulle andre få samme lyse ide, modtages det med tak.
Nu da pennen er i gang, vil jeg benytte lejligheden til at oplyse, at jeg sælger gran og juletræer fra Vøgaslund fra midt i november på min hjemadresse;
På bestyrelsens vegn
Orla Jørgensen Lykkesgårdvej 1.
4
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Søndag havde vi blandet lidt nyheder og traditioner sammen til en god dag. Vi startede med
optog, - der var ikke så mange deltagere med,
men dem der var der, havde virkelig lavet nogle
flotte indslag. 1. pladsen og den nye vandrepokal
gik til “sommer i Tyrol” - så til resten af Vejrup:
Kom ud af gemmerne og lad os få lidt kamp
om den nye pokal til næste år.
Herefter var der tattoo på pladsen med Varde
Garden, efterfulgt af musik i teltet med en veloplagt Ole Valentin.
Hypnoseshow med lokale deltagere var også på
programmet denne søndag. Der var flagsætning, slikjagt for børnene og senere var der gris
på menuen. En dejlig søndag, som sluttede med
Ole Valentins musik.
Vi havde i år besluttet at hæve prisen på øl, da vi
har fået prisstigninger de sidste par år, - og desuden synes vi det er bedre, at det er de voksne, der
skal betale denne stigning end børnene, derfor
koster en sodavand stadig det samme.
Og husk så at den gode omsætning er med til at
gøre at vi kan lave ekstra tiltag af arrangementer, som underholdning, musik, gevinster og
hoppepuder slikjagt for børn uden at det koster
børnene noget, og at vi holder priserne nede for
billetterne diskotek/fest i teltet.
Festudvalget siger TAK for super opbakning til alle i byen.
TAK til alle jer der hjælper, lidt eller meget. HUSK - at uden jeres hjælp er der ingen byfest i Vejrup. Det
er dejligt, at i også møder op, når der skal knokles og ryddes op. En stor TAK skal også lyde til alle vore
sponsorer, og sidst men ikke mindst til Per og Helle Burkal for et godt samarbejde.
TAK for i år, - vi ses til næste år.
På festudvalgets vegne

Kirsten Kristensen.

Vejrup IF Badminton.
Vi har i år satset på en træner fra Esbjerg Niels Dollerup som træner.

TIRSDAG fra kl. 17,30-ca. 19,15 for turneringsspillere over 10 år.
Niels der er 25 år har allerede stor trænererfaring og er instruktør ved DGI`s uddannelse kurser.
TORSDAG er der træning for børn født i 2000 eller årgange senere det er fra kl. 15,30-16,25
lokale trænere Sabrina og Preben
For nybegyndere kom og prøv gratis nogle gange. kontingent er 400,00 kr. for en hel sæson.
Vi vil i år begynde med MINITON – hvor forældre eller bedsteforældre
Kan komme og spille med børnene de skal være mellem 4-7 år

Det bliver søndag formiddag se opslag ang. dato og tidspunkt.
Badmintonudvalget.

www.endrup-byen.dk
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JULEARRANGEMENT

I Vejrup/Endrup fritidscenter

Søndag den 29. november kl. 14.00 – 16.00
Kom til en hyggelig eftermiddag for både børn og voksne:
Klip pynt til juletræet, Handel i boderne
Tombola, Julemusik med Erling Egert
og Slikposer til børnene
Pris for voksne og børn kr. 20,Hvis du kunne tænke dig en bod til overstående
arrangement
kontakt Kirsten Kristensen på tlf. 28891437
Det er gratis at få en bod i hallen!!!
På gensyn
Vejrup Idrætsforening

6
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Vejrup skoles 50 års jubilæum 16/10 2010

Vejrup skole har 50 års jubilæum i 2010. Til planlægning af aktiviteterne i forbindelse med jubilæet er der
nedsat en arbejdsgruppe, som består af følgende personer: Pensionet lærer Ingrid Jensen, næstformand i skolebestyrelsen Otto Pedersen, leder af lokalhistorisk arkiv Johannes Holm og skoleleder Niels Peder Regel.
Datoen for jubilæumsfesten i Vejrup – Endrup Fritidscenter er fastsat til lørdag d. 16/10 2010. Det endelige
program er fortsat under udarbejdelse, men reserver allerede nu datoen!
Alle gamle elever og andre interesserede bliver inviteret til festen – i løbet af efteråret organiseres indsamling af navne og adresser på gamle elever, så alle kan blive informeret om aktiviteterne.
Der er også oprettet en gruppe på Facebook – gruppen hedder ”Vejrup skoles 50 års jubilæum 16/10 2010”.
Der er lige nu 163 medlemmer.
I forbindelse med skolens jubilæum vil vi gerne lave en udstilling på skolen om skoletiden fra 1960 til 2010.
Der deles op i forskellige tidsperioder på 10 år - 60-erne - 70-erne osv. Har man effekter fra skoletiden, gamle
bøger, kladdehæfter, ting fra formning eller sløjd, projektopgaver mm som man gerne vil udstille - eller vil man
gerne være med til at lave udstillingen, kan man henvende sig til Ingrid Jensen, Vøgasvej 1, Vejrup eller på mail:
ingrid-jensen@webspeed.dk.
Ligeledes planlægges med udgivelse af et jubilæumskrift. Til jubilæumskriftet vil vi gerne have artikler, der
fortæller om oplevelser fra skoletiden på Vejrup skole. Tovholder på jubilæumsskriftet er arkivleder Johannes
Holm. Sidste frist for indlevering af artikler er 1/3 2010. Artikler kan afleveres til Johannes Holm, Vibevej 11
eller digitalt på mail til: holmvibevej@webspeed.dk.
Udvalget vil løbende informere her i Vejrup – Endrup Nyt, på Facebook og på www.vejrup.dk.
På udvalgets vegne Niels Peder Regel

Endrup Borgerforening
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ENDRUP BORGERFORENING INDKALDER HERMED
TIL GENERALFORSAMLING PÅ ENDRUP MØLLEKRO
TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2008 KL 19.30
DAGORDEN IFØLGE LOVENDE
BESTYRELSEN Endrup Borgerforening

www.endrup-byen.dk
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VEJRUP ANTENNEFORENING INFORMERER
Vigtig information fra din Antenneforening
Vejrup Antenneforening er med i en rivende udvikling. YouSee som leverer alle vore programmer er med i
kæmpe konkurrence med flere andre program leverandører i Danmark.
Det bevirker at Vi i Vejrup Antenneforening har nogle af de bedste programmer og det bredeste programudbud i Danmark.
Den største nyhed er nok at fra 15 sep. 2009 åbnede YouSee for det digitale signal på alle tv programmer. Det skal
kraftigt understreges at Vejrup Antenneforening fremover sender det gamle analoge tv signal, sammen
med de nye digitale signaler og næsten alle tv apparater kan modtage samtlige programmer fremover.
For at åbne det digitale tv signal skal man enten have digitalboksen fra YouSee eller man skal have et tv som
har en DVB-C modtager indbygget, man kan også købe en digitalmodtager ved en
Tv forhandler. Man behøver ikke at købe programkort til 398 kr. helårlig for kun at se det digitale signal.
Dette programkort åbner for Cinema som er bestilling af biograf film på tv. Ligeledes åbner kortet for HD
programmer samt de ekstra programmer der ligger i tvpakkerne.
Hvis man vil bruge programkortet til nogle af produkterne direkte på sit tv, skal man have en kortlæser til sit
tv og det skal være med MPEG-4. Der kommer nye foldere om disse nye tiltag.
Der bliver ændret lidt i TV pakkerne fra 1 november 2009, samt radioprogrammerne skal have nye frekvenspladser pga. vi skal harmoniseres med Esbjergs forsyningsområde.
Esbjerg skal derimod have ændret en del i deres tv programpladser, når vi ændrer på radio området.
Alle husstande modtager nye kanalnøgler, så snart vi modtager disse.
Der sker en prisregulering fra 1 januar 2010.
Der er den almindelige indeksregulering, samt prisregulering af enkelte kanaler.
Ligeledes er der alm. stigning på KODA og COPY-DAN afgifter.
De nye priser for 2010 er således: Grundpakke 900 kr. Mellempakke 2400 kr.
Fuldpakke 3500 kr.
Ændring af tv-pakke skal ske til Erik Stenager senest 1-11-2009
Mange har tilmeldt sig PBS, men der mangler en del endnu.
Vi vil derfor meget kraftig opfordre jer til at foretage denne PBS-tilmelding via jeres pengeinstitut. Det er
langt den letteste og billigste betalingsmetode, for både medlemmer og Vejrup Antenneforening.
Vedr. bredbånd og telefoni på vores anlæg, henvender en del medlemmer sig også for at få oplysninger
omkring disse produkter. Det fungerer helt perfekt og er til nogen af markedets laveste priser.
Se flere oplysninger på: www.YouSee.dk
Ring endelig for oplysninger til disse muligheder i vores anlæg.
Vi kan også hjælpe medlemmer med råd og vejledning omkring jeres eget anlæg i huset, så der kan modtages
de bedste billeder på tv-apparatet.
Er der ellers spørgsmål ring venligst, eller gå på Vejrups hjemmeside under foreninger og se mere på Vejrup
Antenneforenings egen hjemmeside. Mvh. Vejrup Antenneforening. Bestyrelsen
Erik Stenager Fmd. Tlf. 75190168 Mobil: 2928 8212
HUSK!!. Ændring af tv-pakke skal ske til Erik Stenager senest 1-11-2009
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Et smukt
minde

af brugte biler
Jensen Biler

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

w w w. s k o v m a d s e n . d k

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
!GERBK s     s %SBJERG s     s ¿RRE s    

www.endrup-byen.dk
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Tilbud om fysisk træning for borgere med

KOL- eller Hjertesygdom
Hvem:

Esbjerg Kommune ønsker at skabe et tilbud med fysisk træning på
omsorgscentrene for dig, der har afsluttet kommunal KOL- eller hjerte
rehabilitering samt dig som bor i distriktet og ikke rigtig kan komme i gang i de
lokale foreninger.
Tilbuddet afprøves i perioden 1. september til 31. december 2009. Herefter vil en
evaluering afgøre om tilbuddet fortsætter.

Hvordan:

Træningen afvikles som holdtræning for henholdsvis borgere med KOL eller
borgere med hjertesygdom. Du vil blive en del af et hold på ca. 12 personer.
Fysioterapeut Lene Nørregaard, som tilrettelægger træningen med henblik på at
du forbedrer dit funktionsniveau eller i det mindste vedligeholder det, vil være til
stede hver gang.
Tilbuddet er gratis, men du skal selv sørge for transporten

Hvor:

Bramming Kultur- og Fritidscenter – mandag
Det er VIGTIGT at du kontakter os på telefon 76163270 så du kan få oplyst
tidspunktet og vi ved hvem der møder op.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Tina Riegels-Jacoksen 76163270
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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

VIGGO SØRENSEN
VOGNMAND
Tlf. 7519 0381
Biltlf. 2060 9620
Thøgersmark 5
Vejrup
6740 Bramming

www.endrup-byen.dk
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HER KAN
DIN
ANNONCE STÅ
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vor Herre
I trosbekendelsen siger vi, at vi
tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn vor Herre.
Jesus er herre og heldigvis for det,
for ellers betød det ikke så meget,
hvad han sagde og gjorde. Hvis
ikke han havde styrke til at gennemføre det han stod for, . så ville
opstandelsen blot være for ham
selv og ikke for os og Gud ville
ikke være så mild og tilgivende,
som vi håber på og regner med.
Men Jesus er herre over de ødelæggende kræfter.
Vi har også udtrykket Vorherre i
ét ord, men her er det blevet til et
egennavn og der tænkes ikke så
meget over indholdet.
Men det afgørende er om Jesus er
herre i absolut forstand. Om han
har del i det herredømme, som tilhører Gud som Gud.
I det Gamle Testamente kaldes
Gud for Herren. Adonaj på
hebraisk. og i den græske oversættelse Septuaginta hedder det
Kyrios og på latin Dominus.
Men det var også en almindelig
betegnelse som ansatte kunne
bruge i forhold til deres chef.
Arbejderne i vingården kaldte
deres arbejdsgiver herre.

Er Jesus bare en af mange herrer?
Er Jesus bare et fint menneske,
men ikke mere end det?
I bibelen er der forskellige titler til
Jesus: messias, menneskesøn og
konge.
Jesus erkender over for Pilatus, at
han er født til at være konge, men
han siger først: Mit rige er ikke af
denne verden.
Det tyder ikke på at Jesus har del
i almagten. Men alligevel hedder
det i den alternative trosbekendelse, filipperbrevshymnen 2,5: Jesus holdt det ikke for sig selv at
være Gud lig, men gav afkald på
det, derfor har Gud højt ophøjet
ham for at hvert knæ skal bøje sig
og hver tunge bekende: Jesus
Kristus er Herre til Gud faders
ære. Det så ud som om Jesus var svag
og led nederlag og var alt andet
end herre over kaos, men sådan
var det ikke.
Netop i ydmygelsen og nederlaget
viste han sin selvbeherskelse og
sit format.
Han levede det ud, som han havde
prædiket: Den, som mister sit liv,
skal vinde det.
Derfor har Gud ophøjet ham, såle-
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des at han er dommer over levende og døde. Det betyder, at når vi
tror på ham, så har vi del i det
evige liv allerede her på jorden.
Asger Ehmsen

Kirkelige handlinger
23/6-30/9 2009

Døbte:
Vejrup Kirke:
Vigga Eskesen Mikkelsen
(Ann Eskesen Mikkelsen og
Kim Christensen Eskesen)
Laura Køhnke Rasmussen
(Katja Køhnke Villadsen og
Jesper Rasmussen)
M i k Vismar Jespersen
Bergenhagen
(Mette Birthe Bergenhagen og
Jan Egon Vismar)
Vester Nykirke:
Silja Dollerup Lorentzen
(Pia Dollerup Tarp og
Thomas Lorentzen Jensen)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Kaja Berthelsen Jensen
(Jerne kirkegård)
Yuri Kapustin
(kirkegård i Ukraine)
Vester Nykirke Kirkegård
Erna Mildred Pedersen
(Skads kirkegård)
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Julekoncert
Søndag den 13. december kl.
19.00 i Vejrup kirke: Julekoncert
med unge fra Sydvestjyllands
Efterskole under ledelse af Ingrid
Jacobsen.
Efter koncerten kaffe i præstegården.
Minikonfirmander
Nu nærmer tiden sig for de nye
minikonfirmander sig. Det er et
tilbud til børn i 3. klasse. På den
første tirsdag efter efterårsferien,
den 20. oktober kl.14.00 mødes vi
udenfor skolen og går hen til kirken og derefter ned til præstegården, hvor vi vil få en forfriskning,
synger, leger og hører om kristendom. Vi slutter kl. 15.30.
Vel mødt.
Solvejg Kristensen og Asger E.
BUSK-dag den 25. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag i oktober Buskdag, og i år er
det 25. oktober. Det vil sige, at
den er særligt for børn og unge.
Selve forkortelsen B.U.S.K. står
for børn, unge, sogn, kirke.
Gudstjenesterne vil forme sig som
familiegudstjenester, hvor alle er
velkommen. Det er tillige sommertids afslutning, hvor havemøblerne trækkes tilbage og også
uret, så der skulle blive en time
ekstra. I Vejrup er gudstjenesten
kl. 9.00 med efterfølgende kirkekaffe i konfirmandstuen sponsoreret af menighedsrådet. Spejderne serverer kaffen.
Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den
1. søndag i november, og i år er
det oven i købet den 1. november.
Det er den søndag, hvor vi mindes
de døde i sognet siden sidste Alle
Helgens dag. Deres navne vil
blive læst op og vi vil tænke på
dem og sige tak for de gode ting,
vi har modtaget gennem dem.
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Gudstjenesterne er henholdsvis
kl. 9.30 i Vester Nykirke og kl.
11.00 i Vejrup.
Kirkekoncert m. Trine Gadeberg og duo.
Søndag d. 8. november 2009 kl.
19.00 er der kirkekoncert med
Trine Gadeberg og duo i Vester
Nykirke kirke.

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent den 29.
november kl. 11.00 i Vejrup
Den første søndag i advent ser vi
frem til juleaften, det giver en
særlig stemning. Adventskransens
første lys bliver tændt og vi forbereder os til den tid, som skal

Adresser
Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5,Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver
Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Kirkens hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk

Trine Gadeberg er alsidig og har
med sin sangstemme medvirket
ved mange koncerter og musicals
m.m. Vi skal nu møde hende i en
kirkekoncert akkompagneret af
Carl-Aage Eliasson der er en dygtig pianist og organist og
Jørgen Heick der spiller flere
instrumenter bl.a. flygelhorn,
trompet.
Vi kan lytte til et repertoire med
bl.a. salmer, ting fra musicals, spirituals, rytmisk og
klassisk kirkemusik.
Der venter os helt sikkert en
spændende aften.
Billetter a. 100 kr. kan
bestilles/købes hos:
Bodil Vejrup, Omme tlf.
75191180
Inge Juhl, Vejrup tlf. 75190178
Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær
75191109/40888092
Ingrid Sand Simonsen

www.vejrup.dk
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Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08
Kirkens hjemmeside:
www.vester-nykirke.dk
KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæver- og ulveledere:
Inge Pedersen, Grisbækvej 1,
tlf. 7519 1195
Mikael Møller Sørensen,Vibevej 7,
tlf. 75 190694 + 2 ungeledere
Junior- og spejderledereLene Frederiksen, Lykkegaardsvej 10,
tlf. 2819 8388
Kirsten Bladt Hansen, Lykkesgårdsvej 3,
tlf 7519 0459
Verner Lehmann, Storegade 22,
tlf. 7519 0268
Grupperådsformand:
Kent Poulsen, Dannesvej 3, tlf 75 190406
Mødetider:
Bæver/Ulve (1.kl-2.kl. og 3. Kl.):
Onsdag kl. 18.00-19.30)
Junior/Spejder(4.og opefterl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Alle møder afholdes i spejderhytten
”Græstotten”, Gl. Hovedvej 6B
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komme, hvor vi fejrer, at Gud
blev menneske. Bagefter er der
æbleskiver i præstegården, hvor
vi også skal synge en salme eller
to.
Menighedsrådsmøderne i foråret
indeholdt ikke de store sager;
15.1.: Maling af vinduer ved kirke
og præstegård bestilles.
d.25. 3. var fælles møde for Vester
Nykirke og Vejrup kirker om budget for næste år.
Det blev vedtaget at købe en projektor og en bærbar computer til
mødelokalet samt en ny kopimaskine kopimaskine.
Kalkning af Vejrup kirke er bestilt
Rygepolitik for Vejrup: Der må
ikke ryges indendørs.

Provstesyn finder sted onsdag den
6. maj kl. 15 i kirken og 16.30
I præstegården.
Fra mødet den 6. maj kl. 13.30:
Vi har fået en henvendelse fra
”mandagsklubben” om de må
komme ind under menighedsrådet,
da Østergården, som har oprettet
den, ikke mere vil stå for den.
Det må de gerne, de skal bare
annoncere møderne i Kirkebladet
og så skal møderne være for alle.
Sogneudflugten er berammet til
den 18. august. Vi trænger til nye
højskolesangbøger. Asger og
Ingrid ser sammen på det.
Næste møde tirsdag den 11.
august kl 13 30 11. kl. 13.30
Inge Juhl

Gudstjenester

Vejrup

11.okt. (18.søn.e.trin.)
18.okt. (19.søn.e.trin)
25.okt. (20søn.e.trin.)
(BUSK-gudstjenester)
01.nov. (Alle Helgens dag
08.nov. (22.søn.e.trin.)
(Koncert i V. Nykirke kl. 19.00)
15.nov. (23.søn.e.trin.)
22.nov. (Sidste søndag i kirkeåret)
29.nov. (1.søn. i advent)
06.dec (2.søn.i advent)
13.dec. (3.søn. i advent)
(Julekoncert i Vejrup)
20.dec. (4.søn. i advent)
24.dec (Juleaften)
25.dec. (Juledag)
26.dec. (2.juledag)
27.dec (julesøndag
01.jan.(Nytårsdag)

ingen
09.00PT
09.00

10.30
ingen
10.30

11.00
11.00

09.30
09.30

ingen
09.30
11.00
ingen
19.00

11.00 PT
ingen
09.30
11.00 PT
10.00

09.30
14.30
09.30
11.00
ingen
16.00

ingen
16.00
11.00
ingen
09.30 PT
14.30

Vester Nykirke

PT: Pernille Troldborg

Fra menighedsrådsmødet, tirsdag den 11. August 2009, 13.30
Vi har fået en henvendelse om
mulighed for at blive begravet i de
ukendtes grav. Vi fandt et velegnet sted på kirkegården. Jytte
arbejder videre med sagen.
Ny kirkesanger er ansat: Ejner
Mathiesen.
Det blev vedtaget at undlade
klokkeringning om lørdagen permanent.
BIdrag på 300 kr. til Folkekirkens
mission blev vedtaget.
Næste møde 1.10.2009 kl. 9.30
Inge Juhl
Noget om syndernes forladelse.
Som en sand og dyb forelskelses
første udtryk er følelsen af egen
uværdighed, således er trangen til
syndernes forladelse kendetegnet
på, at man elsker Gud.
Men af sig selv kan intet menneske falde på, at Gud elsker ham.
Det må forkyndes mennesket.
Dette er evangeliet, åbenbaring.
Men netop fordi intet menneske
af sig selv kan falde på, at Gud
elsker ham, derfor kan heller intet

Indremission
Onsdag den 14.okt:
Samtalemøde 2 Korintherbrev kap 8
Onsdag den 28.oktober
Samtalemøde 2 Kor kap 9
Onsdag den 4. nov:
Samtalemøde 2 Kor kap 10
Onsdag den 18. nov:
Samtalemøde : 2 Kor kap 11
Onsdag den 9 dec:
Samtalemøde: 2 Kor kap 12

Kalender:
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

D. 25.10:
D. 8.11:
D. 29.11:
D. 13.12:
D. 13.12:

Busksøndag. Vejrup kirke kl. 9.00 og V. Nykirke
Koncert med Trine Gadeberg i V. Nykirke
Første søndag i advent: Familiegudstj. i Vejrup kirke
Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke
Julekoncert i Vejrup kirke.

www.endrup-byen.dk

kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 19.00
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menneske falde på, hvor stor en
synder han er. Konsekvent lærer
den augsburgske konfession, at
det må åbenbares et menneske,
hvor stor en synder han er. Thi
uden den guddommelige målestok, så er intet menneske den
store synder (det er han - kun for
Gud).
Men begge dele svarer til hinanden. Når mennesket ikke fatter,
hvor stor en synder han er, kan
han ikke elske Gud, og når han
ikke ( ved at det forkyndes ham,
hvor højt Gud elsker ham) elsker
Gud, kan han ikke fatte, hvor stor
en synder han er.
Syndsbevidsthedens inderlighed
er just kærlighedens lidenskab.
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Thi vel gør loven en til synder men kærligheden gør en til langt
større synder; vel kan den, der
frygter Gud og skælver, føle sig
som synder, men den, der i sandhed elsker, føler sig som endnu
større synder.
Søren Kierkegaard
Udflugt til Skamlingsbanken,
Haderslev og Årø
Det blev er dejlig tur, men vejret
var også meget fint, så man kunne
se langt. Det var en fordel på
Skamlingsbanken, hvor der virkelig var udsyn over næsten hele
Sønderjylland, men det er også
det højeste punkt, 113 m. Den ligger i et af de sogne, der blev udskilt fra Sønderjylland og vedblev
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at tilhøre Danmark efter 1864.
Fra Haderslev havn skulle vi sejle
den ene vej til Årø med hjuldamper. Hjulene var nu mest til pynt.
Vi havde en meget fin færgetur ud
af fjorden . Og igen, vejret var rigtig godt og rart var det at kigge ud
over småbølgerne og op på brinken langs fjorden og se vegetationen, flotte ejendomme, der lå for
sig selv i landskabet og et par kirker, f.eks. Starup kirke, der ligger
ned til fjorden. Halvvejs på ruten
var der en, som havde lavet en
husbåd ved at sætte en campingvogn oven på båden. Ja, hvorfor
ikke?
Årø hører ikke til de største øer,
men der er dog mennesker derovre, store grankogler og en lille
charmerende kirke.
Fra Årøsund med bus tilbage til
Haderslev ventede domkirken.
Den er altid et besøg værd. Dens
kor virkede meget lyst venligt og
vi fandt ud af, at der er rigtig god
akustik, når man sidder deroppe
og synger omkring 70 mand.
Guiden fortalte jævnt og ligetil
om kirken og dens historie. På
væggen i kirken fandtes et ejendommeligt billede. Set fra det ene
vinkel forestiller det ét motiv og
fra den anden vinkel et andet, henholdsvis uddrivelse of Paradis og
Jesu forsonende død. Syndens
konsekvens og dens afbødelse.
Det er visuel fremstilling fra tiden
før film og video.

Vejrup Endrup Nyt
MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS
Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

HER KAN

75 17 35 82

DIN

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

ANNONCE

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

STÅ

HER KAN
DIN
ANNONCE
STÅ

Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.endrup-byen.dk
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Måske forsøger du at spare på både el-, vand- og
varmeforbruget i din bolig. Men har du overvejet,
om en gennemgang af din økonomi måske kan afsløre et endnu større potentiale for besparelser?
Et økonomitjek hos Sydbank kan ende med et større rådighedsbeløb og mere luft i økonomien.
Og så er det ganske gratis!
Book et møde med os og få overblik over din økonomi – og vores bud på kontante besparelser.

Prøv vores
forbrugsbarometer
på sydbank.dk/

Susanne Dahl Nielsen
kunderådgiver
74 37 18 62
susanne.dahl@sydbank.dk

Nogle sparetips
er åbenlyse ...

Svend Erik Gejl
filialdirektør
74 37 18 63
svenderikgejl@sydbank.dk

og så er der dem, vi kan hjælpe med.
Nørregade 90A
6690 Gørding
tlf. 74 37 18 60
sydbank.dk

PECAN

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Eget guldsmedeværksted

Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

7517
7 4315
5 - 8236
6 3315
nico_reklame@yahoo.dk : www.nico-reklame.dk

www.vejrup.dk

Nørregade 16 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17
www.pecani.dk

7840.0909

tjekditforbrug
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Kandidatliste til
Kandidatliste
tillokalrådsvalget
lokalrådsvalget
Jeg hedder Anni Fogh Andreasen og er 35 år. Jeg er født og opvokset i
Vejrup, men har i godt 10 år været fraflyttet byen grundet arbejde og uddannelse. For ca. 2 år siden flyttede jeg tilbage til Vejrup med min mand
og vores to piger. Jeg er uddannet psykolog og er ansat ved Vejen Kommune.
Jeg hedder Charlotte Rasmussen og er 41 år gammel. Jeg er gift med Niels,
og sammen har vi pigerne Emilie og Anne. Jeg er uddannet folkeskolelærer
og arbejder til dagligt på Højmarkskolen i Holsted, hvor jeg nyder den daglige kontakt med eleverne. I min fritid elsker jeg at stå i køkkenet eller læse
en god bog, ligesom jeg med jævne mellemrum svinger penslen over et
lærred. Jeg har ikke noget fast politisk ståsted, men interesserer mig generelt for, hvad der sker i lokalområdet.
Jeg hedder Hans Jørn Madsen og er 52 år og medejer og daglig leder af
Vejrup Maskincenter. Jeg er gift på 27. år og far til 3 og bosiddende i Vejrup siden 1984. Jeg er engageret i foreningsarbejde og næstformand i bestyrelsen for Andelskassen Sydvestjylland. Medlem af lokalrådet fra 20062010.

Jeg hedder Klaus Ising Hansen og bor Dyrlægeparken 11, Vejrup. Jeg er
gift med Ilse som er Social- og sundhedsassistent på Solgården i Bramming. Vi har to sønner John og Jens på henholdsvis 25 og 21 år.
Jeg er 52 år og er direktør for en virksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, som arbejder med kvalitetsudvikling, og kontrol af kvalitetsstyringssystemer i autoriserede virksomheder.

Jeg hedder Preben Lind og er 65 år, født og opvokset i Vejrup, selvstændig
landmand gennem mange år. Bortforpagtede jorden i 2004 og gik på efterløn. Har haft flere bestyrelsesposter i bl.a. Vejrup og Endrup Andelsmejerier samt Vejrup A. G. og Vejrup Vandværk. Er nu i bestyrelsen for Vøgaslund og kasserer i Vejrup²Endrup fritidscenter. Medlem af lokalrådet fra
2006-2010.

Jeg hedder Svend Erik Gejl Uhd og er 57 år. Filialdirektør i Sydbank, Gørding siden 1990. Bosiddende i Vejrup siden 1977. Gift med Lene Thorø
Uhd - lærer ved Vejrup Skole.
Jeg er medlem af det nuværende Vejrup Lokalråds bestyrelse, og har/har
haft bestyrelsesposter i Vejrup Ungdomsklub, Vejrup - Endrup Fritidscenter, Vejrup Idrætsforening og Vejrup Antenneforening.
Qua mit job er jeg ofte - på den økonomiske side - involveret i mange lokale projekter i Vejrup og Gørding.

www.endrup-byen.dk
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Oplæserklubben
Oplæsning i præstegården mandage kl. 13.30 - 15.30 begynder den 19. oktober.
Vi synger lidt, snakker meget, og nogen strikker. - Kaffe (5 kr.) til medbragt brød.
Før og efter kaffepausen læser Ingrid op og fortæller om dagens emne.
Enkelte mandage anden form for underholdning. - Julefrokost og forårsudflugt.
Oplæsningsplan for 2009 - 2010
Tema : Kvindelige forfattere om deres eget eller slægtens liv.
Uddrag af flg. bøger:
Anne Sofie Seidelin:
Julia Butschkow:
Helene Strange:
Iris Garnov:

Barndommen - de lange år.
Apropos Opa
Priergårdsslægten
En utrolig historie

Lise Nørgård:
Bente Troense:
Jette Kjærboe:
Margrethe Auken:
Jane Åmund:

Kun en pige
Baglæns på høje hæle
Albertines fortællinger
På cykel gennem seks årtier
Lemvigkrøniken

Ret til ændringer forbeholdes. - Alle er velkomne.
Grete Schmidt & Ingrid Jensen

Vejrup Mesterskaber i golf 2009
Der blev tradionen tro afholdt Vejrup Mesterskaber i golf søndag d. 13/9 i Kaj Lykke Golfklub. 17 deltagere var tilmeldt for at fravriste titlen fra sidste års vinder: Allan L. Sørensen.
Første hold gik ud på hul 1 kl. 13.04 i flot men blæsende vejr.
Der var præmier på spil på hul 7 og hul 16 hvor det gjaldt om at komme
nærmest flaget i første slag. Hul 7 blev vundet af: Bente Møllgaard mens
hul 16 blev vundet af Lene Thorø Uhd.
Der var kamp om pladserne, og der måtte fintælles og tages flere regler i
brug for at afgøre nr. 2 og 3.
Vinderen af VM 2009, var dog vi andre overlegen og vandt med 3 points
forspring til nr. 2 og 3. Årest vinder med 36 point blev: Ellen Lønne.
Nr. 2: Allan L. Sørensen
Nr. 3: Birthe Holst
Stort tillykke til Ellen, der med kåringen fik
tildelt æren af at arrangere VM 2010
Allan Lindberg Sørensen
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

,-

Brammming - Gørding
Holsted - Brørup

Døgnvagt
70 20 21 41

Tidsbestilling!
Klinikker:
Storegade 34, Bramming
Jernbanegade 10, Brørup

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

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
B u t i k F redag 9,0 0 - 1 7 ,0 0
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KROCKET i ENDRUP I F
Nu er sæsonen for krocket ved at nærme sig sin slutning i året 2009 .
Holdturneringen sluttede i begyndelsen af august, de 3 hold vi havde med i turneringen sluttede med 2 tredje - og 1 fjerde plads .
Den 6 - 06 var vi samlet til grill-fest med meget godt mad . Vi startede ved 10 tiden med at
spille krocket og spillede til der blev kaldt på os , da maden var klar. Vi hyggede os resten af
eftermiddagen med snak og spil.
Der har været lørdags- og søndagsstævner rundt omkring, hvor nogle af Endrups spillere har
deltaget og vundet 1 - og 2 præmier .
Som noget nyt havde vi familiedag i Endrup den 15 august . Her var der mulighed for at prøve
at spille krocket , vi havde stillet baner , køller og kugler til rådighed samt lidt vejledning i
spillet. Der var også nogle ,der prøvede. Så må vi håbe, det giver respons.
Den 19 august var vi inviteret til hyggespil i Bramming , der var vi 68 spillere. Her blev vi
trakteret med lækkert hjemmebagt kaffebrød til vores medbragte kaffe. Det var en dejlig dag
med flot solskin.
Den 29 august blev der spillet finalestævne for hold i Horne.Der blev spillet kampe mellem
vindere af holdturneringens 1 pladser .Der skulle alle 1 pladserne spille mod hinanden i alle
8 puljer og de vindende hold skal spille om landsmesterskab, det foregår i Vildbjerg den 3-og
4 oktober. Der var 128 spillere i Horne og de spillede næsten i regntøj hele tiden, da der kom
mange hidsige byger dagen igennem.
DGI arrangerer strandstævne på Rømø hvert år.I år kunne det samle over 250 spillere ,det var
den 13 september og fra Endrup kom der 6 spillere hvoraf de 2 vandt 1 præmie.
Den 23 oktober er der afslutning i krocket med mad vi kan købe, drikkevarer tager vi selv
med. Der er 4 krocketspillere, der står for at arrangere festen.
Vi forsætter dog med at spille krocket, hvis banerne og vejret tillader..
Det bliver spændende, om vi får nogle nye spillere til næste år,de skal være meget velkomne.
Gunhild.

Vejrup Husholdningsforening
Jule og adventsdekorationer.
Torsdag den 26. nov. kl.19.00 på Vejrup Skole
Kom og få tips og ideer til julen 2009.
Kristina Falther viser hvordan en dekoration bygges op og
derefter er der mulighed for at lave sine egne dekorationer.
Der vil være julehygge med æbleskiver og gløgg.
Materialer: Skåle, pynt, lys osv. kan købes eller
medbringes hjemmefra.
Pris: 50 kr. inkl. Gløgg og æbleskiver
www.endrup-byen.dk
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Vejrup
Caravan
Transport
Køkkenet er åbent fra
kl. 11.00 til kl. 20.30
torsdag- fredag lørdag og søndag
eller efter aftale

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

Velkommen til Møllekroen i Endrup

Tlf.75 17 30 37

7519 1500
Nørregade 1 • 6740 Bramming
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HER KAN
DIN
ANNONCE
STÅ
www.endrup-byen.dk
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Vejrup Ungdomsklub
JA vi cyklede faktisk helt til Tyskland
Søndag d 6 September drog Vejrup ungdomsklub af
sted på en 80 km lang cykeltur til Tyskland, et projekt
som startede da Snulle og Per B. havde cyklet 50 km i
modvind en dag de kedede sig HAHA, så kunne der
vel også skaffes 5-6 unger der var skøre nok til en tur
syd på, men, men, der meldte sig ikke færre end 15 friske unger og så var det bare at sætte i gang,
Om morgenen kl. 0730 mødtes 15 forventningsfulde
seje unger og tre ledere i klubben til fælles sund morgenmad og fik energi depoterne fyldt op, vi ventede
lige en halv time til den første regnbyge gik væk og så
suste vi af sted, vi lyste op i de knaldgule t-shirts som
velvilligt var skænket af Calle butikkerne og de gav
også sodavand til alle da vi endelig nåede frem.
for hver 10 km var der en lille pause med indlagte
energibars, mørk chokolade, bananer osv.. der var en
rigtig go stemning hele vejen og der var plads til smalltalk i rækkerne, for der var cykelsti ca. 65 km af ruten,
dejligt... vi slap med 4 punkteringer hos amatørerne,
Peder, Erik, Big A. og Rikke, så den medfølgende
cykelmekaniker Per B. lærte at lappe dæk på tid..
i Skærbæk var der lavet sportsboller til os og en velfortjent colapause med ro til benene i en halv time...vi
blev rigtig meget trætte, men vi gjorde det sammen, på
tværs af alder og køn, med smilet på og godt humør
kom vi samlet over grænsen i den fine cykle tid fire
timer og tyve min... en tur der kan anbefales... specielt
hvis man slutter af på Mc. Donalds i Tønder HAHA...
vi blev hentet af flere forældre, og cyklerne kørte
David hjem på en stor trailer.. en stor tak til jer og
Calle, uden opbakningen var det ikke muligt at gi
ungerne og os denne fede oplevelse på to hjul, vi
drømmer nu om 100 km turen eller mere…
en go søndag i Klub Vejrup
m.v.h. Pernille, Anders og Per B.

Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs
Præmiespil 2009
Numre fra August måned :
072 - 267 - 056 - 218 - 095 - 154 - 048 156 - 017 - 047 - 197 - 182 - 012
26

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Arrangementer
OKTOBER 2009
Torsdag

D. 15.10

Vejrup Senior Club Besøg af Søren Ervig, der er storvildtjæger.

Torsdag

D. 15.10

Vejrup lokalråd Opstillingsmøde kl. 19.00. i Vejrup / Endrup Fritidscenter

Mandag

D. 19.10

Oplæsningsklubben starter i præstestuen kl. 13.00

Fredag

D. 23.10

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

Søndag

D. 25.10

Busksøndag. Vejrup kirke kl. 9.00 og V. Nykirke kl. 10.30

Fredag

D.06.11

Vejrup IF Fredags-sjov
fra kl. 2009
19.30 – 21.00
NOVEMBER

Søndag

D. 8.11

Koncert med Trine Gadeberg i V. Nykirke kl. 19.00

Torsdag

D.12.11

Vejrup Senior Musik og sang ved ellen og Conny Kristensen fra Sdr.Omme

Torsdag

D.26.11

Vejrup Husholdningsforening Julehygge kl. 19.00 på Vejrup skole

Fredag

D.20.11

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

Søndag

D. 29.11

Første søndag i advent: Familiegudstj. i Vejrup kirke kl. 11.00

Søndag

D.29.11

Jule arrangement i V.E. Fritidscenter fra kl.14.00 – 16.00 arg. Vejrup IF

DECEMBER 2009
Fredag

D.04.12

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

Torsdag

D.10.12

Vejrup Senior Julemøde med pastor Brautsch, Tidlige præst i Darum

Søndag

D. 13.12

Julekoncert i Vejrup kirke. kl. 19.00

Søndag

D. 13.12

Krybbespil ved konfirmander ved gudstj. i V. Nykirke kl. 10.00

JANUAR 2010
Torsdag

D. 07.01

Vejrup Senior Generalforsamling

Fredag

D. 15.01

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

Fredag

D. 29.01

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

FEBRUAR 2010
Fredag

D. 19.02

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

MARTS 2010
MARTS
Fredag

D. 05.03

Vejrup IF Fredags - Sjov fra kl. 19.30 – 21.00

Fredag

D. 13.03

Vejrup IF Gymnastikopvisning fra kl. 14.00

Fredag

D. 19.03

Vejrup IF Børneafslutning fra kl. 18.30 – 21.00

www.endrup-byen.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bakkely
Vejrup
Bennecke Byg
Endrup
Bramming Køreskole Bramming
Bramming Murerf.
Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Dyrlægerne Univet
Bramming
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup ByggemontageEndrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Endrup Møllekro
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Bageri
Gørding
Gørding Serviceudlejning Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. Holsted
Holsted VVS
Holsted
Hårbiksen,
Endrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
JP Staldbyg
Bramming
Jens Søndergård
Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
7519 1019
7519 8122
7519 1004
7510 1601
7519 0005
2255 4110
4031 1222
7517 2296
7517 8953
7519 0403
4512 1410
7517 8999
7517 3037
7020 2141
7519 0353
7517 4677
7510 3582
7519 1790
2815 0517
7519 1500
7517 8090
7517 2770
7517 8131
7517 7070
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7539 3800
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
2096 9676
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 8448
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7519 0123

Firmanavn
P.J.Minitransport
Per Hansen
Pigerne tøj & sko
Revisionskontoret
Roxy Bageriet
Rud Christensen
Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Susannes Køreskole
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet

By
Bramming
Vejrup
Agerbæk
Bramming
Bramming
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Bramming
Gørding
Gørding

Telefon
2227 6740
7519 0238
7519 6160
7510 1100
7517 3188
7519 1161
7517 8070
7519 0032
7517 4717
7510 2220
7510 2022
7519 0191
7517 0444
7510 1881
7517 4477
2618 0840
7437 1860

Firmanavn
By
Terapicenteret
Vejrup
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
Gørding
Uffe Nissen
Gørding
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Antenneforening
Vejrup Caravan Transport
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S, Vejrup
Viggo Sørensen
Vejrup

Bramming 7517 4396

Vejrup & Endrup IF

Telefon
2574 1183
7517 3248
7517 8222
7517 8223
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0238
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 0381

