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Så er der dømt efterår og vinter - og det indebærer også at vi skal have
de indendørs hobbyer fundet frem.
Her er det Modelflyverne der har fundet indendørs.
De er i Vejrup / Endrup Fritidscenter søndag formiddag alt efter hvordan stævnerne er tilrettelagt i hallens kalender.
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Badmintonstævne i Vejrup / Endrup Fritidscenter
Lørdag den 30. oktober mødtes masser af badmintonglade børn til DGI`s "Træfstævne" i Vejrup / Endrup
Fritidscenter.
Fra kl. 9.00 til 15.00 udfordrede man hinanden i puljekampe, semifinaler og finaler.
I alt 88 badmintonkampe blev afviklet i en god og kammeratlig atmosfære med børn fra bl.a. Bække, Andst,
Vejen og Vejrup. Både børn og interesserede forældre hjalp velvilligt til ved afvikling og pointtælling, selvom kampene selvfølgelig blev spillet for at finde en vinder.
På billedet ses - blandt øvrige vindere - en række af børnene fra VIF, som vandt hæder ved stævnet.

Borgerjournalist
Niels Peder Regel

www.endrup-byen.dk
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Tøj & Sko - Børn - Hende - Ham

Storegade 21 - 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 60

www.erling-egert.dk
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Juletræsfest på Endrup Møllekro
Endrup Borgerforening inviter alle i Endrup og opland til juletræsfest på kroen 3. juledag (mandag).
Julemanden underholder sammen med musikeren. Julemanden uddeler godteposer til børnene.
Aftenen starter med fællesspisning kl. 17.30.
Man tager selv mad med hjemmefra eller køber Møllekroen´s oksekødssuppe
med ris + brød, spis alt hvad du kan for 50 kr.
eller hjemmelavet frikadeller med kartoffelsalat til 45 kr. –
Bestilles inden 22. dec.
Hos Carsten Christensen tlf. 29 93 16 65 –
Klaus Schultz tlf. 61 69 89 71 - Carsten Ladefoged tlf. 75 19 13 60
Øl – vand – vin og kaffe sælges.
Man kan også komme efter spisningen
og deltage i resten af aftenen.
Entre 25 kr. pr. voksen, gevinst på entrebilletten.
Børn GRATIS.
Der bliver afholdt amerikanske lotteri,
med mange flotte sponsor gaver.
Så velmødt på Endrup Møllekro 3. juledag
d. 27. december kl. 17.30
Mvh. Endrup Borgerforening

Tak til Andelskassen Årre for godteposer!!

www.endrup-byen.dk
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Generalforsamling i Endrup Borgerforening ‐ 16. 11. 10
Beretning.
Endrup! Og Opland!! vi bor i en lille køn og
grøn landsby / land sogn, og når Dambrugs
arealet og Faunapassagen arealet bliver færdig så vil det give helt uanede muligheder, for
nydelse og oplevelser for krop og sjæl, det bliver flot.
Endrup Borgerforening kan se tilbage på et år
hvor der er lavet nogle tiltag som vi mener, er
til gavn og glæde for by og opland, glæden
ligger jo i at gøre noget for hinanden og der
med styrke fællesskabet og sammenholdet
så det bliver et godt sted at leve.
Ved generalforsamlingen sidste år tråde Tina
ud og Carsten Christensen tråde ind i bestyrelsen i stedet. Og ved konstituering var der
genvalg på alle poster, Carsten som bestyrelsesmedlem.
Legepladsen som vi søgte midler til hos LAG
- Esbjerg sidst år og fik bevilliget, hvor ved vi
kunne købe nye lege redskaber det blev etableret sidste efterår, til gavn og glæde for børnene, tilskuddet på 33.000 kr. kom i januar
måned. Men i efteråret kunne vi så konstanter at der var en stor sø på legepladsen progrund af den meget regn, så det besluttede vi
at gøre noget ved, kommunen havde for en
del år side nedlagt et dræns rør, vi fik også
gravet ned til røret men det så fint ud og der
var grus over drænet, men der problemet lå,
var drænrøret som ligger igennem læbæltet
vor træ rødderne er groet ind i drænet, jeg
prøvede om der var nogle frivillige til at grave
det op men det lod sig ikke lige gøre, men så
tog jeg det med til økonomiudvalgsmødet og
de var parat til at sørge for det, jeg sagde at
det kun ville tage 7 timer med en grave maskine og vi havde selv købt rørene til at lægge
ned, og Johannes Schmidt havde skænket os
grus til at lægge
ned ved drænrørene, men her efterfølgende
har jeg prøvet og kontakte Vej & Park for at få
det i orden, men de er meget vanskelige at
danse med, dem der er på materiel gården i
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Bramming har ingen kompetence til noget, og
den der bestemmer sider ned på sit kontor i
Esbjerg, vi håber det bliver i orden her til foråret 2011. Vi tak til Endrup Malerfirma V/ Laila
Hansen for at sponsorer maling til det nye
legetårn, Esben og jeg fik malet det + gyngen
og vippen på en eftermiddag, og det blev da
helt nyligt.
Borgerforeningen afholdte traditionen tro
børenes juletræsfest 3 jule dag, og som noget
nyt havde vi salg af indgangs billetter og på
indgangs billetten var der udlodningen af en
stor julekurv som var en god ide, i år havde vi
en ny musiker fra Esbjerg en Carsten
Christensen kendte, det gik rigtigt godt, og vi
havde besøg af julemanden og han klarede
det også flot så det blev en rigtig god aften,
for børnene og deres forælder med en ca. 35
børn + 25 voksne, og der var mange fine
gaver til amerikanske lotteri. Igen i år fik borgerforeningen et legat fra Skads Herreds
Brandkasse på 1500 kr. som der var brug for.
Esbjerg kommune gav igen i år et tilskud til
julebelysningen, som er på regning, de pære
vi ind køber, sidste år blev det 120 stk. pære.
I år kunne vi få lov til at ansøge 4 % fonden
om midler, vi søgte om - 1. Bore og bænke
sæt til opstilling på legepladsen. - 2. forbedring af julebelysningen, pga. nye skærpede
krav om HFI relæ. - 3. Indkøb af megafon.!
Og der er på nu værende tidspunkt, indkøbt 2
stk. bore bænke sæt og de er blevet opstillet
på legepladsen.
Den 28. maj blev der afholdt forårsfest, som i
år blev afholdt på Idrætspladsen og klubhuset, så da været blev lidt vådt kunne vi trække indenfor, vi siger tak til Endrup idrætsforening for at vi måtte komme der, og efter spisningen blev der arrangerede nogle lege for
børnene, og de syntes de havde haft en rigtig
god aften.

Fortsætter side 19

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Senior Club
Generalforsamling torsdag d.13. jan. 2011 kl.14 i Fritidscenteret
Ved generalforsamlingen kommer
´”De grå busser”
og fortæller om den planlagte udflugt til Rhinen og Rüdesheim
Turen er planlagt til først i juni 2011.
Efterfølgende vil Johannes Holm vise billeder fra turen til Rügen.

Aage Henriksen

Gørding / Vejrup Skytter
Søndag den 5. november mødte en flok børneskytter op på Gørding-Vejrup skytteforenings baner i håbet om
at lære lidt mere om deres hobby.
Træning tirsdag og torsdag – øvelse gør mester, sådan lyder det når man stiller spørgsmål omkring, hvordan
man bliver bedre. Sådan er det også inden for skydningen; træning, træning og atter træning. Dog er dette
ikke det eneste der hjælper, tips og tricks fra ældre skytter er også en ting der kan give gode resultater.
Og netop dette var formålet da Gørding-Vejrup skytteforening arrangerede dette kursus for deres børneskytter søndag den 5. november. Et program med indhold
som skydestilling, teknikker omkring vejrtrækning,
aftræk, osv. Efter en snak om hvad en god skydning
indeholder, gik de 10 fremmødte børneskytter på
banen, for at afprøve dette. Der blev skudt en del skud
af, som foreningen i dagens anledning gav.
Ved middags tid blev maden serveret, og efter en lille
pause, var skytterne klar til at gå på banen igen. Alt i alt
var denne formiddag/middag meget vellykket, børneskytterne fik meget at vide omkring deres skydning, og hvad der kunne hjælpe dem til at gøre den bedre.
Borgerjournalist, Ida Fogh

www.endrup-byen.dk
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SPAR 25%
KØB DIN BYGGEGRUND I VEJRUP INDEN NYTÅR.
Som alle vist er bekendt med, har Esbjerg Kommune sat de første 12 dejlige byggegrunde til
salg på Stationsvej i Vejrup "Årets landsby i Danmark 2008".
Er du interesseret i at bygge nyt hus, så skynd dig at rette henvendelse Esbjerg Kommune nu
på - tlf. 76161302. Husk jo før du tager kontakt, jo større er udvalget.
Grundene varierer i størrelse fra 926 - 1.231 m2 og koster kun 250 kr. pr. m2 + almindelige
tilslutningsafgifter på ca. 110.000 kr.

MEN MEN MEN fra 01.01.2011
bliver grundene pålagt 25% moms, så m2-prisen stiger sandsynligvis til 312,50 kr. - dvs. at
en byggegrund bliver ca. 75.000 kr. dyrere om få dage.
Derfor vil Vejrup Lokalråd opfordre alle interesserede til at købe inden årets udgang og dermed undgå denne dumme ekstraudgift. Der er 2 års byggepligt på grundene, så selvom du
køber nu, kan byggeriet godt udskydes til 01.01.2013 - og grunden kan altid tilbagesælges til
kommunen igen.
Se alle oplysninger om byggegrundene på www.vejrup.dk eller www.esbjergkommune.dk

”Følgegruppen” Holder deres første møde !
Følgegruppen der blev ned sat ved borgermødet den 15. september 2010 har netop holdt
møde. På mødet diskuterede gruppen hvilke muligheder der er for de forskellige projekter i
Vejrup.
Den 22. november mødes "følgegruppen" med Landskabs arkitekterne og her vil det blive
fremlagt, hvad de ser af muligheder for
Vejrup. De idéer vi bliver enige om ved dette
møde arbejdes der videre med. Et nyt møde
skal så afholdes d. 17. januar.
Det endelig resultat skal fremlægges på et
borgermøde i marts måned 2011.
På billedet ses fra venstre Niels Peder Regel,
Leif Hermansen, Steen Uldahl, Erik
Stenager og Lars Utoft Nielsen.
Borgerjournalist Else Holberg Truelsen

8
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MURERFIRMAET
EGON SØRENSEN ApS
Aut. Kloakmester

KIRKEVEJ 15 . SEJSTRUP
BRAMMING

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

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

Vognmand

Henning Kirkegaard
Gørding
Sand ● Sten ● Grus
Containerudlejning
Tlf. 75 17 80 80 Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ

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

www.endrup-byen.dk
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Lige lidt fra hallens repræsentantskabsmøde d. 28. 10. 2010
På forårets repræsentantskabsmøde, startede med
at vi fik en ny mand i bestyrelsen, Tommy
Hunderup som blev valgt ind i stedet for Carsten
Grønning som efter en del år i bestyrelsen, valgte at stoppe.
Hvad er der så sket gennem det første 10 måneder af 2010 i hallen?
Der er blevet sat nye tagrender op på sydsiden af
Klubhuset, lagt piksten ved flagstangen, ryddet
op på parkeringspladsen sat cykelstativer op
både ved Multisalen, og langs med klubhusets
sydside, vi har fået hævet fliserne ved den nye
hovedindgang, for at lette kørsel med rollator og
kørestole.
Vi har fået lavet en del ting inde i centret bla. 6
tove som især bruges af skolens gymnaster,
vogne til alle vores gymnastikredskaber, så de er
nemt at transportere også ind i Multisalen, der er
lavet en lille flytbar scene. Vi har fået vandskuret
og malet i de 2 toiletter ved hallen Der er sat
mørklægningsgardiner op i mødelokalet
(Biblioteket) så man bedre kan se lysbilleder og
dias og lign. Udover dette er der kommet nye lysarmaturer op i begge små mødelokaler.
Per Burkal har startet hallens venner op som går
ud på at han samler nogle venner af huset 2 lørdag formiddage om året, hvor man så laver de
ting som Hallen og Per har fundet ud af man
gerne vil have lavet. Per har mange at trække på
så man skal ikke blive skuffet hvis man ikke lige
bliver spurgt, for Per vurderer hver gang hvem
der kan udføre de forskellige opgaver der er sat
af til den pågældende lørdag.
Dette projekt og alle de frivillige som hele tiden
giver os en hånd med de praktiske ting, gør at vi
kan holde vores omkostninger nede, og at vi kan
få lavet alle de ting og små rep. som der altid vil
komme i en center der bliver brugt, så en stor tak
til alle som giver os en hjælpende hånd.
Vi har også fået godt gang i hallens udlejning her
i efteråret, da idrætsforeningen har sat en del nye
skibe i vandet. Man startede jo en kanonsucces
op som hedder Zumba og "Ballroom dance fitness" ligesom man også har startet spinding op
sammen med Per og det har også vist sig at være
en kæmpesucces man regnede med 5 hold, men
der er i skrivende stund 10 hold. Udover dette er
der kommet godt gang i udlejningen til fester og
møder både i biblioteket og Multisalen.
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Ting der blev vedtaget på efterårets repræsentantskabsmøde var, at man lavede en vedtægtsændring så man kun afholder et årlig repræsentantskabsmøde nemlig i foråret, første gang 29
marts 2011 så man kan godt sætte et kryds i
kalenderen allerede.
Det blev også diskuteret om at der var nogle som
kunne tænke sig at investere i centret enten i
form af obligationer eller anparter. Hvis man er
interesseret i dette projekt er man velkommen til
at kontakte hallens kasserer Preben Lind på tlf.75
19 00 09/31 954 009 som så kan fortælle mere
om dette i alt fortrolighed.
Dette var et lille udpluk af beretningen fra repræsentantskabsmødet okt. 2010
Vejrup / Endrup Fritidscenter
Formand Henning Frederiksen

Aktivitetsdagen med Fritidscenterets venner der er plads til både store og små - gamle og
unge.

www.vejrup.dk
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Et smukt
minde

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ

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



  
 


 
LYKKEBOKENNET@FORUM.DK

FJERKRÆ, MINKAVL, TRÆPILLER

Få økonomisk overblik
I Andelskassen får du skræddersyede løsninger, der
passer præcis til dig og din økonomi.
Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig!
Andelskassen Sydvestjylland
Agerbæk tlf. 87 99 35 90 • Esbjerg tlf. 87 99 59 20 • Årre tlf. 87 99 35 75

Gæs, Moskusænder, Moularder,
Duer, Kalkuner, Vildænder,
Amerikaner høns fra 20 uger
Træpiller: op til 4 slags
Lava 6 – 8 mm,
Træbriketter &
Hårdtræbriketter

www.endrup-byen.dk
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Vejrup IF senior fodbold
Er en del af Vejrup Idrætsforening, som har eksisteret siden 1905.
Igennem årene har Vejrup’s 1. hold spillet i serie 5 som det laveste og serie 2 som det højeste. Den højeste
placering blev opnået i 2007, hvor holdet var 4 point fra oprykning til serie 1.
I det følgende ses udvalgte statistikker fra perioden 1978-2010.
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Det var til fodboldafslutningen der blev vist de fine resultater – her er der et billede af fodbold herrerne der har dækket op til fest og pakke leg

Julearrangment
Vejrup
Det var et vellykket arrangement Vejrup
IF`s Festudvalg havde fået placeret på en
Søndag den første i advent. Det var så også
en af de travleste for Julemanden og hans
rensdyr - men trods det havde han funden
vej til Vejrup Fritidscenter, det var jo fantastisk - hvordan mon de havde gjort det? Børnene var vild begejstret for at rensdyrene i virkeligheden var der, at de var ægte
nok, en dejlig oplevelse for os alle.
I Fritidscenteret Cafeteriet kunne der købes
gløgg, kakao, te, og kaffe og selvfølgelig
æbleskiver med syltetøj. Der blev med behørig vis danset rundt om træet, med de velkendte jule melodier, hvor Erling Eggert spillede til.
Helle B.

www.endrup-byen.dk
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Byggefirmaet

Rud Christensen ApS
Bygaden 10, Endrup
Tlf./Fax 75 19 11 61
Mobil 40 15 74 61
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Nu er det jul igen
Heldigvis for det. Endelig kommer der nogle i kirke, helt frivilligt endda, det er en fornøjelse,
det glæder jeg mig til hvert år.
Men jeg må da nok indrømme, at
jeg synes, at det var ikke så længe
siden, vi sidst havde sne og jul.
En ældre dame i opgangen, hvor
jeg boede i Århus i studietiden ,
mødte jeg af og til på vej op ad
trappen og jeg husker, hun sagde:
„Jeg synes det er jul hele tiden.“
Og det hun mente var selvfølgelig, at tiden går utrolig hurtigt og det gør den jo også.
Hvis man brækker en arm eller et
ben, så går den ikke så hurtigt,
men hvis man ellers har sit gode
helbred, så går den hurtigt.
Og om lidt er vi borte. Det er
næsten helt vemodigt.
Men man må jo være taknemlig
for den tid, man får og hver jul
man får lov til at opleve.
Men det er godt, det ikke er jul
hele tiden , så ville vi blive alt for
tykke og det med med gran og
julelys ville blive alt for meget.
Det er nok, at forretningerne
begynder i god tid. Skulle det
være jul hele tiden , så skulle vi i

al fald drosle det med gaverne
noget ned.
Det er slemt nok med ressourcerne i forvejen, grundstofferne, som
er begrænsede og som ser ud til at
slippe op. Helium op i luften og
fosfor ud i havet , hvor vi meget
vanskeligt kan få fat på det igen.
Der er mange udfordringer og
mange opgaver, der skal løses og
der er mange i verden, der går
sultne i seng, det glemmer vi
næsten.
Så vi kan ikke holde jul hele
tiden. Der er nogle vigtige opgaver, som venter.
Men julens egentlige indhold, det
gælder jo alle dage, hele året.
„Se,jeg forkynder jer en stor glæde
som skal være for hele folket“
Og englene sang: “ Ære være Gud
i det højeste, fred til mennesker
med Guds velbehag.“
Det med julefred er ikke en selvfølge. Vi har mere tid til hinanden
og gamle konflikter kan ikke
sådan lige løses, bare fordi det er
jul. 500 millioner kroner årligt
skulle vi tabe på landsplan på
grund af hustruvold. Det vidner
ikke om den helt store julefred.

www.endrup-byen.dk

Ord respekteres ikke og så gås der
over til korporligheder. Derfor er
det vigtigt, at vi besinder os på
julens indhold. At vi er holdt af af
Gud. Englene sang om, at vi
skænkes Guds velbehag. Derfor
bliver vi værd at elske og holde
af. Det enkelte menneske har
værdi, fordi Gud elsker det og det
giver lyst og mod til at elske
næsten.
Det er julens egentlige indhold .
Det er det, vi må sige tak for. Og
det kan holde stand, selv om alt
andet svigter.
Asger Ehmsen

Kirkelige handlinger
1/10 - 22/11 2010

Dåb:
Vejrup Kirke:
Adam Anders Hermansen
(Sabrina Jensen og
Rune Rechnagel Bjerre
Hermansen)
Maja Buch Ebener
(Sabrina Buch Hansen og
Anders Ebener)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Margrethe Jermiin, født Thomsen
Heidi Hygum Kristensen
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Vejrup Endrup Nyt
Julekoncert søndag den 19. dec.
kl. 19.00 i Vejrup kirke
I år prøver vi noget helt nyt, nemlig at synge julen ind med basunlyd.
Der findes faktisk et helt lille orkester på fem mand, som spiller messinginstrumenter og de vil komme
her til Vejrup. En af de udøvende
er kvinde, nemlig vores nye organist Hanne Degn, som egentlig er
uddannet fra Aarhus Musikkonservatorium med basun som speciale.
Men nu altså også udøvende musiker på orgelet. Back2Brass, som
gruppen hedder, har en hjemmeside:
Backtobrass.dk og her kan man
finde de fem: Svend Jørgen Larsen
på tuba, Hanne Degn på trækbasun, Claus Semrau Jensen på horn,
Svend Friis på trompet og JeanMichel Clemmensen på trompet.
Vi skal lytte til danske og udenlandske julesange og naturligvis
selv synge et par fællessalmer af
de gode gamle julesalmer.
Og efter koncerten er der kaffe i
præstegården.
Fangekoret fra Vridsløselille
En fyldt kirke i Vester Nykirke.
Fangekoret sang og dirigenten
Louise Adrian lagde ærligt ud
med, at det ikke var Guds bedste
børn, der synger i dag. Det var
bevægende at fornemme, hvor
meget sangen betød for dem og
høre om, at korets eksistens var en
hjælp til at komme videre og at de
hver søndag havde sunget til gudstjenesten i fængslet. Nogle havde
så udstået deres straf og tog med
koret ud at synge, når det var ude i
landet.
Fangerne havde selv skrevet nogle
af teksterne og deres ord om synd
og tilgivelse og mangel på anerkendelse, kom tæt på. 10 og 12 års
fængsel er jo baggrunden. Det gør
da indtryk, at høre noget fra røveren på korset. Men det er ikke

16

nemt at vende tilbage til det civile
liv, fortalte de. Bare det at finde en
lejlighed kan være svært. I fængslet vænner man sig til, at alle
beslutninger bliver truffet for en.
Derfor kan det være en stor overgang selv at skulle træffe afgørelser. Og det er nok nødvendigt for
ikke at glide tilbage i det gamle
miljø.
Egentlig er vi alle skyldnere over
for Gud. Derfor er det livsbekræftende at høre om, at nogen tager
imod tilgivelsen og lever derfra.
Bjarne Nielsen Brovst
Originaler og andre kloge folk
To tasker med bøger havde Bjarne
med. Men ellers gik han bare i
gang med at fortælle om originaler
Og det viste sig forbavsende nok,
at de fleste egentlig var i hans egen
familie! Det nåede næsten Niels
Hausgårdske højder ind i mellem.
Og det blev gjort med nænsomhed
og forståelse, både den grundtvigske og den indremissionske arv
blev levendegjort med empati.
Bjarne har sin egen historie.
Som 3-årig skulle de have storvask
i hjemmet og komfuret med messingstang rundt om var varmet
godt op for at få varmt vand i gryden. Under arbejdet var lille
Bjarne blevet sat ind i et burlignende arrangement for ikke at gå i
vejen eller komme til skade.
Men i et ubevogtet øjeblik fik han
lirket døren op og gik frem til
komfuret, satte hånden derpå med
det resultat at fire fingre blev skadet. Han kunne ikke rigtigt bruge
hånden indtil 11-årsalderen, hvor
den blev opereret.
Denne ulykke blev en lykke alligevel. Den betød at han var mere
overladt til sit eget selskab og til
sin fantasi og ikke mindst bedstemor, som var god til at fortælle. Og
så vankede der gerne godbidder og
omsorg i lange baner, for det var jo

www.vejrup.dk
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Bjarne med den dårlige hånd. Det
onde blev vendt til det gode.
Bjarnes far hed Holger og var den
yngste af 16 børn. Som spæd fik
han mange bylder på hovedet, det
var helt fyldt. Præsten blev hidkaldt, nu skulle der være nøddåb.
”Hvad skal barnet hedde?
Moderen blev lidt forvirret over
spørgsmålet, så kom det forsagt:
”Kald ham bare Holger, han dør
nok alligevel.”

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

Vejrup Endrup Nyt
Men han overlevede altså og
Bjarne blev født og siger gerne til
alle, som hedder Holger, at de nok
lever længe.
Og sådan har hver familie sine
historier og sine originaler, det er
bare om at finde dem frem.
Og tankevækkende var Bjarnes
ord om at vi i vor TVfikserede tid
ikke rigtig har tid til historier og
nærvær. Barnaby kører over skær-

Gudstjenester
28.nov. (1.søndag i advent
(Familiegudstjenster)
05.dec. (2.søn. i advent)
12.dec. (3. søn. i advent)
19.dec.(3.søn.i advent)
(Julekoncert i Vejrup kirke)
24.dec. (juleaften
25.dec. (juledag)
26.dec. (Anden juledag)
01.jan. (Nytårsdag)
02.jan. (Hellig tre kongers søndag)
09.jan. (1.søn.e.hellig 3 k.)
16.jan. (2.søn.e.hellig 3 k.)
23.jan. (3.søn.e.hellig 3 k.)
30.jan. (4.s.e.hellig tre k.)
06.feb.(5.s.e.hellig 3 k.)
13.feb. (Sidste søn.e.h.3 k.)
20.feb. (Septuagesimasøndag)
27.feb. (Seksagesimasøndag
06.mar. Fastelavn
13.mar (1.søn.i fasten)

men med det ene mord efter det
andet, det ene skud efter det andet,
men hvor er nærheden og nærværet blevet af?
Velkommen
Velkommen til leder af babysalmesang, Benedikte Aa, Esbjerg.
Benedikte Aa har erfaring med tidligere hold babysalmesang og har
også et hold for øjeblikket ved
Gjesing kirke Hun er uddannet
Vejrup
Vester Nykirke
11.00

09.30

11.00PT
09.30
19.00

ingen
11.00
09.30

16.00
11.00
11.00
14.00
09.30
11.00
ingen
09.30
11.00
09.30
11.00
11.00PT
ingen
09.30
09.00PT

14.30
09.30
ingen
16.00
11.00
09.30
09.30
11.00
09.30
11.00
09.30
ingen
09.30
11.00
ingen

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming og Endrup
Tur-retur Bramming eller Endrup-Nykirke: 20kr

sanger og musikpædagog fra
Vestjysk Musikkonservatorium
Esbjerg 2009.
Babysalmesang i Vejrup og Vester
Nykirke sogne
Som noget nyt starter vi nu babysalmesang op for babyer mellem 0
-12 måneder.
Men hvorfor nu det?
Fordi babysalmesang både dækker
sang og musik samt bevægelse og
rytmik for babyer.

Indremission
Onsdag den 8. december:
Samtalemøde Efeserbrevet 4
Tirsdag den 4.januar og
Onsdag den 5. januar:
Evangelisk Alliances bedeuge
Onsdag den 12. januar
Samtalemøde Ef. 5
18.og 19.Januar Grimstrup
Onsdag den 26. januar:
Samtalemøde Tekst: Ef. 5.
22.23. og 24 feb.:
Starup kvindestævne
Møderne begynder 19.30 og holdes,
hvis ikke andet er angivet, i missionshuset Bethel i Storegade.

Kalender:
Søndag den 19.dec.:
Tirsdag d. 04. jan.:
Torsdag d. 6.jan:
Søndag d. 18. jan.:
torsdag d. 24. feb.:
Tirsdag d. 01. mar.:
Tirsdag d. 22. mar.:

Vi synger julen ind i Vejrup kirke med Back2Brass
Minikonfirmander fortsætter i Vejrup
Babysalmesang begynder
Sangaften med Jacob Vestager Tybjerg i Vejrup konfirmandstue
Sangaften i Endrup Møllekro
Hans Jørn Østerby. Koncert.
Elin Forum: Sydvestjyllands Hospice

www.endrup-byen.dk

kl. 14.00
kl. 10.00
kl .19.30
kl. 19.30
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Vi leger, danser, synger og hygger
med jeres børn i centrum.
Så kom og vær med! Vi starter
Torsdag den 6. januar kl. 10.00 i
Vejrup kirke.
Senere bliver der måske tale om en
eller to gange i Vester Nykirke.
Vi regner med 8 gange i alt.
Medbring dyne eller tæppe og evt.
lidt at spise til barnet, så vil der
være kaffe og boller til forældrene.
Vi glæder os til at se dig og dit
barn. Med venlig hilsen
Benedikte Aa
Velkommen til ny organist.
I Vejrup kirke er nu en ny organist
blevet ansat efter Gerda Nørgaard.
Det er Hanne Degn. Hanne bor i
Brørup, hvor hun underviser til
daglig på skolens musikskole.
Hanne har allerede spillet i kirken
fra den 14. november. Det blev
også en særlig søndag, fordi vores
biskop, Elisabeth Dons Christensen, tilfældigt kom på besøg og
var med til gudstjenesten.
Organisterne i Vejrup og Vester
Nykirke fortsætter samarbejdet på
den måde, at de hver har en uge på
skift. Hanne de ulige uger og
Ingrid de lige uger.

AB C

Velkommen til ny kirkesanger i
Vester Nykirke
Der er nu blevet udpeget en ny kirkesanger i Vester Nykirke: Hans
Schwenker, Ribe. Hans Schwenker er også pædagog og har været
leder af en børnehave i Struer i
adskillige år indtil han gik på efterløn som 60-årig.
Ind ved er der blevet tid til være
kirkesanger gennem en årrække bl.
a. ved Gudum kirke.
I Vester Nykirke vil vi gerne invitere på en kop kaffe efter gudstjenesten kl. 11.den 12. december i
anledning af at Hans Schwenker
begynder som kirkesanger.
Sangaften i Endrup Møllekro
Torsdag den 24. februar kl. 19.30
med Sam Højst Petersen, Per
Møller og Ingrid Sand Simonsen.
Velkommen til en hyggelig aften
med forslag til at synge fra den nye
Højskolesangbog. Nu er der tillige
kommet et rigtigt klaver i Møllekroen. Undervejs bliver der gerne
tid til lidt lokalhistorie eller andre
historier - og kaffe, det skal vi
naturligvis også have.
Sang og musikaften med Jacob
Vestager Tybjerg i Vejrup sognegård, Engdraget 5
Tirsdag den 18. januar kommer
højskolelærer Jacob V. Tybjerg og

Hjælp Hubert
Julemus med
at finde ind
til juleosten!
Han skal starte ved A 

B

C

Navn: ___________________________________
Adresse: ________________________________
Postnr. og by:____________________________
Aflever eller send kuponen til:
Præstegården, Engdraget 5, Vejrup, 6740 Bramming
mærket JULEKONKURRENCE inden juleaften.
Vinderne bekendtgøres i næste nummer af
Vejrup/Endrup Nyt

Glædelig Jul
18
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leder en sangaften. Han er god til
at spille klaver, så det basker og vi
kan få lov til at se på nogle af de
nye ting i den nye Højskolesangbog. Jacob plejer at fortælle lidt
ind imellem numrene og hvis vi
ønsker en jazzificeret udgave af
Jyden han er stærk og sej, eller
andre så kan vi også få lov til det.
Det giver en ny synsvinkel på de
gamle ting.
Jacob er i øvrigt broder til
Margrethe Vestager og altså også
fra Ølgod. Til daglig er han højskolelærer ved Uldum Højskole og
har for nylig udgivet en sangbog
Julekonkurrence
Deltag i årets julekonkurrence. Der
trækkes lod om en æske chokolade. Løsningerne afleveres i præstegården, Engdraget 5. Sidste år var
der ikke mange løsninger, faktisk
ikke nogen, men det skal heller
ikke være lige let hvert år. Det er
Lars Christoffersen, der venligst
fabrikerer opgaven. Tak for det.
Koncert
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
med Hans Jørn Østerby i Vejrup
kirke.
Hans Jørn spiller på guitar og synger egne sange akkompagneret af
kontrabas.
Sogneaften
Tirsdag den 22. marts kl. 19.30:
Sygeplejerske Elin Forum vil fortælle om Sydvestjyllands Hospice.

Vejrup Endrup Nyt
Byens julebelysning var vi lige ved at miste i
år, det var progrund af at folketinget sidste år
vedtog at alle lysmaster skulle der monteres
HFI- relæ på, ved montering af lyskilde, og
først på året ville kommunen betale monteringen af relæet men ikke selve relæet, som vi
skulle købe, og det beløb vi skulle af med til
relæerne ville blive ca. 48.000 kr. for de lysmaster her i byen, og det mente vi det ville
blive svært at skaffe. Så vi henvendte os til
lokalrådet for at få det med på økonomiudvalgsmødet i maj, hvor lokalrådet har taget de
ting med som borgerne i området har ønske
om at få vent med Esbjerg kommune, og
kommunen ville undersøge om det gjaldt alle
by i kommunen, og ville så vende tilbage når
der forelå en beslutning. Og her i efteråret
ved tog byrådet så at kommunen ville betale
det hele, og der blev sendt en skrivelse til Syd
Energi. Om at få det i orden, jeg håber at de
er færdige på dette her tidspunkt, så vi kan se
vores flotte julelys igen i år.
Vi fik tilsendt et brev fra Danmarks Natur-fredningsforening i Esbjerg kommune, hvor de
ville opfordre alle i vores lokalsamfund om at
deltage i den landsomfattende indsamling af
affald den 18. april, men brevet kom først den
17. april så vi kunne ikke nå at varsle befolkningen, men måske er der nogen der kunne
tænke sig det til næste år, for det er sikkert
det samme i april. Og Toyota giver gratis morgenkaffe med rundstykker til de morgner friske, vel og mærket her i byen til de som
ønsker at deltage.
Så havde borgerforeningen det traditions rige
Sct. Hans aften med bål af brænding, og i år
havde vi inverteret John Snedker til at holde
talen, som sider i Esbjerg byråd for socialdemokratiet, og han holdte en meget god tale,
og efter at vi havde sunget 3 sange blev bålet
tændt, og det var meget tørt så det brændte
hurtigt ned. Det var en meget flot aften, og
med ca. 135 – 140 mennesker, syndes vi det
var godt besøgt, og vi kunne høre her bagefter at John var meget begejstret for at være
med til Sct. Hans aften her i Endrup.

21. august sammen med de andre foreninger,
som alt i alt var en meget god dag og med
mange gode opgaver og lege for børn og
voksne men desværre var der en dårlig tilslutning, det var lidt synd for dette flotte arrangement, vi troer og håber det bliver bedre til
næste år.
Angående vores hjemme side, det kunne
være meget bedre med at få den opdateret,
måske skulle vi kontakte de andre foreninger
igen om at få gang i deres opdatering, men
det er da en meget billig hjemmeside vi har så
det er da glædeligt. Under evt. kunne vi snakke om det var noget og få et samarbejde med
Jyske Vestkysten omkring hjemmesiden det
er der 2 andre foreninger der har.
Jeg syndets også det er på sin plads at
komme med et minde ord om Kurt
Christensen, som ikke er iblandt os mere,
Kurt havde været i Borgerforenings bestyrelsen i flere år og vor han gjord en meget dygtig og flittig indsats for byen, det var også ham
der startede byens julebelysning, han var
engageret lige til det sidst for at få det bedste
til at ske for byen, vi er alle taknemlig for hans
indsats. Æret være hans minde.!!
Til slut vil jeg gerne takke dem som har gjort
en indsat i det for gangende år, her tænker
jeg også på dem som er villig til at sætte julebelysning op og tage det ned igen tak for det,
og en tak til den nuværende bestyrelse for
jeres indsats og det gode samarbejde vi har
haft i det forgangne år.
Carsten Ladefoged

Igen i år blev der arrangeret Familie dag den

www.endrup-byen.dk
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Skolens Jubilæumsfest
Lørdag den 16. oktober skulle Vejrup / Endrup Fritidscenteret pyntes op til stor 40 års Skole
Jubilæums komsammen, de 400 mennesker der skulle samles i Fritidscenter for at fejre Vejrup
skoles 50 års jubilæum, hvor alle gerne skulle have en hyggelig aften.
Idrætsforeningen og Fritidscenteret stod for den praktiske planlægning af arrangementet. For
at varetage alle de mange opgaver den aften har der været mange personer i gang, op og nedtagning af scene, lamper, bar, bord og stole, op dækning og pyntning af fest boret, garderobe,
serveringen både maden og baren. Der blev brygget 100 liter kaffe i cafeteriet, indkøb af
diverse øl vin og vand der var mange i gang, for at yde den bedste service til gæsterne.
Dagene efter skulle Hallen igen trylles tilbage til den normale funktion igen – for når badminton og gymnastik indtager gulvet i hallen skulle der jo ikke være spor efter jubilæumsfesten.
Ved at Idrætsforeningen og Fritidscenteret stod for de praktiske opgaver, fik så også overskuddet fra festen.
Musikgruppen Poppets bidrog på bedste vis til den gode stemning, samt den gode maden fra
Pias Køkken i Agerbæk.
Der er ingen tvivl der er rigtig mange der har ydet en kæmpe indsats for, at de gamle skoleelever skulle have en god dag og det vil vi tro det lykkes.

Så en stor HILSEN til ALLE JER der har gjort det muligt
TAK til både store og små opgaver der blev løst.

20
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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

www.endrup-byen.dk
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Vejrup Senior Club
Vejrup Senior Club havde den 11. november besøg af Kristian Jessen, der kunne fortælle om
sine oplevelser, med Sirius-patruljen, en rejse på 7000 km. igennem Grønlands vilde natur
med slædekørsel og hunde men også hvor hundene er deres forlængede arm, hvor de falder
hen i deres egen verden, når de kører der ud af.
Kristian Jessen en Gørding dreng, var deltager i Sirius patruljen fra 2007-2009, og det var en
drengedrøm der gik i opfyldelse for ham. Sirius-patruljen – hvis rigtige navn er
Slædepatruljen SIRIUS – er Søværnets hundeslædepatrulje på Grønland.
Det var en barsk beretning om afsavn, kulde, forfrysninger og en fantastisk venskab med de
øvrige medlemmer af ekspeditionen.

En spændende eftermiddag hvor der var 37 der kunne nyde Kristians foredrag, der blev efterfølgende spurgt om det at være hjemmefra i 2 år – det at undvære kæresten så længe og at det
at følge kronprins Frederik fodspor.
Her kunne Kristian så her fortælle at kærligheden var intakt og det med glæde i stemmen,
spørgsmålet om kronprinsen kun han fortælle at Fredrik kun var på en del af kyst strækningen ikke som Sirius-patruljen
Helle
Burkarl
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Vejrup Borgerforening
Generalforsamling fra den 22.11 2010 Formand Jan Jensen beretter.
I Vejrup Borgerforening har vi i det forløbne år gennemført en del kulturelle arrangementer.
1. Vi har holdt børnebanko på Vejrup Skole. Der var fremmødt ca. 50 børn/voksne, hvilket
var omtrent det samme som sidste år. I forhold til de tidligere år, er der tale om en nedgang fra ca. 80
årlige deltagere. Vi håber på, at dette skyldes de pt. mindre årgange og at vi igen vil opleve en stigning i
deltagerantallet. Der blev solgt kaffe, kage og slik mv.
2. Sankt Hans festen ved banen blev godt besøgt. Chefredaktør hos Jydske Vestkysten -Peter
Orry, holdt en god båltale omkring Vejrup og borgernes opbakning til lokalsamfundet,
hvilket han
skal have en stor tak for. Foreningen solgte kaffe, kage, pølser, øl og vand, mens børnene kunne bage
snobrød.

OBS: Fremover kan affald til Sankt Hans afbrænding afleveres i perioden
01.03.xx – 20.06.xx. I den mellemliggende periode er området spærret.
3. I forbindelse med Fastelavnsfesten for Voksne bidrog Borgerforeningen i år med deres
arbejdskraft.
Julebelysningen - Fra og med 2010 er sikkerheden omkring Julebelysningen ændret jvf. lovgivningen. Vi
har således fået opsat HFI relæer på alle de master, hvorpå vi opsætter vores Julestjerner. Vi håber på at
kunne udvide julebelysningen til Stationsvej indenfor de næste par år.
Vejchikanerne i Storegade fungerer godt, men Borgerforeningen vil forsøge at få Esbjerg Kommune til at
opsætte belysning i områderne. Hvorvidt det kan lykkes vides pt. ikke.
Borgerforeningen afholder 2 årlige møder med Vejrup Lokalråd.
Nye tiltag/arrangementer. Det har de sidste år vist sig at være særdeles svært at få nye
medlemmer til bestyrelsen. Såfremt nogle skulle ligge inde med gode ideer til nye tiltag eller
arrangementer hører vi gerne fra Jer, det forpligter ikke !!!
Kontingentindbetalingerne omhandler 215 husstande i år. Sidste år var der 98 husstande, så opbakningen
til Borgerforeningen går heldigvis i positiv retning igen. Der er udsendt 500 girokort. Den årlige kontingentopkrævning udgør henholdsvis Kr. 150,- pr. hustand og Kr. 75,- for enlige.
Bestyrelsen udgør pt. 5 medlemmer, mod tidligere 7 medlemmer. Vi håber på, at der til
Generalforsamling vil være personer, som kunne tænke sig at komme ind i bestyrelsen.
Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til bestyrelsen, da alle i årets løb har ydet en stor indsats ved
de forskellige arrangementer og møder.
Formand Jan Jensen

www.endrup-byen.dk
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Plænet
r
fra kra. ktor

20.995
excl. m

oms

,-

Bramming - 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
Butik Fredag 9,00 - 17,00
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BALLROOM - FITNESS
Aktiviteten fortsætter
og der er også plads til dig,
Hofterne bliver med garanti rørt
Uge 2. Onsdag den 12. januar fra kl. 18.30 – 19.30
Man får sved på panden, lære nye danse trin
prøv det……. det er værd at prøve !
Samba, Quickstep, Tango, Waltz, cha-cha-cha,
Ballroom fitness har instruktør Sussi Jensen fra Esbjerg,
Hun er vild med Ballroom og
er vild med at lære fra sig.

Onsdage I Multisalen
Starter den 12. Januar fra kl. 18.30 til 19.30
Prisen er for 11 gange 250 kr.
Helle Burkal mobil. 2945 4615 Mail. perburkal@webspeed.dk

www.endrup-byen.dk
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KNUD JØRGENSEN EL Aps

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

Nygårdsvej 29

Vejrup
Caravan
Transport

V.E. Nissen Tlf. 51 22 34 80

HER KAN
DIN FARVEANNONCE
STÅ
26
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Zumba er et forrygende sport
Vi fortsætter indtil den 14. December
Starter op med NYE zumba trin i det nye år Tirsdag den 4. Januar.

Glædelig Jul
Ønskes af Vejrup IF

Vøgas Lund
Pyntegran / afdækningsgran og juletræer sælges
Lykkesgårdvej 1. Vejrup
Vøgas Lunds, Bestyrelse.

www.endrup-byen.dk
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80`er FEST

Lørdag d. 26. februar 2011
kl. 19.00-02.00
i Vejrup/Endrup Fritidscenter
Vejrup IF byder velkommen til et brag af en 80`er fest
med masser af god musik fra 80`erne.
Dertil en lækker 80`er buffet, måske lidt
sjov underholdning og forhåbentlig en masse
festklædte mennesker i 80`er tøj.
Nærmere
INFO senere
Nærmere
INFO ”JV.dk/dit
Vejrup”
sebl.a.
bl.a. opslag
opslag i Fritidscentret.
- -se
Fritidscentret.
Festudvalget Kirsten Kristensen
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Gørding skoles 8.b. siger tak for bidrag vedrørende
Sponsor løb den 15. oktober 2010.
Sponsor løb den 15. oktober 2010.

Der har været afviklet et Cykelsponsorløb i 8 kl. hvor der har været
Sponsorer fra henholdsvis Gørding og Vejrup.
•

Vejrup Caravans, Vejrup.

•

HOT N TOT, Vejrup.

•

Jensen Biler, Vejrup.

•

•

Cafeteriet, Gørding Idræts- og
Kulturcenter.

•

Murerfirma Hansen og Kruse ApS,
Gørding.

Sydbank, Gørding.

•

Frisørsaksen v/Tina Lønne, Gørding.

•

Hanstholm Køkken, Gørding.

•

•

Danmarkering ApS, Gørding.

Vognmand Henning Kirkegaard,
Gørding.

•

Brudegaarden, Gørding.

•

Trælasten Gørding A/S.

•

GH Bogførings Service, Gørding.

•

Bryggeriet Frem, Ribe.

•

Orkideen, Gørding.

•

Samt familie og venner.

Venlig hilsen Susan Jensen

Udtrækninger af ENDRUP Støtteklubs Præmiespil 2010
September
193 , 258 , 61 , 82 , 213 , 200 , 136 , 71 , 228 , 138 , 159 , 298 , 120
Oktober
34 , 212 , 135 , 261 , 86 , 56 , 190 , 65 , 200 , 75 , 80 , 208 , 287
November
161 , 212 , 105 , 20 , 208 , 263 , 239 , 207 , 86 , 261 , 80 , 121 , 56
December
264 , 120 , 191 , 269 , 196 , 83 , 102 , 152 , 34 , 163
, 31 , 30 , 87
MVH & i ønskes en god jul samt et godt nyt år
www.endrup-byen.dk
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Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår

9381.1210

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

Foreningsblad
Skoleblad
Layout - adresserede PP - farve

Visitkort
Kuverter
Farvetryk
Lyntryk
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Bygaden 15, Endrup, 6740 Bramming

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

D. 19.12

Vi synger julen ind i Vejrup kirke med Back2Brass

Mandag

D. 27.12

Endrup Møllekro - Juletræsfest på kroen 3. Juledag kl. 17.30

JANUAR
Torsdag

D. 6. 1

Babysalmesang begynder

kl. 10.00

Fredag

D. 07.01

Vejrup IF Rulledisco i Hallen

kl.19.30 - 21.00

Torsdag

D. 13.01

Vejrup Senior Club Generalforsamling i Hallen

kl. 14.00

Søndag

D. 16.01

VIF Håndbold serie 1 i Fritidscenteret

kl.14.00

Tirsdag

D. 18.01

Sangaften med Jacob Vestager Tybjerg i Vejrup konfirmandstue

Fredag

D. 21.01

Vejrup IF Rulledisco i Hallen

kl.19.30 - 21.00

Søndag

D. 30.01

VIF Håndbold serie 1 i Fritidscenteret

kl.14.00

FEBRUAR
Fredag

D. 04.02

Vejrup IF Rulledisco i Fritidscenteret

kl.19.30 - 21.00

Torsdag

D. 24.02

Sangaften i Endrup Møllekro

kl.19.30

Fredag

D. 25.02

Vejrup IF Rulledisco i Fritidscenteret

kl.19.30 - 21.00

Lørdad

D. 26.02

80 fest i Fritidscenteret

kl.19

Søndag

D. 27.02

VIF Håndbold serie 1 i Fritidscenteret

kl.14.00

MARTS
Tirsdag

D. 01. 03

Hans Jørn Østerby. Koncert.

Søndag

D. 06.03

Vejrup IF Fastelavn i Fritidscenteret

kl.14.00

Fredag

D. 07.01

Vejrup IF Børneafslutning i Fritidscenteret

kl.18.30 - 21.00

Fredag

D. 11.03

Vejrup IF Rulledisco i Fritidscenteret

kl.19.30 -21.00

Lørdag

D. 19.03

Vejrup IF Gymnastikopvisning i Fritidscenteret

kl. 13.30

Tirsdag

D. 22. 03

Elin Forum: Sydvestjyllands Hospice

Søndag

D. 27.03

VIF Håndbold serie 1 i Fritidscenteret

kl.14.00

BANKO & PRÆMIEWHIST
Ønsker alle spillerne en glædelige jul og godt nytår
www.endrup-byen.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os
Firmanavn
By
Andelskassen
Agerbæk
Andelsmejeri
Endrup
Andreassen
Bramming
Bennecke Byg
Endrup
Bramming Køreskole Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Centergrillen
Vejrup
Danske Bank
Bramming
Den Grønne Butik
Gørding
Din Tøjmand
Bramming
Dyrlægerne Univet
Bramming
Egon Sørensen
Sejstrup
Endrup ByggemontageEndrup
Endrup Malerfirma
Endrup
Erling Egert
Gørding
Foto Ole
Bramming
Gørding Serviceudlejning Gørding
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Holsted Begravelsesfor. 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
Kent Jensen
Vejrup
Knudsens gardiner
Bramming
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lourup V.V.S.
Gørding
Majholm
Bramming
Planter & anlæg
Bramming
Nico Reklame
Endrup
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren
Glejbjerg
Optimal
Bramming
Pecani
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup

Telefon
8799 3612
7519 1004
7510 1601
2255 4110
4031 1222
7517 8953
7519 0403
4512 1410
7517 8999
7517 3037
7020 2141
7510 3582
7519 1790
2815 0517
7517 8090
7517 2770
7517 7070
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7539 1550
7519 1240
7519 0230
7510 2162
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7519 0333
2096 9676
7519 1157
7517 7012
2096 9676
7517 3977
7517 4315
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7517 4717
7519 0123

Firmanavn
Per Hansen
Pigerne tøj & sko
Revisionskontoret
Rud Christensen
Skov Madsen
Specialoptik
Sportmaster
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Susannes Køreskole
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet

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

Telefon
7519 0238
7519 6160
7510 1100
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
7517 0444
7510 1881
7517 4477
2618 0840
7437 1860

Firmanavn
By
Terapicenteret
Vejrup
Torkilds Tæpper
Bramming
Trælasten
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
7519 0200
7519 0054
7519 0168
5122 3480
7519 0238
7519 0350
7519 0122
7519 0085
7519 0381

