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VIF Håndbold senior
“Højt at flyve - dybt at falde”
Sådan lyder et kendt ordsprog, og det har VIF’s nye 
herrehold i håndbold måtte sande… 
Efter at have deltaget i et five-a-side stævne, hvor 
det gik over alt forventning, 2 storsejre og en enkelt 
uafgjort, ja så er det blevet hverdag for os…. det ven-
der jeg tilbage til….

Det hele startede som bekendt med et opslag på 
Vejrups fællesskab på FB, hvor vi - Daniel Árnason 
og undertegnede havde håbet på der måske ville 
møde 6-8 mand op i hallen. Vores forventninger 
blev til fulde indfriet, ja mere end vi kunne have 
drømt om, og d.d. tæller vi 19 mand og en træner!! 

Det viser endnu engang at når der søsættes nogle 
ideer her i byen, ja så skinner Vejrup-ånden virkelig 
igennem-det er jo helt fantastisk. Bramming Ugeavis 
kom forbi en mandag til en træningsaften og lavede 
en flot artikel om det nye hold - der jo ikke havde 
tabt i over 20 år. Nu er vi så to kampe inde i sæso-
nen, men nu har vi så efter de to første kampe ikke 
vundet i over 20 år.

Vores første hjemmekamp var d. 15/1 og her var der 
super opbakning- det er så fedt at der er mange der 
kommer og hepper og får en søndag eftermiddag 
med god underholdning, af herreholdet, men så 
sandelig også af serie 1 damerne.

Her på falderebet vil jeg slutte med at sige følgen-
de: Man kan ikke lade være med at være stolt af at 

komme fra Vejrup!!! At det kan gå så hurtigt med at 
få en så stor opbakning til noget der har været væk fra 
Vejrup IF i så mange år, er ganske enkelt imponerende. 

Vi håber på at folk bliver ved med at komme i hallen 
når der er håndbold om søndagen.
Håndboldudvalget vil løbende skrive, på FB-fælles-
skabet, hvornår vores hold skal spille på hjemmeba-
ne: U-13 drenge, serie 1 damerne og serie 3 herrerne. 

På vegne af VIF’s, nye superstjerner, serie 3-herrerne 
Per Søndergaard Tobiasen

Vejrup præmiespil
  December 2022 Præmie
 560 Alberte Bertelsen 200
 232 Emil Holm 150
 450 Kenneth Møller 150
 17 Lisbeth Pedersen 100
 263 Erik Thue Thomsen 100
 382 Maiken Donslund 100
 105 Per Mortensen 50
 453 Jan Sillasen 50
 225 Jytte Jensen 50
 172 Marianne Rønde 50
 13 Hans Callesen 50
 154 Helle Jensen 50
 491 Vagn Fogh 50
 127 Niels Ole Jensen 50
 467 Anna Højmark 50
 266 Carl Verner Madsen 50
 419 Laura Frederiksen 50
 191 Pelle 50

 216 Pia Gjerlevsen 50
 267 Jonna Frandsen 50
 427 Tobias Tobiasen 50
 89 Susanne Fogh 50
 189 Viggo Sørensen 50
 434 Erik Gammelgård 50
 195 Lone Thuesen 50
 79 Marianne Madsen 50

  Januar 2023 Præmie
 128 Verner Holm 200
 110 Carina Haubuff 150
 274 Henning Frederiksen 150
 529 Ulla Franzen 100
 176 Tina Mortensen 100
 546 Christian Mathiesen 100
 377 Helge Hansen 50

 559 Niels Peter Regel 50
 537 Steffan Bertelsen 50
 348 Martin Sørensen 50
 556 Pernille Bertelsen 50
 9 Betine Borg 50
 160 Helene Mortensen 50
 5 Emma Sørensen 50
 471 Susanne Gomaz 50
 217 Sabrine Jensen 50
 378 Lotte Laumann 50
 539 Jari L. Jensen 50
 12 Hans Peter Madsen 50
 34 Doris Christensen 50
 42 Anja Frøsig 50
 374 Erna Hansen 50
 71 Lauise Haulrih 50
 404 Orla Jørgensen 50
 355 Ulla Bagger Mortensen 50
 104 Joan Østergaard 50

Lidt billeder fra 
kampen hvor 
serie 1 damerne 
og serie 3 herre 
spillede træ-
ningskamp
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VIF Håndbold 
Kanon start på 2023 på håndboldfron-
ten. Vi lagde lørdag d. 14/1 ud med 
U6/U7/U8 stævne for byens mindste, 
hvor vi fik besøg af både Gørding, 
Tjæreborg, Varde, Helle Hallen m.fl. 

Sådan et stævne starter med opvarm-
ning, og der havde vi spurgt Robert fra 
gymnastik om hjælp, alle gik op i det 
med højt humør og entusiasme. Alle 
kampe løb af stablen, så var der igen 
opvarmning ved Robert. Alt i alt en 
super god dag med glade børn, masser 
af håndbold og god opbakning fra for-
ældre og søskende.

Søndag d. 15/ 1 kom vi så til håndbold 
for de voksne, vores nye herre hold 
spillede deres første hjemmekamp i 
Serie 3, en intens kamp med masser af 
gejst og intensivitet fra begge hold, en 
kamp der desværre endte med en kne-
bent nederlag. Efterfølgende spillede 
vores damer i deres Serie 1 pulje, end-
nu en god og spændende kamp, hvor 
målene lod vente på sig, men da først 

der kom hul på, gik det stærkt for byens 
damer, og de så sig ikke tilbage og vandt 
suverænt.

Håndboldudvalget takker  
for godt håndbold,  

godt humør, god opbakning.
Vi håber dette fortsætter  

videre i sæsonen.

Næste hjemmekampe er:  
Herre: søndag d. 26/2 kl. 14:45 og 
Damer: søndag d. 26/2 kl. 16:00

Håndboldudvalget:  
Finn, Camilla, Karina,  
Dorthe & Miriam
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VIF Serie 1 damerne har fået nye spillerdragter,
t-shirts, shorts, tasker og drikkedunke

ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Tirsdag den 28 marts kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Dagsorden i henhold til Centrets vedtægter

Vejrup Endrup Fritidscenter

Stor tak til sponsorerne
Søndergaard Biler
Bramming Have & Anlæg
Art By Friis
Hjemme Hos Bolig & Tæppegården
Dan Markering
WoodUpp
XL Byg Bramming
Pecani
Junkuhn 
Størsbølgaard
Skjern Bank Bramming
Sportmaster Bramming
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ÅBNINGSTIDER 
Mandag til søndag fra 07.00 til 20.00

Min købmand tænker lokalt
Besøg os på vores Facebook side

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

Vi er her for fællesskabet
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Affaldsindsamling i Vejrup
Affaldsindsamling i og omkring Vejrup,
Kom og hjælp til med at holde byen ren.

Vejrup Lokalråd afholder affaldsindsamling
Den 18. april med start kl. 17.00 på bytorvet.

Der vil være ruter inden for byen, uden for byen,  
samt børnevenlige ruter,  

så hele familien kan deltage sammen.

Vi slutter af efter indsamlingen ved bålhytten i landsbyparken,
Hvor lokalrådet er vært med pølser og brød samt en øl eller sodavand.

Vejrup lokalråd Årsmøde 
Kom og hør mere om hvad vi har arbejdet med og 
hvad der er i støbeskeen, der vil bl.a. være nyt om 
belysning ved søen, den gamle Grinstedbane, vej-

kryds ved viadukten samt fjernvarme.

Årsmødet finder sted i Vejrup Endrup Fritidscenter,  
torsdag den 30. marts kl. 19.00.

Af hensyn til bestilling af kaffe/te, bedes du tilmelde dig,  
enten via mail til Lokalråd@vejrup.dk, eller på telefon 20 10 38 22 

Vejrup/Gørding 4H – afholder 
Generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 19.00
Dagsorden iflg. Vedtægter –  Mødested: Vejrup Endrup Fritidscenter

Vi mangler nye ledere, hvis 4H skal fortsætte. Så hvis der er nogen, 
som har lyst til at være kreative med deres børn, så er der her en god mulighed. 

Vi vil være behjælpelige med at få startet op og evt. kasserer jobbet. Håber nogen har interesse for at føre 
klubben videre, mens klubben stadig er aktiv. CVR nr. og MitID fungerer, så det er nemt at starte op nu, i 

stedet for at skulle starte klubben op på ny. Der er mulighed for at arrangere aktiviteter på skolen. 

Der er mulighed for at kontakte de nærmeste klubber (Alslev, Næsbjerg) for at høre,  
hvordan de planlægger deres aktivitetskalender. 

Mød op til generalforsamling og hør mere.
Hilsen Lone Andersen og Hanne Holden

Vejrup Endrup Nyt
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www.malerrasmussen.dk
Tlf. 75 10 10 60

Vejrup Seniorklub – Generalforsamling 
Torsdag den 12. januar 2023 
havde 50 medlemmer af Vejrup 
Seniorklub fundet vej til Vejrup 
Endrup Fritidscenter for at 
deltage i den årlige generalfor-
samling. 

Hans Jørn Madsen blev valgt 
som dirigent og ledte alle godt 
gennem mødet. 

Tommy Hunderup fortalte om 
klubbens aktiviteter det forløb-
ne år, regnskabet blev gennem-
gået og godkendt, og der var 
genvalg til bestyrelsen af såvel 
Ida Fogh som Tommy Hunde-
rup.  Søren Callesen og Mona Boysen blev ligeledes 
genvalgt som suppleanter og det samme gjaldt revi-
soren Kirstine Møller. Hans Clausen Fogh ønskede 
ikke genvalg som revisor, og i stedet blev Anne Ma-
rie Olsen valgt til posten. 

Efter et dejligt kaffebord fra Susanne og Niels Ole 
overtog kørelærer Kristian Nissen ordet. Han fortal-
te om de mange faldgruber, der er i trafikken, og der 
var mange ting at tænke over. 

Til slut blev der udleveret en teoriprøve, som alle 
kunne prøve kræfter med. Kristian Nissen sagde 
med et smil, at der ville blive sendt en skraldespand 
rundt til alle dem, der havde mere end 5 fejl i teo-
riprøven, da det er det højeste antal fejl, man må 
have, når der tages kørekort. 

Mange blev temmelig overrasket over deres resul-
tater, og vil nok være ekstra opmærksomme, når de 
fremover begiver sig ud i trafikken. 

Stor tak til Kristian Nissen for at lede os gennem nogen 
af trafikkens mysterier. 
På seniorklubbens vegne Lene Thorø Uhd

Vejrup Endrup Nyt
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Kom og hør Ronald Risvigs medrivende 
beretninger om Matador, når Vejrup Seniorklub 
inviterer til næste arrangement torsdag den 
23.02 23 kl. 14.00 i VE Fritidscenter 
Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for Ronald Risvigs foredrag 
om, hvordan de kristne værdier afspejler sig i hverdagen i det korsbækske miljø. 

Ronald Risvig fortæller om, hvordan interessen for ”Matador” blev vakt, og i 
løbet af eftermiddagen kommer vi tæt på Korsbæks borgere, som de lever med in-
triger, kærlighed og en forløsende humor, ligesom foredraget åbner for nye sider af 
såvel Matador som kristendom, så det kan forbindes med det enkelte menneskes 
eget liv. 

Risvig er en meget erfaren og 
spændende fortæller, der med 
humor og et glimt i øjet leder 
os gennem en eftermiddag, 
hvor vi helt sikkert får indblik 
i nye sider af den populæ- re 
serie Matador.  

Pris. 75 kr. inkl. kaffe og brød.
Alle er velkomne. 

ENDRUP 
LOKALRÅD

Afholder Årsmøde 
d 23. marts i Klubhuset

Vi mødes kl 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter.

Lokalrådet er vært ved 
kaffe og en bid brød

Velmødt - bestyrelsen

BANKO
I Vejrup Endrup Fritidscenter
HVER ONSDAG kl. 19.00 

Almindelig Banko
Samlet gevinstsum ca. 

26.000 Kr.
2 opvarmnings runder 100 – 200 – 500 kr.

200 – 400 – 1000 kr.
18 runder med hver 100 – 200 – 400 kr.

Sidegevinster, Superbanko, S- Blad

 Puljenr.1 Lykkenr. pr. halvleg. 

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Idrætsforening & 
Støtteforeningen MK. 79 
Afholder ordinær Generalforsamling 
Tirsdag den 14. marts 2023 i V.E. Fritidscenter. 

• Kl. 19.00 Byder MK 79 Velkommen. 
 Dagsorden iflg. vedtægterne. 

• Kl. 19.30 Har Idrætsforeningen ordet. Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
 Forslag skal fremsendes skriftlig til formanden – senest den 7. marts.

Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis, hvor det sociale har første prioritet, og et 
samlingspunkt for byens borger. 

Vi har brug for dig, der kan give en hånd
 med eller har en god ide

Alle er velkomne.

Foreningen mangler altid frivillige personer, Idrætsforeningens forskellige udvalg  
Badminton, E-Sport, Gymnastik, Fodbold, Håndbold, Svømning, Sponsor,

Festudvalg og Bankoudvalget. Udvalgene vil rigtig gerne klæde dig på,  
til den opgave du kan/vil være en del af, det at være med 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 Endrup Nyt – vil også være med til 
at sige en stor TAK til Jytte og Kaj Sørensen 
Jytte og Kaj, har med deres butik KNOPPEN 
med blomster og brugskunst i Gørding, været 
en af de mange erhvervsdrivende der har støttet 
bladet, i over 20 år har de støttet bladet med en 
annonce, været med til at holde liv i bladet, og 
holde liv i lokalområdet med deres butik.  

En blomsterbutik i Gørding forsætter dog, for 
deres ansat blomsterbinder Hanne Arendtsen, 

følger med når købmanden, Peter Sørensen åbner 
”Gørding blomsterbinderi” i Spar Gørding. 

Bladet ønsker Jytte og Kaj pøj pøj med det nye 
kapitel de nu skal i gang med, 
og det samme for det nye Gørding Blomsterbin-
deri.

Helle Burkal
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

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

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

 

- kom godt fra start...- kom godt fra start...
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GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokaler til mange formål.
Tlf. 51 71 94 03

mail@ve-fritidscenter.dk

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

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

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS
Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Laurids Schmidt - Bil 29 26 56 50

HOME
v/Lind, Grue og Dreyer I/S
Storegade 19, 6740 Bramming
711@home.dk
tlf. 75101555

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 1 • 2023

Store Bededags-krigen
Nu er kirkebladet ikke et politisk 
magasin, og skal heller ikke være 
det. Kristendommen har ingen po-
litisk farve. Man kan været et kri-
stent menneske, hvad enten man 
er rød, blå, gul, sort, orange, grøn 
osv. Kristendom handler om livet 
som forholdet mellem menneske 
og Gud, formidlet ved Jesus af Na-
zaret,  mens politik drejer sig om, 
hvordan man skal styre kommunen, 
regionen eller landet. 

Adskillelsen mellem det politiske 
og kristendommen sat, bl.a. ved de 
to markante steder i Det ny Testa-
mente, hhv. der hvor Jesus siger: ”Så 
giv kejseren, hvad kejserens er, og 
Gud, hvad Guds er.” (Matt. 22,21) 
– og under forhøret hos Pontius Pi-
latus, hvor Jesus siger – som svar på 
Pilatus’ spørgsmål, om han er jø-
dernes konge: ”Mit rige er ikke af 
denne verden.” (Johs. 18,36). 

Men derfor kan kristendom og po-
litik jo sagtens lappe ind over hin-
andens områder alligevel. Det kan 
typisk have at gøre med ting som 
menneskesyn, frihed, bundethed. 
Der findes områder af menneske-

livet, som den politiske magt ikke 
skal lægge sig oven på. 

Men det kan altså også have noget 
med helligdage at gøre, skal jeg hil-
se at sige, hvis det skulle være gået 
nogens næse forbi. Der har på det 
seneste kørt en fejde omkring St. 
Bededag, som man fra politisk side 
ønsker at suspendere som helligdag. 
Det har ført til massive protester 
fra Folkekirkens side. Ikke at no-
gen kan tale på Folkekirkens vegne. 
Men det forhindrer imidlertid ikke, 
at kirkens forskellige organisatio-
ner og enkeltpersoner kan reagere. 
Der har været massive protester fra 
biskopper, provster og præster, fra 
Landsforeningen af Menighedsråd, 
Præsteforeningen, foreninger inden 
for de forskellige kirkelige retninger.

Nu er sagen den, at den politiske 
verden, jf. Grundloven, faktisk har 
myndigheden til at suspendere St. 
Bededag, endskønt det dog har væ-
ret praksis, jf. Grundlovens inten-
tion, at den slags har man overladt 
til kirken selv som et udtryk for 
sondringen mellem kirkens ydre- 
og indre anliggender.

I skrivende stund aner jeg ikke, 
hvad enden på miseren bliver. Det 
hele kan være faldet til jorden, St. 
Bededag kan være (officielt) borte, 
eller striden fortsætter.
Men under alle omstændigheder, så 
er min holdning, at vi som Folke-
kirke skal passe på vore helligda-
ge. Forsvinder først den ene, så er 
der ikke langt til at også den næste 
forsvinder. Salamimetoden er vel-
kendt.

Så derfor gælder derfor også her i 
Vejrup og Vester Nykirke, hvor jeg 
er sognepræst og har indflydelse på 
tingene, at der skal værnes om hel-
ligdagene. Først og fremmest St. 
Bededag, som i år bliver for fulde 
gardin. Men også den praksis, som 
har hersket i pastoratet de senere år, 
at der ikke har været holdt guds-
tjeneste på 2. helligdagene, vil bli-
ve forandret, så der igen kommer 
gudstjenester på 2. påskedag, 2. 
pinsedag og 2. juledag. Og så får vi 
ellers se, hvad der sker.

Glædelig Kyndelmisse fra Uffe
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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. 61 75 16 10

Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28 
Mobil 24 27 02 49
Mail: gravervejrup@gmail.com

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

Tak til Ronald Risvig
Tak til Ronald, som har vikarieret her i sognene, siden 1/9 2022. Egent-
lig var det meningen, at Ronald alene skulle dække perioden for under-
tegnedes studieorlov. Men eftersom der desuden kom sygeorlov ind i 
billedet, så blev det helt frem til slutningen af januar, at Ronald kom til 
at tage sig af de præstelige opgaver i pastoratet.

Tak for det, Ronald, også på vegne af menighedsråd og sognenes beboere.
Uffe Vestergaard

Kim Larsen med strøm på
Vi har før haft en sangaften med Kim Larsen-sange. Og det gentager 
vi, fredag d. 3. marts, og denne gang med både klaverledsagelse - og 
med strøm og højspænding på nogle af tingene, de mere rockede dele. 
Detaljerne for aftenen forligger endnu ikke helt, så mere følger på Face-
book/Ugeavisen. Men datoen ligger fast, kl. 18.30 – og med mulighed 
for fællesspisning, når jeg får lavet en aftale med Fritidscentret. Sand-
synligvis bliver det i Konfirmandstuen, dog med mulighed for ændring 
af lokation, afhængig af antal tilmeldte. Dette blot som et forvarsel om 
Kim Larsen med sømmet i bund derudaf – og med de livsnære temaer, 
som ofte var et adelsmærke for Lune Larsen. Mere følger.

Uffe Vestergaard

Forårskoncert i Vejrup Kirke
Årets forårskoncert finder sted søndag, d. 16/4, kl. 16.00 i Vejrup Kirke 
– ved kor-ensemblet ’Rød Stue’.

Med base på Fyn, og rødderne dybt forankret i den (vest)jyske muld, er 
Rød Stue en gruppe unge, ambitiøse korsangere med mange års erfa-
ring. For de fleste af sangernes vedkommende er korkarrieren startet i 
Esbjerg, hvorefter de har genfundet hinanden i Odense, hvor de i flere 
år har medvirket ved forskellige kulturelle og kirkelige arrangementer. 
Mere herom i næste udgave af kirkebladet.

Alle skal være velkommen. Der bydes på et glas vin. 
Aktivitetsudvalget

Kirkegårds vandring i Vejrup
Aktivitetsudvalget arbejder på sammen med Birger Henriksen og Vejrup 
Sognearkiv, at lave en aften i foråret med vandring på- og fortælling om 
sognet – Vejrup Kirkegård, som netop bærer sognets historie tilbage fra 
de ældste tider. Der er endnu ikke sat dato på arrangementet. Men vi er 
sikre på, at det bliver en spændende oplevelse, at trænge ned i den lokale 
historie sammen med Birger på Vejrup Kirkegård.

Aktivitetsudvalget

Vejrup Endrup Nyt
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Filosofiens historie
Så har vi desuden et hængeparti. Dem har vi 
et par stykker af efter mit lange og forlængede 
fravær. Det drejer sig om studiekreds/foredrags-
rækken om filosofiens historie. Her mangler vi 
stadigvæk et par omgange, som kommer til af 
løbe af stablen, hhv. 6. marts og 17. april. 

Temaet for 6/3 bliver renæssancens filosofi – 
fremkomst af modernitet og individualitet, 
mens temaet for 17/4 bliver 1800-tallet med fo-
kus på Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzs-
che. Begge gange, kl. 19.00 i Konfirmandstuen 
på Præstegården i Vejrup.

Uffe Vestergaard 

Eviva Espana! - Spaniens-aften 
på Præstegården
Tilbagevendt igen! Undertegnede har været borte fra 
præstegerningen alt for længe. Faktisk siden begyn-
delse af august, hvor katten bed mig i fingeren, og det 
viste sig at være en temmelig alvorlig affære med in-
fektion og diverse operationer, og med en lidt kortere 
pegefinger til følge. - Og jeg kan i så henseende ikke 
advare nok! Så derfor gør jeg det også her: - skulle man 
blive bidt af en kat eller et andet dyr, søg læge/skade-
stue øjeblikkeligt, og insister på at blive sendt videre 
til kyndig behandling på hospitalet. Var jeg kommet én 
dag senere, ville jeg være død af infektionen!

Men pga. affæren med katten, så var biskoppen så ven-
lig at udsætte min ellers planlagte studieorlov, hvoraf 
det meste af tiden blev tilbragt i Spanien, hvor mit ar-
bejde koncentrerede sig om de danske menigheder på 
den spanske solkyst. Jo, jeg nød også solen og maden 
og drikken.

Og det skal I også have mulighed for at nyde. Solen 
kunne jeg ikke bringe med hjem. I hvert fald ikke med 
de temperaturer, vi havde dernede. Men på et tidspunkt 
kan jeg tage jer med derned. Det kan I komme til høre 
om. Men derimod maden og drikken har jeg kunnet 
tage med hjem, bl.a. en Serrano Jamon – en hel gri-
se-skank, saltmodnet og lufttørret. Den skal I smage, 
tillige med en række andre spanske lækkerier og vin.
Så derfor laver vi en Spaniens-aften i konfirmandstuen 
på Præstegården i Vejrup, d. 23. februar, kl. 19.00, hvor 
jeg holder et foredrag om mit arbejde i forbindelse med 
studieorloven – og dertil historier fra det spanske, in-

spiration mv. Måske mulighed for en rejse derned. Der 
skal nok blive rigelig med snak og fortælling – mens I 
kan nye et glas spansk vin.

Efterfølgende bydes der på et udvalg af  spanske læk-
kerier, hvor I bare skal tage for jer af godterne, og hvor 
vi helst skal få en hyggelig og gemytlig aften ud af det. 
Det er i hvert fald hensigten.

Vi gør det på den måde, at jeg gerne vil have besked om, 
hvor mange der kommer. Så der bliver krav om tilmel-
ding til undertegnede på mail: uffe.vest@outlook.dk / 
tlf. 2033 2665, senest 20/2. Så kommer det desuden til at 
koste 30 kr. / person, som helst må medbringes kontant.

Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med jer. 
Enhver skal være hjertelig velkommen – uanset alder 
og øvrig tilhørsforhold til kirke mv.

Bedste hilsener
Lotte og Uffe 

Søren Kierkegaard 
(1813-1855)

Friedrich Nietzsche 
(1844-1900)

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenestetider  
Vejrup - Vester Nykirke

Vejrup V. Nykirke

5/2 Septuagesima 9.15 10.30

12/2 Seksagesima 10.30 ingen

19”7 Fastelavn 9.15 10.30

26/2 1. s. i fasten 10.30 9.15

5/3 2. s. i fasten ingen 10.30

12/3 3. s. i fasten 9.15 (PT) ingen

19/3 Midfaste ingen 9.15 (PT)

26/3 Mariæ bebudelse 9.15 10.30

2/4 Palmesøndag 10.30 ingen

6/4 Skærtorsdag 10.30 19,00

7/4 Langfredag ingen 10.30

9/4 Påskedag 10.30 9.15

10/4 2. påskedag ingen 10.30

PT – sognepræst Pernille Troldborg

Navne
Det har været efterlyst med navne på døbte, viede, bisatte, begravede mv. her i kirkebladet. Det starter vi på igen 
fra næste udgave. Så er vi nemlig atter på plads med godkendelser og underskrifter, så vi ikke kommer i karam-
bolage med datalovgivning.

Uffe Vestergaard 

Vejrup Endrup Nyt
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

FRANS’ VÆRKSTED OG SERVICE
Reparation og vedligehold af plæneklipper/havetraktor og andre maskiner.

Svejseopgaver, reparation af staldinventar mm.

Vi kan hente din maskine hjemme ved dig.

Frans Wijbenga, 22 47 22 63

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje 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

Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

At tage afsked ...
– kræver omsorg og eftertænksomhed
At tage afsked ...
– kræver omsorg og eftertænksomhed

Find mig på Facebook 
eller

på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres 

nybyg, tilbyg - støbe arb. 
facade - badeværelse 

Mobil: 9380 0703

F
W

Vejrup Endrup Nyt
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FASTELAVNSFEST
Søndag den 19. februar

kl. 14.00-16.00

Fastelavnsboller og kage kan købes i Cafeteriet
Indgang: Gratis for alle udklædte

30 kr. for alle over konfirmationsalder og ikke-udklædt

Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Vejrup Antenneforening 
Afholder ordinær generalforsamling
Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.00 i Vejrup- Endrup Fritidscenter

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab. – herunder fastsættelse af evt. udlodning.

4. Indkomne forslag.  

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles foreningens formand 
Erik Stenager, Stationsvej 18 Vejrup erik@stenager5.dk Senest Mandag den 1. marts 2023

Hilsen  Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Borgerforening 
TAK FOR DEN STORE OPBAKNING
Vi vil i borgerforeningen gerne sige 
tusind tak, for endnu et vellykket ar-
rangement, med Julemanden på torvet 
i Vejrup, den 26. november, der blev 
talte 130 børn og ca. 100 voksne det er 
sådan en eftermiddagen der giver os 
lyst til, at fortsætte med arrangemen-
ter også til byens børn og barnlige sjæ-
le - så TAK for jer!

Vi gør lige opmærksom på, at det 
blandt andet er dette GRATIS arrange-
ment for børnene, byens julebelysning 
og torvets store juletræ, som jeres kon-
tingent penge også går til 
Kontingent kan forresten betales når 
som helst!
Vi håber derfor på jeres støtte til et 
fortsat arbejde for byens fællesskab 
 
JULELYS I DEN MØRKE TID
Som vanligt, har Vejrup borgerforening sørget for, 
at byen har fået julelys i lygtepælene. Vi håber byen 
glædes lige så meget som borgerforeningen, over det 
hyggelige lys gennem byen i den mørke tid. Kontin-
gentpenge til borgerforeningen, bliver bl.a. brugt på 
vedligehold af julebelysningen.  De har ligeledes gi-
vet os mulighed for, at udvide julebelysningen til den 
nye del af byen. Tak for støtten!
 
ER DU MEDLEM AF VEJRUP 
BORGERFORENING?

Kontingent kan indbetales på: Konto nr.: 7780–2347417 
– eller Mobilepay: 30076
Beløb: Enlige 75 kr. eller Husstand 150 kr. – Med-
lemskab gælder fra 1. juni til 1. juni
OBS HUSK at skrive navn + vejnavn og husnummer, så 
vi kan registrerer jeres indbetaling korrekt
Betaling senest 1. juni, à Til den årlige generalfor-
samling udtrækker vi, blandt alle medlemmer, 2 hel-
dige vindere af en købmandskurv a 500 kr.

Hilsen Vejrup borgerforening

Vejrup Endrup Nyt
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Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

 Fælles Om.
Ambitionerne
  I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at om-
sæ  e 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

Vejrup Endrup Nyt
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Støtteforening for Aktivitetshuset 2023
Afholder ordinære generalforsamling 
Mandag den 6. marts kl. 19.00 afholdes i V.E. Fritidscenter

Dagsorden :

1. Valg af dirigent og referent og stemmetæller

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede Årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag: 
4a. Det indkommende forslag, kommer fra bestyrelsen, på en omfattende vedtægtsændring. 
Forslag til de nye vedtægtsændringer kan rekvireres på foreningens mail adresse  aktivitetshuset@vejrup.dk

5. Valg af bestyrelse på valg er: Karsten Grønning (modtager ikke genvalg) 
Lars Utoft (modtager genvalg)

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Helle Burkal (modtager genvalg)

7. Valg af revisor  

8. Eventuelt.

Formand: Karsten Grønning
Kasser:  Lars Utoft
Sekretær: Helle Burkal 
Bestyrelse: Stefan Rix Jensen, Niels Uldall Jeppesen og Jens Ising

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger 
før generalforsamlingens afholdelse, senest den 20. februar på mail: aktivitetshuset@vejrup.dk Forslagene 
vil efterfølgende blive som supplement til denne indkaldelse.

Alle er velkomne, men tilmelding kræves på grund af kaffen. 
Venlig hilsen Bestyrelsen 

Så er der endnu et hus på Stationsvej, klar til rejsegilde.

Vejrup Endrup Nyt
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HEJ ALLE GÅ VENNER 
– DER BLIVER GÅET

Hver torsdag kl 9.30 fra V.E. Fritidscenter

Alle er velkommen – Vi finder vej, vi deler os op i to hold, 
en kort og en lang rute, altså 2 ruter. 

Turen vare ca. en time, du får Glæde, socialt samvær, 
bevægelse og velbefindende og måske lidt fuglefløjt.  

Vel mødt og venlig hilsen
Anne, Karen, Anna Marie og Lis 

Har du en god ide, som du  
mangler finansiering af?
På baggrund af den påtænkte nedlukning af Vejrups 
husholdningsforening, skal foreningens midler, ud-
deles i forhold til vedtægterne. Det vil sige at penge-
ne skal bruges til glæde og gavn i Vejrup sogn.  

Helt konkret betyder det at foreninger, naboer, ven-
ner eller enkeltpersoner kan ansøge om midler til et 
projekt eller et tiltag til gavn for flere i byen. Det kan 
være alt fra en ny rutsjebane til et event. 

Alt du/I skal gøre er, at sende en ansøgning til re-
gel@vejrup.dk hvor der beskrives hvad I ønsker pen-

ge til og hvorfor, derudover skal der også stå det ek-
sakte beløb, og også gerne om et evt. mindre beløb 
kan bruges, husk at nævne hvem ansøgeren er. 

På den ekstra ordinære generalforsamling kigges 
der på alle ansøgningerne og besluttes i fællesskab 
hvem, der skal have pengene. 

Ansøgningerne skal være os i henne senest den 
25. februar 2023. 
Der gives svar start marts. 

Vejrups husholdningsforening. 

Vejrups Husholdnings forening
Afholder en ekstra ordinær generalforsamling den

27. februar 2023 kl 19.00 i VE fritidscenter.

Dagsorden
Pkt. 1 Nedlæggelse af foreningen

Pkt. 2 fordeling af foreningens midler
Alle medlemmer er velkomne.

Vejrup Endrup Nyt
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EN JULEHILSEN FRA JULEBODEN
Tak til alle jer der har været forbi og hermed fik 
tanket julehyggen op, fik hilst på naboer, venner og 
bekendte der også lige var forbi  JULEBODEN. 

Men også en stor TAK til alle de frivillige der har væ-
ret med til at stå i boden, for uden dem kunne vi ikke 
hygge os med gløgg, æbleskiver og rom i kakaoen.

Jeg takker for støtten endnu engang, det er nu 6 år 
kakaoboden kan prale af at have eksisteret og dejligt 
at byen støtter op om initiativet. 

Vi takker også Min Købmand for et rigtigt flot 
sponsorat til boden. 

Nu håber vi på at finde tid til et musik/fællesar-
rangement i sommeren 2023.

Mvh. tovholder  Per B.

Vejrup Endrup Nyt
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7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

VVS - Blikarbejde
Olie- og gasservice
Jordvarme
Luft/vand varmepumper
Olie- og gaskedler

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED  ]

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 finder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl
Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)

www.elicon-maskinbroderi.dk

Connie Jørgensen
Kærvej 11, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 30 32 36 35

elicon@anarki.dk

www.endrupby.dk24
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FREDAGS 
FJOLLERI

Med en masse aktiviteter! 
Fra kl. 18.30 - 21.00

Prisen pr. barn pr. gang er 25 kr. 

Fredag den 24. februar
Fredag den 10. marts 
Fredag den 31. marts 

ER FOR ALLE BØRN, DER ER 
FRISKE PÅ AT GI` DEN GAS

Endrup/ V.Nykirke  
Lokalhistorisk arkiv

afholder
Generalforsamling

Mandag den 27. februar 
kl. 19.30

Klubhuset Møllegårdsvej 1.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag til generalforsamlingen 
senest 8 dage før på 

e-mail: endrup.nykirke@gmail.com

Efter generalforsamlingen 
Er der et let traktement.

Hilsen bestyrelsen

Sæt X Lørdag d. 25. marts 2023 kl. 15.00!

Her vil gymnastikforeningen åbne dørene for  
sæsonens gymnastikopvisning. 

>Nærmere info følger, når programmet er puslet på plads<

Vejrup Endrup Nyt
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HOT N TOT
Dame & Herrefrisør

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

Tillid og tryghed er det vi bygger på

Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

Skov Madsens Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Vi tilbyder Elysium 
Begravelsesopsparing 
som gør det muligt, 
selv at spare op til 
egen begravelse eller 
bisættelse.

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på
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Pallereoler og
Lagerreoler

til lager og butik

Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501 - 3050 Humlebæk 
Tel.:  4919 2122 - www.reoler-as.dk

Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501 - 3050 Humlebæk - Tel.: 4919 2122 - www.reoler-as.dk

Pallereoler og Lagerreoler
til lager og butik

Pallereoler og
Lagerreoler

til lager og butik

Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501 - 3050 Humlebæk 
Tel.:  4919 2122 - www.reoler-as.dk
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Torsdag d. 19.01.23 lukkede vi dørene op i klubhuset 
i forbindelse med vores temaaften om Raunsø præ-
ste- og fattiggård. Det strømmede til med folk, som 
gerne ville høre om emnet. 
Vi endte med at være 63 personer. Hvilket var helt 
overvældende. Der var endda 5 der måtte gå igen 
p.g.a. manglende plads. Det er dejligt at der er så 
mange der bakker op om vores arrangementer.

Aftenen startede med en lille fortælling om Raun-
søgård som præstegård. Man ved at der helt tilbage 
i 1508 har været en præst bosiddende i Raunsø. 
Fåborg sogn var et anneks til V. Nykirke og de del-
te derfor sognepræst. Der var en fortælling om 
præstens tur fra præstegården i Raunsø til Fåborg. 
I 1859 skete der nogle ændringer i pastoraternes 
struktur. V. Nykirke ophørte med at være hovedsogn 
for Fåborg og blev i stedet et anneks til Grimstrup. 
Præstegården skulle nu være i Grimstrup. Man skul-
le nu finde noget andet at bruge præstegården til. 
Den blev købt af V. Nykirke, Grimstrup, Bryndum 
og Nebel sogne til fattiggård. 

Herefter var der en gennemgang om hvordan de fat-
tiges vilkår var i datidens Danmark. Havnede man i 
den situation, at man ikke længere var i stand til at 
klare sig selv, måtte man henvende sig til fattigvæse-
net. Herfra kunne man så henvises til fattiggården.
Der blev fortalt om indretningen af fattiggården i 
Raunsø, samtidigt med at der blev vist billeder. En 

fortælling om fattiglemmernes liv og dagligdag på 
fattiggården. Hvad deres arbejde bestod af. Der var 
regler der skulle overholdes og hvis de blev over-
trådt, var der konsekvenser. Der var en gennemgang 
af hvilke bestyrere der var i fattiggårdens levetid fra 
1862 til 1938. Hvad bestyrerparrets opgaver bestod 
af. Visning af bl.a. lemme protokol, inspektionspro-
tokol og arbejdsprotokol. Hvordan tiderne skiftede 
på fattiggården med moderniseringer.

Foredraget sluttede af med hvordan socialhjælpen 
ændrede sig op igennem tiden. I 1933 kom der en ny 
socialreform, som gav mere tryghed og hjælp til de 
fattige. Herefter begyndte fattiggårdene rundt om-
kring i landet at lukke. Fattiggården i Raunsø lukke-
de i 1938. Herefter købte det daværende bestyrerpar, 
Johannes Marius Jørgensen og Ane Margrethe Jør-
gensen gården og drev det videre som landbrug. Der 
var 3 fattiglemmer tilbage som blev på gården, hvor 
de kom i pleje hos det tidligere bestyrerpar.

Foredraget med diverse fremvisninger varede ca. 1 
time. Herefter blev der serveret kaffe og flere slags 
hjemmebag. Under kaffen var der en gevaldig snak-
ken mellem alle deltagerne. Der var mange positive 
tilkendegivelser fra de fremmødte. Alt i alt må vi 
konstatere, at det var en vellykket aften.

Bestyrelsen Endrup/V. Nykirke lokalhistorisk arkiv.

Afholdelse af temaaften i  
Endrup/V. Nykirke lokalhistorisk arkiv
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Vejrup har flere hjertestartere 
Hjertestarterne hænger ved Min Købmand og 
Fritidscenteret, som kan være med til at redde 
liv, Vejrup har flere hjerteløber,  
så der er flere der står klar,  
hvis uheldet skulle være  
ude i Vejrup.

Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Ejendrøm Bramming 9244 4338
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fogh’s Øl Vejrup 4027 1020
Frans’ Værksted og Service Vejrup 2247 2263
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Gammelgaard  Vejrup  2023 0180
Grafisk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter Vejrup 7519 0403
Gørding Blomsterbinderi Gørding 7517 8005
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Gørding Telt og Serviceudlejning  Vejrup 60177070
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hot N Tot Vejrup 2724 2258
Hårbiksen Endrup 6175 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
JA Profil Vejrup 2785 5701
JBS IT-Service Glejbjerg 2040 6905
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Malefirmaet  Gørding  2272 1277
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  2325 2015
Reolmontøren Vejen 7536 3322
RH Construction ApS Vejrup 6171 8237
Ronni Fyhn Vejrup 9380 0703
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Skov Madsen  Bramming  7517 3440
Sportsmaster Bramming 7510 2022
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
Tømrer Madsen ApS Gørding 40564409
VE Fritidscenter Vejrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

N
ørregade 23  6690 G

ørding
www.kj-el.dk

75 17 89 99 - 70 70 70 99

D
in fagm

and

Trænger din varmepumpe til en service
K

nud Jørgensen EL ApS
Vi er VE-godkendt og specialister i varm

epum
per

v Service på luft/luft varmepumpe kr. 999,-
v Service på luft/vand varmepumpe  kr. 1.699,-

Vejrup Endrup Nyt


