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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup
ÅBNINGSTIDER
Fredag
09.12 kl. 19.15 i Butikken.

Mandag
til
fragode
07.00
til 19.00
Der vil
blivesøndag
serveret en masse
vine, lækkerier
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Min
fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode
til en hyggelig aften med en flaske vin.
Der vil på aftenen være mulighed for at købe,
vin til særdeles fordelagtige priser,
Besøg
os på
vores
Facebook
side
så både
julen
og nytåret
er sikret.

Siden er tilegnet vores kunder. - Der vil løbende komme information, tilbud og konkurrencer
fra jeres lokale
købmand.
– www.facebook.com
Hele
herligheden
kosterminkobmandvejrup
100 kr.

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en
hyggelig aften sammen med os.
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup”

V i er her for fællesskabet

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk

www.endrupby.dk
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JULEKONKURRENCE 2020
Vejrup Endrup Nyt og Min Købmand udloddede en nytårskurv til konkurrencen.
For at deltage i lodtrækningen skulle man tage med et godt julefoto, fra
torvet omkring den nye juleudsmykning.
Udsmykningen med nisserne, snemanden, og den store gave samt lysfontænen blev købt for midler der var skænket af KFI og Min Købmand, her
kan de pynte på torvet i de næste mange år.
TAK for de mange hyggelige billeder der blev taget fra udsmykningen
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Hej vi er to drenge fra Vejrup skole i 6. kl
Lige som alle skole elever i Danmark, er vi sendt
hjem og der er gode og dårlige ting.
De gode ting er, at vi har masse af tid med venner,
der er tid til at spille fodbold, stå på løbehjul og spille på computer, Emil er hjemme med sin papfar og
Daniel med sin mor.
De dårlige ting er, at det er lidt akavet/pinligt, når
ens forældre kommer ind mens man sidder på møde
med de andre i klassen.

Og det værste med skolen er at det er så kedeligt, vi
er på møde og laver lektier og lektier men heldigvis
laver vi det i grupper, alle sammen i klasse.
Så dagene går med, møder, lave lektier, spiller computer, og går i seng, og så det samme igen igen i
morgen.
Det er alt hvad vi laver under corona, og det vi gør vi
hverdag.
Et par billeder fra Daniel og Emils hverdag.

En Corona Fortælling
af Victor Spangsbjerg Pedersen
Jeg gik til spejder så blev der skrevet hjem til min
mor at en af spejderne var blevet testet positiv så jeg
skulle testes.
Mor hun skulle bestille en tid så vi skulle blive testet
for Corona, testen var positiv så alle skulle testes i
min familie, selv min lille søster Flora på 7 måneder.
Alle var negativ så jeg havde ikke smittet nogle af
min familie, men vi skulle alle sammen i karantæne.
Far skulle arbejde på gården, så han blev på gården i
8 dage, vi så kun far gennem vinduet. Det var mærkeligt ikke at spise med far, bare det at far ikke var
hjemme sammen med os.
Da jeg kom i skole, var det dejligt at komme sammen
med vennerne igen, og lave sjov og ballade.

Skolen er lidt irriterende fordi undervisningen er på
teams som foregår på computeren, det er her hvor vi
snakker sammen med vores lærer, hvor hun giver os
opgaver som vi skal løse til den næste dag.

Lige nu er jeg ikke sammen med venerne og det savner jeg, for Danmark er lukket ned, håber det ikke
vare alt for længe inden vi kan være sammen igen.

Jeg vil ønske der ikke var det Corona, fordi så kunne
jeg gå til spejder og spille håndbold og være sammen
med mine venner igen.

www.endrupby.dk
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VIF Håndbold

Vi er her stadig
Håndbold i Vejrup lever stadig, men ligesom alt
andet, har det været meget begrænset, hvor meget
vi har fået trænet og der har stort set ingen kampe
været.
Det er ØV!
Vi havde mange planer for sæsonen i forhold til
kampe og turneringer og med kendte men også nye
trænere på holdene.
Blandt andet havde vi endnu en håndboldnat klar –
et arrangement som tidligere har været et kæmpe hit
blandt børnene og de unge mennesker.
Vi måtte også sige nej til afholdelse af stævner, da
corona spændte ben og i sidste ende endte det med
at stævnerne også blev aflyst.
Vi håber, at vi kan nå at afslutte sæsonen på alle hol-

dene, men som
det ser ud lige nu,
så lader det ikke
til at blive tilfældet…
Så er det godt, at
vi i disse tider kan
nyde genial og velspillet håndbold i TV fra de danske
håndboldherrer og når dette bliver trykt, så satser vi
på, at Danmark også blev Verdens mestre.
Håndboldtræning vender stærkt tilbage, hvis ikke
før, så forhåbentlig efter sommerferien.
Her satser vi på stor aktivitet med blandt andet
håndboldnat, stævner og hvad vi ellers kan finde på.
På gensyn og husk at håndbold og skudtræning også
kan øves derhjemme i haven, så skudarmen er klar
til næste sæson.
Håndboldudvalget Vejrup IF

Nytænkning af U11 & U13
I min træning af U11 & U13 drenge, har jeg forsøgt med noget nytænkning. Jeg har blandt andet
efter nedlukning i efteråret besluttet at de ikke
længere skulle træne afleveringer 2 og 2, men der
imod alene, med afstand til hinanden op af f.eks.
en væg, dette for at undgå de skulle dele bold
mere end højest nødvendigt.
Alle træninger er startet med vask af hænder
og afspritning, samt inde i træningen. Minimal
træning med forsvar/angreb, uden for kampsituationer under træningen, hvor også var det eneste
tidspunkt de måtte dele bold og hvor alle igen
skulle vaske hænder og spritte af, for at undgå de
havde for meget nær kontakt.
Ingen fysisk kontakt som fysisk skulderklap eller
High 5 fra min side til spillerne, da dette også
potentielt kunne være en smitterisiko.
Træner U 11 & U 13 - Mirriam Christensen

8

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Det blev anderledes og udfordrende
Sæson 20/21 har været en meget anderledes og
udfordrende sæson. Der har været perioder uden
mulighed for træning, hvilket har været svært, både
trænere og spillere mangler træningen og det sociale
i at være sammen i hallen.
Når der endeligt har været træning, har det været en
meget anderledes en af slagsen. Det har været udfordrende med af stand, afspritning osv. især med de
mindste.
Tror spillerne på U9, trods det begrænsede antal
træninger, har været trætte af sætninger som ”ikke
så tæt på hinanden”, ”så ud og spritte af” eller ”husk

nu og hold styr på jeres egen bold”. Men når det så
er sagt har børnene gjort det rigtig godt på trods af
alle retningslinjerne.
Som træner har man måtte tænke ud af boksen ift.
træningsøvelser men det har også sine fordele og har
helt klart gjort det endnu mere spændende at være
træner.
Nu ser vi bare frem til at restriktionerne lempes så
vi forhåbentligt kan få sagt tak for sæson 20/21 personligt til alle spillerne :)
Træner U9 – Mette Bergenhagen

Tanker fra en håndboldtræner i en coronatid
Husk at glasset er halvt fyldt
Coronaen har taget mange af mulighederne og oplevelserne - i hvert fald på den korte bane.
Turneringen og træningskampene har indtil videre
været suspenderet, eller næsten. Vi nåede én enkelt
træningskamp mod IF 92 midt i september to uger
før sæsonen skulle gå i gang. Vi var klar og så frem
til den kommende sæson. En sæson som skulle spilles i serie 1, efter en god indsats i den forgangne sæson, hvor vi spillede os fra serie 2 til serie 1 halvvejs
i sæsonen. Nu skulle vi vise at vi kunne klare os mod
holdene i Serie 1.
Holdet blev forstærket af nye og gamle spillere, som
vendte tilbage efter kortere eller længere pause. Spillerne strømmede til, og vi var næsten udsat for et
luksusproblem… At stå med for mange spillere til et
hold og for få til to hold. Men en unik chance i en
lille klub, som ofte står i spillermangel og spillerflugt
til de større klubber. Det er en fantastisk oplevelse
ikke at være begrænset af mulighederne til træning.
Hvad så nu. Kampene er væk, men hvad værre er,
træningen er væk. Eller er den? Den almindelige
holdtræning er selvfølgelig lukket ned alle vegne.
Hvad er der så tilbage… Hjemmetræning. Hvordan
klarer vi det…. Vi skal have lysten og være motiverede. Hvordan klarer vi det når vi ikke kan spille en
god kamp, som giver os motivationen til at træne?
Eller en dårlig kamp, der giver noget at rette op på?

Nu har vi siden midten af
september ikke
spillet en kamp,
og lysten og
motivation daler. Siden jul har
vi ikke været i
hallen og træne,
og kommer det
tidligst i starten
af februar (tror
desværre det
bliver senere).
Hvor er vi fysisk,
teknisk, taktisk og mentalt, når turneringen efter
planen skal gå i gang igen i starten af marts. Kan vi
nå at træne inden, kan vi nå at få en træningskamp.
Har jeg alle spillere klar og tilbage.
Men… Starter turneringen igen i denne sæson, får
vi lov til at komme i hallen igen inden sommerferien. Jeg er dog sikker på at holdet igen er klar til at
give den gas når der bliver åbnet op. Jeg ser frem til
igen at kunne udøve den sport som vi brænder for,
og igen kunne agere socialt med flere end familie og
kollegaer.
Husk at glasset er ved at blive fyldt.
Bo Hermansen, Dame Senior håndboldtræner

www.endrupby.dk
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Vejrup Borgerforening
Lørdag d. 5. december KOM JULEMANDEN
TIL VEJRUP
Vores tidligere afholdte julemands arrangement på
torvet, var desværre ikke muligt at afholde i år, pga.
COVID-19. - Men det fandt vi heldigvis en rigtig
god løsning på!
Julemanden kom i hestevogn, og udleverede slikposer til alle fremmødte børn. Der var ikke mulighed
for at få et billede sammen med julemanden, men
til trods herfor var en masse familier troppet op
rundt omkring i Vejrup, for at se julemanden på sin
rute.
Vi takker alle for den fine opbakning til arrangementet!
MERE JULELYS I VEJRUP
Sidst i november, kom det årlige juletræ med lys
op på torvet, sammen med julestjernerne i lygtepælene.
Men denne jul har vi ligeledes kunne glæde byen
med en udvidelse af julebelysningen, da der nu er
julebelysning på 10 ekstra lygtepæle med stjerner i,
bla. på Annexgade.
Stor tak til Dan Slot Søndergaard for henvisning af
juletræet til byens torv og stor tak til Viggo Søren-
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sen for hjælp med at få træet fragtet til Vejrup og
få det sat op. Og en stor tak til bestyrelsen og deres
børn for at hjælpe med juletræ og julestjerner.
Det er blandt andet disse ting som dine kontingentpenge til borgerforeningen bliver brugt til, og uden
din støtte, kunne vi ikke give byen den flotte julebe-

www.vejrup.dk
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lysning og julestemning, så mange tak for din støtte
og for at gøre det muligt for os at julepynte vores by.
VIL DU STØTTE VORES ARBEJDE I
VEJRUP BORGERFORENING?
Så støt os ved at blive medlem af foreningen!
Kontingent kan indbetales på: Konto nr.: 7780 –
2347417 eller Mobile Pay: 30076
Beløb: Enlige 75 kr. eller husstand 150 kr. Medlemskabet gælder fra 1. juni til 1. juni
Betaling senest 1. juni

Til den årlige generalforsamling udtrækker vi,
blandt alle medlemmer, 2 heldige vindere af en købmandskurv a 500 kr.
Vi gør meget ud af, at lave forskellige arrangementer
for alle i byen i løbet af året – og har du lyst til at
støtte op om vores arbejde for fællesskabet, så kan
du melde dig ind som medlem hele året.
Ingen os, uden jer – og TAK for alle der allerede
støtter op om vores arbejde!
Hilsen Vejrup borgerforening

www.endrupby.dk
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Vejrup Idrætsforening &
Støtteforeningen MK. 79
Afholder ordinær Generalforsamling
– Tirsdag den 9. marts 2021 i Vejrup/Endrup Fritidscenter.
(Såfremt dette kan lade sig gøre ift. de nuværende corona-restriktioner. Kan generalforsamlingerne
ikke afholdes, bliver de udsat og nærmere info vil komme.)
• Kl. 19.00 byder MK 79 velkommen med deres beretning. Dagsorden iflg. Vedtægterne.
• Kl. 19.30 har Idrætsforeningen ordet. Alle er velkomne.
Dagsorden iflg. Vedtægterne. Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til formanden
– senest en uge før generalforsamlingen, d. 2. marts.
Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis, hvor det sociale har første prioritet, et
samlingspunkt for byens borger. Vi har brug for dig, der kan give en hånd med eller har gode ideer.
De forskellige udvalg så som Badminton, eSport, Gymnastik, Fodbold, Håndbold, Svømning, Sponsor,
Festudvalg og Bankoudvalget. Foreningen mangler altid frivillige personer, som gerne vil give en hånd
med og vil være en del af i byens foreningsliv.
Har du interesse eller bare lyst til at give foreningsarbejdet en chance,
kontakt da formand Sabrina Hermansen på mobil 26 18 00 20

Vejrup Idrætsforening og
sponsorstøtte fra OK
Der skal lyde en stor tak til alle byens borgere,
der har et OK kort, som er tilkoblet Vejrup
Idrætsforening.
I 2020 blev 58 nye kort tilknyttet VIF og for
året får idrætsforeningen 26.638 kr. på grund
af benzinkortene! Det er et super, super flot
beløb, som skal bruges på aktivitet for foreningens medlemmer og lokalsamfundet.
Der er i alt tilknyttet 346 OK-kort til VIF.
Oven i hatten giver OK 30% ekstra i sponsorstøtte.
Det vil sige, at de 26.638 kr. bliver til i alt
34.630 kr.
Det betyder så meget for os, at I er så mange,
der er med og støtter VIF på denne måde.
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Vejrup præmiespil
November 2020
465
165
262
146
236
526
128
353
232
550
273
73
89
497
102
162
97
351

Susanne Søby
Doris Jensen
Birthe Holst
Ida Søby
Jan Bergenhagen
Else Bertelsen
Verner Holm
J. Larsen
Emil Holm
Aase Sommerlund
Henry Sørensen
Birthe Degn
Susanne Fogh
Vagn Fogh
Leif Jørgensen
Jan Jensen
Anne Lise Lehman
Preben Lind

Præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

366
481
245
445
491
488
56
532

Marc Jensen
Ellen Sørensen
Camilla Stenager
Svend Nielsen
Vagn Fogh
Anja Tvede
Poul Erik Andersen
Poul Ottosen

December 2020
81
449
280
556
392
261
99
529

50
50
50
50
50
50
50
50

Præmie

Anna K. Eriksen
Kenneth Møller
Charles Madsen
Pernille Bertelsen
Allan Jørgensen
Knud Fogh
Hans Jørgen Madsen
Ulla Franzen

200
150
150
100
100
100
50
50

79
275
164
150
221
173
204
152
460
367
358
232
194
253
47
535
12
407

Marianne Madsen
Peder Thomsen
Tove Hermansen
Tina Schultz
Benny Frøsig
Kent Jensen
Hans Erik Mikkelsen
Jørn Bak
Lars Hougård
Tine Simonsen
Smella Dolly
Emil Holm
Susan Jensen
Klaus Wodarka
Bente Mølgård
Pernille Olsen
Hans Peter Madsen
Jytte Nielsen

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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FRITIDSCENTER

HOT N TOT
& Herrefrisør
FRITIDSCENTER Dame
sport • kultur & fritid

Udleje af lokalersport
til mangekultur
• formål.& fritid
Tlf. 51 71 94 03
mail@ve-fritidscenter.dk

Køb, Salg og Biludlejning

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen
Hovedvej A1 nr. 33 Vejrup

www.endrupby.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

En hjælpende hånd,
når livet rinder ud
Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Find mig på Facebook
eller
på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres
nybyg, tilbyg - støbe arb.
facade - badeværelse

Mobil: 9380 0703

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

Ring 75190054
* SVINEFODER
for bestilling
afhøjekvalitetsfoder
Samme
kvalitet og smag hver gang
Fås i piller, grovformaling i pillen
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 35 ton

Hør nærmere på

2060 9622

75 19 00 54

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Flere restriktioner – forlængede restriktioner
Det er ikke let at blive klog på, hvad
regeringsmagten måtte pønse på af
restriktioner her i det kommende forår. Men det er selvfølgelig alt sammen politisk spil og spin, hvor vi som
individer må rette os ind efter lovgivningens krav, og tilsvarende må Folkekirken.
Og det er ikke let. Det er ikke alene
samfundet, der er lukket ned. Tilsvarende er der lukket ned for informationsstrømmen. Der er for tiden ikke
megen åbenhed at forhold sig til.
Kortene holdes tæt ind til kroppen.
I Folkekirken fik vi det at mærke i
forbindelse med julen. I praksis en
nedlukning af julen. Iværksat den 23.
december, kl. 22 om aftenen! Var der
nogen, der sagde ’rettidig omhu’? Men myndighederne mente åbenbart
at dette var tidsnok.
Biskop over Viborg Stift, Henrik
Stubkjær havde efterfølgende, d. 4/1
2021 en glimrende kronik i Kristeligt Dagblad, hvor det lyder: ” Hvad
er det for et politisk spil, kirken bliver
kastebold i? Øjensynligt blev både de
kirkelige aktører og Kirkeministeriet
kørt ud på et sidespor.” Henrik Stubkjær har heldigvis lovet at der kommer et efterspil.
Kirkens situation er lige pt., at der

må holdes gudstjenester og kirkelige
handlingen af max. 30 minutters varighed - for Vejrups vedkommende
med 18 deltagere, for Vester Nykirkes vedkommende med 19 deltagere
+ personale. Dertil kommer, at der
ikke må være fællessang i kirkerne.
Hvornår der måtte blive ændret på
dette, er der ingen der aner. Så det er
den virkelighed, som vi for øjeblikket må forholde og til.
Og det kan selvfølgelig også lade
sig gøre. De fleste søndage er det
ikke noget problem. Er der ønske om
barnedåb, så kan denne placeres i
forlængelse af gudstjenesten - som en
særlig dåbsgudstjeneste. På den måde
kan det lade sig gøre, om end at der
så stadigvæk gælder det nævnte maksimale deltagerantal.
Mere problematisk kan det vise sig i
forbindelse med bisættelse og begravelse, hvor det maksimale deltagerantal kan være til hinder for at alle
får taget den afsked, som man gerne
ville. Hertil er der så ikke andet at
sige end at det er bare sådan, det er.
Dog er der mulighed for at afholde
hele ceremonien udendørs. I så fald
må der være op til 50 deltagere. Men
da forgår det hele så uden for kirkerummet, ude på kirkegården.
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Konfirmation
Og så er der forårets joker, nemlig
konfirmation, oprindelig planlagt i
Vejrup Kirke til den 2. maj 2021. Men
hvordan ser det hele så ud i forhold til
restriktionerne, når vi kommer frem
til maj? Er de ophævede? Er de skærpede? Og én ting er restriktionerne i
forhold til, hvor mange der må samles i kirken, noget andet er, hvordan
det ser ud i forhold til restauranter og
forsamlingshuse - eller hvor mange,
der må forsamles hjemme? Konfirmationen er ikke alene den kirkelige del. Den efterfølgende fest hører
naturligvis også med. Foruden at det
hele gerne skal foregå i fællesskab.
På den måde består konfirmationen
af flere elementer, som helst skal gå
op i en højere enhed.
- Så derfor flytter vi konfirmationsdatoen til søndag d. 29. august
2021 – i håbet om, at så kan det hele
lade sig gøre på bedste vis! – Normalt holder vi konfirmationen i kirken kl. 10.00. Sidste år måtte vi dele
holdet op i to, således halvdelen havde konfirmationsgudstjeneste på en
halv time, kl. 9.30, herefter en pause
fra kl. 10.00-10.30, hvor den anden
halvdel blev konfirmeret. Om noget
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Adresseliste:
Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.
Sognets officielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28
Mobil 24 27 02 49
Mail: gravervejrup@gmail.com

af det samme kommer til at gøre sig
gældende til august, er ikke til at sige
på nuværende tidspunkt. Men under
alle omstændigheder går vi efter 29.
august – enten som et eller som to
hold.

Hvad sker der
ellers i og omkring
kirkerne i Vejrup og
Vester Nykirke?
Jo, der fejres gudstjeneste og kirkelige handlinger efter gældende retningslinjer. Det gør at tingene må
kortes af og klippes til, og hvilket
vi gør efter bedste beskub. - Dertil
kommer det problem, at der ikke må
være fællessang i kirken. Det er alene
kirkesanger, der må synge - foruden
at præsten nogle gange også synger
lidt med. På den måde kan salmerne blive ’lange’, når man ikke selv
må synge med. Så derfor klippes der
ind i mellem i antallet af vers, for på
den måde at lette det en smule. Og
endelig forsøger vi at krydre gudstjenesterne med forskellige solo-indslag
- af enten kirkesanger, organist eller
præst – kan også være et elektrisk
indslag vha. vort nye forstærkerap-

parat. Sidstnævnte er endnu ikke udtænkt i detaljer.
Men ellers sker der ikke så meget
andet for tiden. Ingen sogneaftener,
ingen foredrag, ingen fællessang.
Men mon ikke det hele snart åbner
igen? – Og når det gør det, så vender
vi tilbage med fuld skrue på arrangementssiden!
Vi har i den forbindelse et hængeparti omkring filosofiens historie.
Det bliver genoptaget så snart det er
muligt. Jeg har desuden tanker om
en studiekreds omkring den engelske forfatter George Orwell – det var
ham, der bl.a. skrev romanen ”1984”
og ”Animal Farm”. Et en ualmindelig interessant visionær forfatter, som
det kunne være spændende at kigge
på – med både teologiske, filosofiske
og historiske briller. Det vender vi
også tilbage til. Og lige så med sangaftener og alt, hvad vi ellers plejer at
have på programmet.
Endelig skal det nævnes, at der fortiden arbejdes på en ny hjemmeside
for kirkerne. Den er i skrivende stund
endnu ikke helt sat i vandet. Men det
kommer!
Uffe Vestergaard

Døden er ubehagelig
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Mail:
rakumettedemuth@gmail.com
Mobil 2336 7708
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550
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Døden som ubehagelig, men samtidig et uomgængeligt vilkår. Det kan
ikke være anderledes. Der gives kun
én vej ud!
I forhold hertil har imidlertid det
kristne evangelium et stort ord at
skulle have sagt. Nemlig dødens
modsigelse. Når livet sættes i forhold
til Gud, og hvilket i virkeligheden er
den eneste klangbund, som livet kan
spejles i, så er evangeliets påstand
med Jesu løfte, at livet er mere end
bare død og mørke. Løftet om det
evige liv.
Men forinden da, ligger der stadigvæk en død og venter på os alle. Og
tilsvarende konfronteres vi med den,
når vi mister en af vore kære. Og det
kan være tungt, smertefuldt, trist og
tragisk. Alt efter omstændighederne.
Og så er der brug for assistance: kir-
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ken, præsten, en bedemand mv. Der
er brug for rent praktisk assistance.
Og der kan på den rent menneskelige side være brug for samtale, snak,
trøst.
Der har i Ribe Domprovsti, som
er den organisatoriske ramme, hvor
Vejrup og Vester Nykirke hører til,
været drøftelse blandt præsterne om
bedemændenes rolle i forhold til begravelser. Ikke fordi bedemændene
kan undværes, for det kan de bestemt ikke. Men de senere år er der
sket det, at bedemændene er begyndt
at påtage sig funktion som en slags
begravelsesentreprenør som hovedansvarlig for den afsked, der kunne
være tale om.
Det skal bedemændene imidlertid
ikke være. De har stadigvæk en meget vigtig funktion, men som i sidste
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ende altid ender ud med at der skrives
en faktura.
Tendensen de senere år er gået i
retning af, når der sker dødsfald, at
familien da først kontakter en bedemand, som herefter tager sig af den
videre kommunikation, herunder kirke og præst, når vi skal involveres, og
hvilket jo er i langt de fleste tilfælde.
Men det er den forkerte rækkefølge.
For den første der skal rettes henvendelse til, det er præsten og kirken,
som desuden har det juridiske ansvar
i forhold til dødsanmeldelse mv. Herefter er der så brug for en bedemand
til de ting, som denne skal tage sig af,
og det skal den pågældende nok finde
tid til - igen, at der er en faktura involveret. Og ikke et ondt ord om det,
men det giver en vis fleksibilitet.
Den kirkelige højtidelighed er for de
fleste alfa og omega, når vi skal sige
farvel til en af vore kære. Religiøst,
historisk, kulturelt. En gudstjenestelig markering - og tilsvarende markering af det liv, som er blevet levet.
På den måde omdrejningspunktet for
afskeden - formelt, menneskeligt, åndeligt. Og derfor denne opfordring
til, når døden viser sit triste ansigt,
først og fremmest at kontakte præsten, som desuden kan vejlede om,
hvad der i øvrigt er påkrævet.
Jeg skrev for mange år siden en artikel omkring samme tema til kirkebladet i mit daværende pastorat.
Der er visse overlapninger i forhold
til ovenstående. Emnet kan for nogle
forekomme morbidt. Men ikke desto
mindre et vigtigt tema at tage stilling
til.

Den gamle artikel har jeg indsat her
neden for.

Handel med døden
Det kunne lyde som titlen på en ny
amerikansk film, men det er det ikke.
Det er derimod den virkelighed, som
ind i mellem møder os, når vi mister
en af vore kære, og særligt hvis vi
skal tage os af alle de praktiske omstændigheder omkring dødsfaldet. Så
skal der handles og der skal kontanter på bordet.
Det lyder voldsomt og sådan kan
det sandelig også forekomme at være.
Men alting har selvfølgelig sin pris.
Det kan ikke være anderledes.
I forbindelse med dødsfald er der
flere parter involveret, præsten, bedemanden, kirkegården.
Det er i den sammenhæng altid en
god idé - i første omgang at kontakte
præsten. På den ene side, for at forhøre sig om mulige tidspunkter for
begravelse eller bisættelse. Og på den
anden side, såfremt man ikke på forhånd har en relation til en bestemt bedemand, for at få råd og vejledning.
Bedemændene vil hjertens gerne
tage sig af kontakten til både præst
og kirkegård. Men alting har en pris.
Det skal man være klar over. Jo mere
man selv gør, jo mere albuerum bliver der.
Døden er dyr. Præsten koster ikke
noget, når man er medlem af Folkekirken. Men kirkegården har sine
takster, som er bestemt udefra. Og
endelig er der bedemanden, hvis faktura hurtig kan blive temmelig lang
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og temmelig omfattende, når det hele
bliver lagt sammen.
Nu er det ikke fordi, jeg vil sammenligne bedemandserhvervet med
brugtvognsbranchen. Men ikke desto
mindre står der forretningsfolk bag
begge grupper. Der er simpelthen
tale om handelsvirksomheder.
Og derfor gør det ikke noget at være
prisbevidst, når man skal handle med
bedemanden. Måske er man i en situation, hvor der ikke er overskud til
den slags, hvor man ikke ønsker andet end at få tingene ordnet på bedste
vis. Det er helt på sin plads.
Men hvis man har tanken om, at det
ikke er helt ligegyldigt, hvad det koster, så kunne udgangspunktet være,
at få et tilbud fra flere bedemænd.
Næste led kunne være, når bedemanden har afgivet sit tilbud, at give et
bud på, hvor meget man selv vil give
for den indeholdte ydelse. Derpå kan
man vurdere, om den pågældende
bedemand er til at handle med. Det
har vist sig, at nogle af bedemændene
faktisk er til at handle med.
Vi har her på egnen dygtige og kompetente bedemænd. Jeg har ikke været ude for andet. Kvaliteten er i orden. Men det er prisen også.
Så derfor dette indlæg - blot for at
gøre opmærksom på, at hvis man synes, det koster for meget, at så kan
man sagtens forsøge at handle prisen
ned på et andet niveau. Der er ingen
garanti for at det vil lykkes. Men har
man det mentale overskud til det, og
hvis man synes prisen er høj, så er det
en oplagt mulighed at forsøge sig.
Sognepræst Uffe Vestergaard
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Personalia
Døbt i Vejrup Kirke:
Nolia Kirstine Thomsen
Viet i Vester Nykirke
Birthe Krogh Schmidt og
Johannes Brændgård Schmidt
Døde, begravede, bisatte –
Vester Nykirke
Morten Kildal Hyldahl

Gudstjenestetider
Vejrup - Vester Nykirke

Døde, begravede, bisatte –
Vejrup Kirke
Tove Poulsen
Lis Lautrup Nørskov
Jørunder Pall Mikkjal Johansen
Kaj Lykke Lind
Asmus Peter Andersen

Vejrup

V. Nykirke

7/2

Seksagesima

10.30

ingen

14/2

Fastelavn

9.15

10.30

21/2

1. s. i fasten

ingen

9.15 (PT)

28/2

2. s. i fasten

9.15

ingen

7/3

3. s. i fasten

10.30

9.15

14/3

Midfaste

ingen

9.15

21/3

Mariæ Bedudelse

9.15

10.30

28/3

Palmesøndag

9.15 (PT)

ingen

1/4

Skærtorsdag

ingen

19.00

2/4

Langfredag

10.30

9.15

4/4

Påskedag

9.15

10.30

5/4

2. påskedag

Henvises til Bramming

11/4

1. s. e. påske

10.30 (PT)

ingen

18/4

2. s. e. påske

ingen

9.15

25/4

3. s. e. påske

9.15

10.30

30/4

Bededag

ingen

19.00

2/5

4. s. e. påske

19.00

ingen
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Fælles Om.
Ambitionerne
I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at omsætte erhvervslivets gode ideer til handlinger, til glæde og
gavn for din virksomhed og for fællesskabet.
Vil du vide mere om, hvad vi kan
gøre for dig og din virksomhed,
så ring til Michael, eller læs mere
på midspar.dk/esbjerg

Michael Kruse
Erhvervsrådgiver
88 20 85 68
mik@midspar.dk

NyNyannonce
annoncepåpåside
side1717
Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

Ny annonce på side 17

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

danrevi, Br amming

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk
| 12345@revisionskontoret.dk
www.danrevi.dk
| bramming@danrevi.dk
Fax 76 56
56 04
04 89
89 || Telefon
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75 10 11 00
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TLF 75 36 33 22

KIRKEVEJ 13 A, VEERST
6600 VEJEN
WWW.REOLMONTOREN.DK

Glarmester

FICH RASMUSSEN
Nørregade 7 · Bramming
Tlf. 75 17 30 49 · Biltlf. 23 41 20 49
glarmester@fich-rasmussen.dk

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:

Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Følg Grillen på facebook, hvor
bl.a. åbningstider fremgår.

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00
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JA Proﬁl - En virksomhed i vækst
I den lille lejlighed på Vejrup Storegade, har lyset
været tændt ﬂere gange langt ud på natten, og
kaffekopperne er blevet tømt. Det lille værelse på
8 kvm fyldt med varer er ved at være fortid, for nu
starter en ny fremtid.
Hvordan er det gået siden JA Proﬁl, blev startet op?
Da jeg startede op, tog Covid-19 fat i Danmark, og
der blev lagt et mørkt tæppe hen over landet, som
der stadig er. Det kunne have haft stor betydning,
men det har dog været fantastisk opstart.
Som nogen har, kunne se på vinduerne i lejligheden,
så har lyset været tændt til langt ud på natten og en
masse kaffe er blevet drukket. Drømmen om at være
selvstændig er gået i opfyldelse, og det har været en
rigtig god start.
Det har betydet at lejligheden har været under pres,
der har stået vare i papkasser over det hele - det har
været fantastisk at se, hvordan virksomheden har
vækstet. Jeg har fået en masse hjælp fra familie og
venner, og det har betydet meget!
Hvad skal der så ske nu?
Jeg har siden sommeren 2020, kigget og søgt råd hos
flere for at se hvilken vej jeg skulle gå. Alle kort er

blevet vendt og drejet flere gange for at se, hvad der
var muligt og hvad der bedst ville passe bedst.
Jeg har søgt lejeboliger, haller, garager og meget
andet, men desværre uden at finde noget, som jeg
synes ville passe til virksomheden. Det ændrede sig
dog i december, da muligheden for et showroom/
butik opstod i Bramming.
Det betyder at jeg fra januar 2021 har rykket virksomheden til N. A. Jørgensens plads 2, 6740 Bramming, hvor jeg har lavet et showroom/butik. Man
kan i butikken blandt andet finde arbejdstøj, arbejdssko, jakker, sportsudstyr og profiltøj m.m. Jeg
glæder mig helt vildt til at holde reception og invitere alle. Det må dog vente til det er muligt.
Drømmen for mig omkring butikken er at skabe en
flot og indbydende butik med god kundeservice og
masser af samarbejde med de lokale. Både private og
erhverv.
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Gymnastiksæsonen 20/21
Efterårets og vinterens gymnastiksæson for både
børn, unge og voksne, har som så meget andet været
anderledes grundet covid-19 virussen. Fra udvalgets
side skal der lyde en stor TAK til alle motionister,
gymnaster og forældre. TAK for god opbakning omkring tiltag vedrørende covid-19 og den fantastiske
positivitet i har udvist, på trods af skiftende udmeldinger.
Sæsonen 20/21 forløber for alle hold til og med uge
11, hvor sæsonens gymnastikopvisning skulle være
afholdt.
I skrivende stund er alt aktivitet i gymnastikforeningen aflyst, hvis der sker ændringer i dette indenfor
nær fremtid, vil der fra udvalgets side komme information på holdenes Facebook sider.
På vegne af gymnastikudvalget Tina Højer Grønning
All-round og sjov træning
Sjov træning er, som alle andre indendørs fritidsaktiviteter, lukket ned for tiden. Det er bare rigtig øv, da
vi var kommet rigtig godt i gang, og de seje deltagere
gav den fuld gas hver gang.
Jeg håber rigtig meget, at vi snart får lov at starte op
igen. Jeg glæder mig i alle fald!
Man kan som altid prøve at komme op og være med,
når vi starter op igen. Vi skal nok sørge for at slå det
op inde på facebooksiden: ”Vejrup fællesskab”.
Indtil da, må vi holde os i gang derhjemme.
Håber snart vi ses – Janni Jørgensen
Når startskuddet lyder fra Mette & Søren,
står vores dygtige instruktører
Peter og Janni klar til at åbne op for henholdsvis
udendørs All-round og Sjov træning.
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All-round tirsdage og torsdage kl. 18.30 - 19.25
Puls, styrke og cirkeltræning, hvor alle kan være med.
Sjovt træning torsdage kl. 19.30 - 20.25
Sved på panden, der er sjov for både de unge og
modne.
Nærmere information omkring opstart følger…

Eksperter spår lys
for enden af tunnelen
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen
i uge 37 2021,

Hvor vi glæder os til at slå dørene op for sæsonstart i
gymnastikforeningen. Forhåbentlig en sæson under
lidt mere “normale” forhold. Mere information omkring hold og tidspunkter følger, når tiden nærmer sig.
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Vejrup Husholdningsforening
Pga. Corona situationen har vi det sidste år ikke har kunnet gennemføre vores arrangementer
og lave et færdigt program, det ser også ud til at det varet et godt stykke tid, her ind i det
nye år inden vi kan mødes igen.
Så snart situationen er til det, vil vi igen lave forskellige arrangementer, så hold øje
med opslag i byen og i VE-nyt, så snart det er muligt er vi i gang igen.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Anette Hunderup

Hilsen fra
Vejrup seniorklub
Vi håber, alle
medlemmerne
har det godt og
holder modet
oppe i disse
Corona tider.
Desværre kan vi jo ikke mødes i øjeblikket,
men vi glæder os til at
indkalde jer til generalforsamling og andre
spændende arrangementer, når forsamlingsforbuddet tillader det. Vi
lader høre fra os, når der
er nyt.
Indtal da: Pas godt på jer selv og hinanden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vejrup Seniorklub

En sommer engang - en sommer igen
Et par…
Vi løb og legede en sommer lang,
fra vi hinanden fandt i marts engang
og vidste inden længe, vi ku´ lege sammen,
det grønne land med hegn og hæk var rammen
om vores færden rundt de mange steder
til kamp og leg og sommerglæder
i fælles flok med andre på et hold,
for hvem det bedste er at spille bold.
Vi leged´ i den friske sommerluft
med næsen fuld af græs og sved og duft
og lærte sammenholdets store styrke
i stedet for sin egenart at dyrke,
for hvis den ene af os blev derhjemme,
så var den anden af os slemt i klemme
og følte sig så pokkers helt alene,
at være to er lykken, sku´ jeg mene.
Vi blev lidt større, mens en sommer gik,
en masse knubs og skrammer tit vi fik,
så derfor under bruseren vi endte,
når hjem fra kampens hårde dyst vi endte.
Desværre må vi bare tænke på:
en sommer gik, og vi blev lidt for små.
Men skidt med det – jeg sidder blot og vrøvler,
vi er jo bare et par fodboldstøvler.
Ingrid Jensen
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Vejrup IF Fodbold
Vejrup IF Fodbold har som alle andre sportsgrene
været corona-ramt. Der er dog blevet trænet en
smule indendørs hen over vinteren, og børne-/ungdomsholdene nåede heldigvis at deltage i et enkelt
stævne på hjemmebane inden nedlukningen ramte
igen.

Det er super ærgerligt, specielt for børnene, men
forhåbentlig kan vi igen snart få en hel sæson uden

afbrydelser. Nærmere info følger om både senior- og
børnefodbold, når corona-tågen letter.

Vi glæder os til at se spillerne
igen og komme på græs!

Mvh.
Fodboldudvalget

Fodbold-Corona-Teknik-Challenge

Mens I venter, kan I passende hjemmetræne lidt fodbold teknik.
Efterfølgende er opstillet lidt jonglerings-mål for de forskellige årgange.
Når vi igen må samles, vil vi træne det sammen og se hvor gode I er blevet.
Som efter sidste sæson er der selvfølgelig belønning når man passerer en milepæl (-:

Jonglerings-challenge:
5-9 år:

1-5 gange (fod)

9-12 år:

5-20 gange (fod+lår)

12-15 år:

10-50 gange (fod+lår+hoved)

Sæt i gang, vi glæder os til at se jer igen på træningsbanen!
www.endrupby.dk
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4H Vejrup/Gørding og Corona i 2020
Som det nok er gået op for mange, er 4H Vejrup/
Gørding lukket helt ned.

meren i møde, det gjorde os alle, fortrøstningsfulde,
hvad angik Corona og gav os håb.

Det er sket pga. for mange forhindringer, som vi i
ledelsesgruppen, hverken har kunnet forudse og eller
kontrollere.

Så skete det utænkelige i april 2020. Vores elskede
4H spejderhus, brændte ned til grunden.
Vi måtte med sorg og tårer i øjnene, se alle vores
dejlige minder, fra mange års 4H gå op i røg. Vi mistede samtidig, alle vores materialer, vi i fællesskab
havde fået samlet, med byens hjælp. Alt forsvandt.
Vi stod nu, med en masse ideer, men ingen steder, at
føre dem ud i livet.

Først kom Coronaen snigende. Den lukkede 4H
spejderhuset ned og lukkede dermed også ned, for
diverse aktiviteter og nye tiltag, som vi havde fundet
på og forberedt.
Corona skulle dog ikke stoppe 4H, syntes vi ledere
ikke. Så vi fortsatte, i tiden efter d 11. marts 2020,
med at planlægge udendørs aktiviteter i stedet for,
når nu vi ikke måtte forsamles, i større grupper
indendørs, pga. forhøjet smitterisiko. Vi gik jo som-
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Nu var gode råd virkelig dyre... Vi måtte tænke meget kreativt. Men vi nægtede, at give op.
Vi fandt en lukket børnehave i Gørding, som vi troede, kunne blive vores redning, i hvert fald bare ind-
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til, at vi igen fik nogle faste rammer. Forhindringer
som økonomi og kommunale aftaler, Corona og for
få medlemmer, gjorde desværre at, vi måtte droppe
ideen med børnehaven igen.
Vi forsøgte i mange uger og måneder, at finde alternative løsninger, men Corona fik alt for stor magt.
Vi i ledelsesgruppen, måtte indse med tungt hjerte,
at vi bare ikke kunne, “danse med Corona”. Vi måtte
derfor opgive.
Nu skriver vi så 2021. Næsten et helt år, er gået med
Corona. Vi i ledelsen, har dog ikke glemt 4H. Tværtimod faktisk. Men vi ved, at 4H også må følge med
tiden. Vi har jo måttet konstatere, at medlemstallet
er dalet. Vi befinder os derfor nu, i en slags “tænkeboks”. Vi har brug for at vide, hvad der kunne til-

trække medlemmer? For at kunne fortsætte, med at
have 4H i byen.
Skal der f. eks. etableres, en slags madskole? Skal vi
have foredrag? Skal vi være mere kreative? Skal vi beskæftige os mere med dyr? Og hvordan? Skal 4H deles
mere op i grupper ift. alder? Skal vi lave ﬂere tiltag der
involverer byen? Hvordan, får vi et styrket 4H Vejrup/
Gørding, ud af Corona krisen?
Til det har vi brug for jeres hjælp.
Ideer og evt. kommentarer, kan sendes til: Betina
Pedersen Engvej 3, Vejrup
Mail: louise.betina.pedersen@gmail.com – Tlf. nr:
23270052 - Eller find mig på face book og send til mig
via Messenger. “Betina Wind Nørgaard Pedersen”

Nyt fra Vejrup Landsbypark
Landsbyparken er nu færdigopført, et fantastisk
ﬂot projekt der står til rådighed for alle.
Ud over det oprindelige projekt har det været muligt at etablere følgende: indlagt vand til bålhytte
samt shelterplads, grill i bålhytte, tagrender samt
ruder i bålhytte,
brændelæ og flisebelægning ved
shelters – bålhytte
og muldtoilet.

En stor tak til alle frivillige.
Vi kan allerede nu se at Landsbyparken bliver flittigt
benyttet, det er en oase, nyd området med respekt,
og pas godt på tingene.
På arbejdsgruppens vegne – Leif Hermansen

Der er opsat skraldespande til affald
samt til flasker og
dåser.
Som den sidste
del af projektet,
er belysning fra Kirkediget til bålhytten
nu færdigopsat.
Alt dette har kun
kunnet lade sig gøre
ved, at der er ydet
en stor frivillig hjælp
både med maskiner,
arbejdskraft samt
ansøgninger.

www.endrupby.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
I året 2020 blev vi alle sammen mere eller mindre
vant til coronaen og de medfølgende restriktioner.
Det skulle dog ikke bremse os! Vi ville i gang. I Gørding-Vejrup Skyttekreds kunne vi starte op næsten
som normalt i september, men knap efter måtte vi
begrænse vores aktivitet, således at børn og unge
kunne komme og skyde som normalt - dog stadig
med afstand, sprit, mv. - imens de voksne fik en skydeaften for sig selv om onsdagen og max måtte være
10 personer af gangen.
Hele sæsonen igennem var vi ikke til nogle udebanestævner, som vi ellers er. Alt var aflyst. Så for at
der stadig skete lidt sjov, måtte vi lægge hovederne
i blød. Her kom bestyrelsen på idéen med lodtrækningspræmier hver uge blandt de børn og unge, som
havde været på skydebanen. Skytten fik en seddel
lagt i en kagedåse og torsdag efter ugens sidste skydning, blev der trukket lod blandt vinderne. Lodtrækningen blev filmet og lagt på vores Facebook-side:Lodtrækningskonkurrence for børn og unge i foreningen.
Gørding-Vejrup Skyttekreds. Dette tog både skytter,
forældre og hjælpere rigtig godt i mod - så det var vi
super glade for.
Vi lurede hurtigt, at vi i december ikke kunne holde
vores normale hyggelige juleafslutning. Men vi ville
gøre et eller andet - det blev trods alt jul alligevel!
Derfor kunne børnene og de unge skytter få den
sædvanlige chokolade julemand med hjem, når de
havde været at skyde. Det frembragte mange smil,
og vi er glade for, at vi trods alt kunne bidrage lidt
til hyggen. Herudover havde vi december måned
igennem en adventskalender med et tilbageblik på
forskellige perioder i foreningen.
Heller ikke vores sædvanlige julefrokost for vores
frivillige hjælpere kunne vi holde. De skulle nu heller
ikke snydes. Derfor fik de hver især en lille hilsen og
en tak for deres indsats i gennem det mystiske år
2020.

Adventskalender i foreningen igennem december måned.
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D. 15. december lukkede vi foreningen og den sparsomme aktivitet helt på baggrund af de skærpede
restriktioner. I skrivende stund kan vi som alt andet
idræt ikke have åben. Men vi glæder os helt vildt til
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at kunne komme i gang på banen igen. Helt særligt
glæder vi os til, at coronaen er et overstået kapitel og
at vi atter kan mødes over en god snak, en sodavand
eller en kop kaffe og have lov til at være sociale, da
det er en meget stor del af vores forening.
På vegne af bestyrelsen i GVS.

Som erstatning for den sædvanlige julefrokost, ﬁk alle
hjælpere en julehilsen og en tak for deres hjælp igennem
2020.

Selvom vi ikke kunne holde juleskydning og -afslutning
som normalt, skulle julemændene stadig uddeles. Det
blev de på normale træningsaftner.

Naturprojekt Endrup
I Endrup er der gang i familieforøgelserne. De græssende kreaturer i vores naturprojekt kælver, og næste generation af naturplejere ser dagens lys.
Køerne kan altid besøges i naturparken. Men engene nord for byen langs Sneum å er ikke tilgængelige
endnu. Derfor er en arbejdsgruppe i gang med at
skabe et stisystem, så alle interesserede kan spadsere
en tur i de smukke enge omkring Endrup.

Arbejdsgruppen arbejder hårdt på at skabe økonomien til sådan et projekt, hvor der både skal placeres
broer, og piktogrammer der viser vej. Det er private
enge - derfor er det vigtigt vi følger deres ønsker.
Følg med på ”Endrup siden” eller
”Lille Endrup Naturpleje”
Og hold dig orienteret omkring projektet.
Vi glæder os til forhåbentligt at kunne
”åbne” stien i 2021.
Mads E. Mortensen

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

Strandby Kirkevej 270 • 6700 Esbjerg • Tlf. 76 109 110 • www.gte.dk

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740
Bramming
Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk
GRAVMONUMENTER
NATURSTEN
SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

Skov Madsens
Madsen Bedemandsforretning
Skov
Bedemandsforretning
Borgergade 99
Borgergade
6740
6740 Bramming
Bramming
Tlf.:
75 17
Tlf.: 75
1734
344040
Vi tilbyder Elysium
Nørregade 7
Begravelsesopsparing
6690gør
Gørding
som
det muligt,
Tlf.: 75
17 80op70til
selv
at spare
egen begravelse eller
bisættelse.
Vi træffes

hele
døgnet Vi
træffes
hele
døgnet
alle ugens dage
- alle ugens dage

Salg af øl op til 12 varianter, Salg af gaveæsker
Udlejning af fadølsanlæg & Foredrag med ølsmagning
Følg os på Facebook, Fogh’s Øl hvor du også fi nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl

Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)
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www.skovmadsen.dk

Tillid og
og tryghed
tryghed er
vi bygger
Tillid
er det
det vi
bygger på
på
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SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

Nielaus & Jeki Møbler ApS
Handmade design furniture
Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485

Jesper Dejlov Andersen
Email: Jesper.a24@hotmail.com
Direkte: +45 27 85 57 01
Vejrup Storegade 15A . 6740 Vejrup

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
www.endrupby.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
Knud Jørgensen EL ApS

.000,-

2 års garanti – registrer dit nye produkt på El-Salg – få yderligere 2 års garanti

a.

AEG Kondenstørretumbler

tsum c

AEG Vaskemaskine

gevins

T8DSB830E

Sidegevinster, Superbanko, S-blad,
Puljenr., 1 Lykkenr. pr. halvleg.
Max. 5000 kr.!

Samlet

L7FSB840E

T
S
Y
AFL 26

5499,-

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Energiklasse A+ • 8 kg

75 17 89 99

7519 0085
7519 0381
7517 3900

BANKO
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

5499,-

Mulighed for levering/montering
v Levering til aftalt tid
v Udpakning/tilslutning
v Gl. maskine kan tages med retur

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
7517 8504
4027 1020
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2724 2258
2061 2689
2785 5701
7519 0452
7519 0529
2971 3899
7519 0333
4038 0253
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
7536 3322
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7515 2222
5171 9403
7519 0054
7519 0350

Energiklasse A+++ • 8 kg
1400 Omdr. • Kulfri Motor

Telefon

Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Gørding
Vejrup
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejen
Vejrup
Gørding
Esbjerg
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming

Nørregade 23 6690 Gørding

By

Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Din Tøjmand
ELKOMP.DK ApS
Endrup Malerfirma
F. Løbner
Fogh’s Øl
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Glarmester Flich
Grafisk Trykcenter
Grillen i VE-Fritidscenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Hot N Tot
Ivan A. Jensen
JA Profil
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Kenneth Madsen
Kent Jensen
Kloakmester Bjarne S.
Knud Jørgensen EL ApS
Knudsens gardiner
Lasse G. Hansen
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Pecani
Peter Bertelsen
Reolmontøren
Ronni Fyhn
Skov Madsen
Middelfart Sparekasse
Min Købmand
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
VE Fritidscenter
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup El - Service
Vejrup Hønseri
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

www.kj-el.dk

Firmanavn

