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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 19.00

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

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 3



Vejrup Idrætsforenings Håndbold og 
Gymnastikafdeling indstiller 
Amalie Slot Søndergaard til Lions Clubs 
Ungdomslederpris
Amalie har siden 2016 været frivillig i Vejrup IF. Hun 
hjælper både som træner i håndbold afdelingen og 
som instruktør i gymnastik afdelingen. 

Amalie er pligtopfyldende og kreativ håndboldtræ-
ner for VIF ś U-10 hold. Hun kommer med gode og 
nye ideer til træning og dermed er der aldrig to træ-
ning er der er ens. De første 2 år var hun rigtig god 
hjælpetræner til Ejvind Christensen. Det udviklede 
sig til et godt makkerpar. Ejvind kunne se at Ama-
lie voksede hurtigt med opgaven og derfor overlod 
han ansvaret og trænerposten til hende for sæsonen 
18/19 - en stor ting og et kæmpe skulderklap. Hun 
har klaret det med bravour og holdet har haft en god 
sæson.

Ved siden af trænerposten er hun også aktiv på ba-
nen, hvor hun er en dygtig og habil målvogter.

Amalie startede i gymnastik afdelingen som hjæl-
petræner for puslingeholdet, for BH, hun var fra 
starten engageret og ansvarsbevidst og havde et 
afslappet forhold til børnene, hun har deltaget på 
DGIs hjælpeinstruktør uddannelser samt kortere 

inspirationskurser. Udover puslingeholdet hjælper 
Amalie til ved Sommerspring. Amalie har nu overta-
get puslingeholdet hvor hun planlægger og udfører 
den ugentlige træning for ca. 20-25 børn i alderen 
3-6 år sammen med hjælpetrænerne.

Amalie er altid villig til at give en hånd med og del-
tager når der er andre opgaver, hun gør virkelig en 
indsats for at hjælpe hvor hun kan. Hun er der de 
fi re trænermøder hvor hun er aktiv og klar med in-
put og hun hjælper til fredags fjolleri, fastelavn, by-
fest, DGIs pigelejer og klargøring til opvisningen. 

Amalie er ansvarsbevidst og har hun sagt ja til en 
noget kan vi være sikre på hun kommer og byder ind 
på bedste vis. Amalie er altid engageret, deltagende, 
positiv, smilende og glad og det er svært ikke at blive 
smittet. Hun fortjener at skulderklap for det engage-
ment og store arbejde hun som ung træner lægger i 
Vejrup IF.

Vejrup IF - Karina Tobiasen (Håndboldudvalget) og 
Tina Schultz (Gymnastikudvalget)

Vejrup Idrætsforenings Badmintonafdeling 
indstiller Emma-Sofi e Regel til Lions Clubs 
Idrætspris
Emma- Sofi e er årgang 2000, hun har spillet bad-
minton i 13 år i Vejrup I.F. Hun vandt guld i single 
ved Landsmesterskaberne i C-rækken i U. 13 år, 
samme år vandt hun sølv med Turneringsholdet, 
hvor hendes far Thomas var træner. Senere vandt 
hun bronze ved Landsmesterskaberne i B-rækken U. 
17 år.

Derudover har hun i årenes løb høstet mange me-
daljer under DGI Sydvest. Som det fremgår af oven-
stående har Emma-Sofi e et stort vindergen. 

Emma-Sofi e har på trods af sin unge alder været 
træner i 6 år. Hun møder op i god tid og er altid vel-
forberedt til træningerne. Hun er pålidelig og man 
kan regne med hende. Hun er god til at lege med 
børnene og fi nde på konkurrencer hvor alle kan være 
med og hvor alle kan føle sig som vindere. Hun giver 
tydelige instrukser om de forskellige øvelserne under 
træningen.

Hun tager også med til stævner og turneringskampe 
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når der er behov for det. Sam-
men med de øvrige trænere 
har hun fl ere år været med 
til at arrangere ”Natminton” 
hjemme i klubben. Hvor man 
møder ind kl. 17:00 en lørdag 
og spiller badminton og hygger 
til søndag formiddag.

Emma-Sofi e går i skole 3. G. 
på Esbjerg Gymnasium. Hun 
har gennem sin tid som træner 
taget fl ere Kurser i DGI regi 
for at dygtiggøre sig inden for 
sporten. Hun har også været 
udtaget af DGI Sydvest som 
hjælpetræner ved Boblernes 
talenttræning.

På Vejrup Idrætsforenings vegne 
Badminton afd. Preben Lind

I Vejrup Fritidscenteret, havde 
man arrangeret et lille velkomst 
med gaver og blomster fra for-
eningen for dem der ville fejre 
Amalie og Emma –Sofi e  -de 

var vært med en sandwich, øl og 
vand.
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VIF 
Gymnastik
Vejrup Idrætsforening afholdt 
gymnastikopvisning lørdag d. 30. 
marts 
Over 300 publikum lagde vejen 
forbi og så foreningens egne bør-
nehold lave nogle fl otte, under-
holdende og kreative opvisnin-
ger. Der var også besøg fra DGI’s 
Juniortræningshold fra Bram-
ming, hvor en af hjælpetrænerne 
deltager og Micropigerne fra 
Vejen Gymnastikforening.
Som altid var det en dejlig efter-
middag. Tusind tak til alle, gym-
naster, trænere og publikum, 
der var med til at gøre den til 
noget særligt!

Vejrup Endrup Nyt
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Infoaften om eSport i VIF
Mandag d. 26/3 holdt VIF infoaften om eSport. 
Bestyrelsen havde i noget tid snakket om, om det 
ville være en mulighed  at starte op i Vejrup. Dog 
var der tvivl om, om der ville være interesse for 
det i byen, samtidig stod det klart, at de nuvæ-
rende bestyrelsesmedlemmer ikke har tiden til at 
starte det op.

Derfor blev der indkaldt til en infoaften – for 
at se om interessen var der, og for at se, om vi 
kunne være heldige med at fi nde nogle, der vil 
hjælpe med opstarten og stå for det efterfølgen-
de. VIF havde inden aftenen ingen fast plan for, 
hvordan eSporten skulle komme op og køre i for-
eningen efterfølgende. Det ville blive op til dem, 
der forhåbentligvis ville melde sig på aftenen.

Til infoaftenen kom eSports-konsulenten fra 
DGI, formanden for Darum eSport og forman-
den for Hunderup-Sejstrup eSport – så der var 
rig mulighed for inspiration og for at få spørgely-
sten stillet. 

Til info-aftenen dukkede 13 personer op. Det var 
en god blandet fl ok af forældre til børn, der spil-
ler, unge mennesker der selv spiller, og har for-
stand på alt det, eSport indebærer, samt voksne 
der både spiller, har tidligere bestyrelseserfaring, 
og har børn, der spiller.

Alt i alt var det en rigtig spændende aften, hvor 
vi fi k nogle gode historier om, foreninger der er 
startet op i små byer, og inspiration til hvordan 
vi kan komme i gang i Vejrup.

Aftenens succes var, at 8 personer meldte sig til 
en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvordan vi 
kan starte eSporten op i Vejrup, og hvordan vi 
efterfølgende kan drive det. 

Det havde vi håbet på, men ikke regnet med. Så 
tak for opbakningen! 

Vi glæder os meget til at se, hvad fremtiden brin-
ger med eSporten i Vejrup.

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 7



VIF Håndbold
Den 2. februar 2019 afholdte vi i Vejrup totalhåndboldstævne. Her 
mødte en masse friske og koncentrerede børn op i hallen fra klok-
ken 10-16:30. 

Først spillede U6 og senere U8 både pigehold, drengehold og mix 
hold. 

Vejrups U8 var selvfølgelig også med og gav den gas på banen - 
mens deres forældre og familier var mødt talstærkt op. 

Vi vil fremover holde de stævner som vi for mulighed for, da det 
giver meget til børnene at spille på hjemmebane. 

Tak for stor opbakning - vi glæder os til næste stævne.
Håndboldudvalget.

Tak for hjælpen
Endnu en god sæson lakker mod enden for 
vores mange skønne håndboldbørn. Hånd-
boldudvalget vil gerne sige tak til ALLE fri-
villige, der har hjulpet i denne sæson. Især til 
vores fantastiske trænere, som spreder mange 
smil, med de kræfter de lægger i jobbet som 
frivillig håndboldtræner. 

Efter henholdsvis 2, 3 og 6 år som trænere, 
stopper Amalie, Ejvind og Sandie – og vi skyl-
der jer en stor tak. I møder altid forberedt og 
med et smil – og håndboldungerne elsker jer! 
Tak for denne gang! Hvis man har lyst til at 
prøve kræfter med frivilligheden og håndbold-
børnene, skal I endelig bare kontakte hånd-
boldudvalget (fx på mail: haandbold.vif) 

Vejrup Endrup Nyt
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Håndbold
Siger tak for endnu en god sæson. 

Vi vender stærkt tilbage efter sommerferien 
hvor vi starter op i uge 34 / 35 

– nærmere info følger! 

Endrup Bålhytte
I strålende forårssol 
startede de arbejden-
de pensionister op 
med grillpølser i vores 
bålhytte den første 
fredag i marts. Alle 
var klar og humøret 
var højt. Det eneste 
der ikke var klar, var 
grillkullene, men det 
klarede Hanne og  
Theodor. 

Mvh – Johannes S.

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Generalforsamling - 5/3 2019 Vejrup 
Idrætsforening – Deltagere: 22
Valg af ordstyrer - Hans Jørgen Madsen - Valg af refe-
rent og stemmetæller - Referent: Ida Søby Fogh. - Stem-
metællere: Peter Thomsen og Thomas Regel.
 
Formandens beretning - Først skal der lyde en stor tak 
til alle for den store indsats i 2018. - Uden alle de frivilli-
ge kræfter kan man ikke holde gang i så stor en forening, 
som VIF. 

2018 har været en fantastisk år for Vejrup: 
Ny købmand 2 gange, ny præst, fik lov til at behol-
de  skolen, fik en fantastisk byfest med et overskud på 
+100.000. kr. Vi får også i 2019 to priser fra Lions. Ung-
domslederprisen til Amalie Slot Søndergaard og Idræts-
prisen til Emma-Sofie Regel. Det er fantastisk og få så-
dan priser, tillykke til de to unge mennesker velfortjent. 
Jeg mener vi gør noget rigtigt, de dygtige unge menne-
sker vi har som ledere og udøver, I som udvalg støtter de 
unge i deres ledergeringer, og får dem på kursus. Tak til 
alle udvalg for godt arbejde.

Ny aktiviteter i 2019 bliver måske esport, der komme en 
infoaften, så må vi se hvad den bringer frem, Ida og Bibi 
var til info aften i Gørding om esport. 

Økonomi: vi fik i 2017 kun  87% i tilskud, det  stiger  til 
91 %.  Vi var nok kommet ud med en underskud i år på  
40000 kr. Hvis byfesten ikke var gået så godt. Så en stor 
tak til byfest udvalget og tak til opbakning til byfesten.

Vi har fortsat med Ungdomsidræt fredag aften, en stor 
opbagning med over 60 børn. Hver udvalg har en aften, 
det vil de også ha i fremtiden, men der er kommen en 
udvalg mere, som kan tage over når de andre ikke kan, 
en ide var at tilbyde de voksne en eller flere aktiveret den 
aften. 

Søren Callesen har igen i år haft gang i Krolfen, tak til 
dig Søren. Kirstine Sørensen  (Seniorklubben),”Idræt om 
dagen.” – igen Preben Lind og Søren Callesen. Karen 
Olsen har spinning de tirsdage, hvor det har været mulig, 
Der er knap 50 deltagere hvor der er mulighed for køb af 
rundstykker og kaffe efter træningen.

Her til sidst vil jeg sig en stor tak til alle de der år efter år 
lave den store frivillige arbejde. 
OK blive der  udbetalt 26.270 kr. 2019, og der er 30 nye 
kort i 2018, der er aktive, det er længe siden, vi sidst har 
haft så mange.  

Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde,Tak til alle 

udvalg, og på gensyn i det nye år. Tak til Hanne Thomsen 
der har taget en tørn i Esbjerg Idrætsråd, og tak til Tho-
mas Regel for at træde ind. Tak til Banko, Præmiewhist, 
Præmiespil og MK 79. Tak til hallen for godt samarbejde, 
Tak til vores sponsorer og sponsorudvalget. Uden dem 
havde vi ikke tøj på kroppen. De har gjort en fornem 
indsats, tak for dette. En stor tak til de afgående med-
lemmer for deres indsats.

Otto Pedersen.

Udvalgenes beretninger - Håndbold
Endnu et godt ”håndbold-år” i Vejrup lakker mod en-
den og vi vil gerne alle sige tak for super god sæson! I år 
havde vi atter både ”små hænder” hver anden lørdag, et 
U8-hold, som Mette trænede, et U10 hold under Amalie 
og Ejvind samt et stort U12 hold med trænerne Sandie 
og Åse.  Foruden selvfølgelig vores seniordamer, som i år 
blev trænet af Bo. Vi har en uundværlige stab hjælpetræ-
nere i denne sæson Julia, Nicklas, Sofie. 

– Klubmødet blev holdt som sidste år, og for at byde en 
ny sæson og hinanden velkommen - Karina, Simone, 
Sofie, Åse, Ejvind, Amalie, Sandie, Mette, Charlotte, 
Heidi, Signe og Gitte. Til mødet fik vi drøftet løst og fast 
omkring praktiske ting og fik åbnet op for de første gode 
ideer til ”håndboldnatten”

U8 har bestået af 11 børn i denne sæson. De har været 
ude til 2 stævner. Jule stævnet i Holsted og stævnet på 
hjemmebane. -Holdet har bestået af mange nye så der 
har været meget fokus på det grund -læggende. U-10 
hold består af 9 håndboldbørn. Der er 4 piger, og 5 dren-
ge på holdet, Som har deltaget i 8 stævner denne sæso-
nen. 

Det har været en god sæson, med gode børn. Forældrene 
på holdet har gjort en fantastisk indsats med kørsel til 
diverse stævner, I år har vi haft 16 U 12 spillere- 8 piger 
og 8 drenge. Det har været en spændende sæson med en 
masse fantastiske unge mennesker, der troligt har mødt 
glade og klar til alle træning er.
 
U12 har været tilmeldt et hold til i drenge rækken og et 
pige hold i 4+1. Pigerne har spillet med drengene i dren-
ge rækken.  Det har givet et fantastisk sammenhold på 
holdet. U12 og træneren takker alle forældre for altid at 
bakke op. To gange i 2018 var Vejrup i Esbjerg for at løbe 
på banen med vores venskabsklub: REHH. En kæmpe 
succes med ca. 40 deltagere ved hver kamp.
 
Til årets byfest bemandede vi en af boderne samt ”pølse-
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vognen” til havetraktor-træk. Det var dog ikke helt uden 
udfordringer, da vores fartmåler drillede i boden og ha-
vetraktortrækket svømmede væk i regnen.
 
Denne sommer havde håndboldudvalget ansøgt og fået 
bevilliget godt 10.000kr af DGI og DIF’s foreningspulje. 
Pengene kom til stor gavn og glæde – Der blev indkøbt 
nye læderbolde, trille trollesæt til ” små hænder ” Yder-
mere som tilskud til ”Håndboldnatten” d. 28/29. 09 Knap 
30 børn fra kl. 17 til fælles velkomst og udlevering af 
t-shirts. Natten var fyldt med sjov, leg og grin - og stem-
ningen for en eventuel gentagelse til næste år, Tak for 
lån af jeres skønne og velopdragne børn – og især tak til 
de 10 frivillige, trænere og hjælpetrænere, der har været 
med lige fra start Uden jer var arrangementet slet ikke 
muligt.
 
I denne sæson har seniordamerne fået sponsoreret nye 
spilledragter fra Home. U8 holdet har fået ekstra spiller-
tøj som er sponsoreret af Jensen Biler. Senior træner har 
fået dragt sponsoreret af Søndergaard biler. Vejrup har 
været vært for to kortbanestævner i denne sæson. Hånd-
boldkaravanen blev afholdt for efterspørgsel af skole, vi 
havde planlagt at afholde et hvert andet år. Sluttelig har 
håndboldudvalget også haft fornøjelsen af byens børn til 
to gange ”fredagsfjollerier” og det er en fornøjelse store 
som små, more sig med hinanden i vores dejlige hal. Tak 
til Peter & Niels Ole for et godt samarbejde, - Håndbold-
udvalget vil atter sige tak for en god sæson til alle spille-
re, forældre, trænere og øvrige frivillige.

Karina Tobiasen.

Udvalgenes beretninger - Fodbold
Vi har omkring 50 børn til fodbold fordelt på 4 hold. 
Men viser et fortsat stigende antal. Børnene har indtil nu 
ikke været tilmeldt turneringer, men vi håber, vi kan blive 
aktuelt i år, da det vil øge deres udvikling. I 2018 var der 
arrangeret et stævne for børnene i forbindelse med byfe-
sten som var en succes med god opbakning.  
 
Vores problemstilling i år er, at Anders som plejer at være 
tovholder, jo er rejst udenlands, så derfor arbejder vi nu 
i at finde nok hjælpere/ trænere. Samtidig med at vi skal 
have styr på alt det praktiske. 

På herreholdet rykkede de i efteråret op i serie 4. Der 
havde gennem hele sæsonen været god opbakning til træ-
ning med en 12-14 mand næsten hver gang. 2019 sæso-
nen bliver anderledes, men spændende, da der er indgået 
samarbejde med Gørding, det er indtil videre en stor suc-
ces med knap 30 spillere til træning 2 gange i ugen.

Kristian Frederiksen. 

Udvalgenes beretninger - Badminton
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at sige bestyrelsen 
i idrætsforeningen og bestyrelsen udvalget tak for godt 
samarbejde i det forløbne år. Den samme tak skal natur-

ligvis lyde til trænere og hjælpetrænere, som også i år har 
gjort et kæmpe stykke arbejde. Det er en fornøjelse, at se 
hvor engagerede vores trænere er både i den daglige træ-
ning, men også til kamp og stævner.
 
Der skal lyde en stor tak til Niels Ole for det gode sam-
arbejde og for hans gode humør, udvalget består i skri-
vende stund af Preben L. Bent T. Per S. Camilla N. og 
Thomas R. Vores suppleant er Niels P. Regel. Vi har igen i 
år haft besøg af Steffen Rupert fra DGI, som har afholdt 
”Skolebadminton”. En hel dag hvor alle skolens børn på 
skift har modtaget træning i form af leg og spil. En god 
dag hvor interessen for sporten gerne skulle give nye 
medlemmer.
 
Vi har i år haft fornuftige medlemstal på ungdomsholde-
ne, og kan glæde os over, at de spillere vi har brænder for 
sporten. Dejligt at se både børn og forældre bakke op om 
de arrangementer vi laver. På motionist-siden har vi haft 
endnu et godt år, dog har der været få ledige baner. Der 
skal også lyde er stor tak til Ivan A Jensen, Vejrup Un-
dervognscenter samt Søndergaard Biler, for deres flotte 
sponsorater til flotte dragter og træningstøj

Thomas T. Regel.
 
Beretning børn og unge -Tønderstævnet: 5/6 januar med 
over 500 deltagere heraf 7 fra Vejrup.
Her var atter Janni og Camilla Utoft Nielsen med som le-
dere. I U. 15 år D Rækken vandt Jeppe B. Andersen Guld 
i single og Double. Oliver Bramming vandt guld i Double 
og Bronze i single. I U 13 år D Rækken vandt Cecilie 
Søndergaard Guld i Mix med Tysk makker Sølv i single. 
Udtagelsesstævnet til 
- Landsmesterskaberne d. 20 januar i Ribe. 9 fra Vejrup. U. 
11 år i D rækken Her vandt Mathias Søndergaard Guld i 
Single. U. 13 år i B rækken Vandt Signe W. Nielsen Guld 
i Single. U. 15 år i D Rækken Vandt Jeppe B. Andersen 
Guld i Single. U. 15 år i C. Rækken Vandt Patrick Chri-
stensen Sølv i Single. 
- Ved Landsmesterskaberne d. 17/18 marts i Fredericia
U. 13 B Rækken Vandt Signe W. Nielsen og Victoria 
Birkelund Brørup Bronze i Doub. Regions mesterska-
berne i Vejen d. 20 maj 5 deltagere fra Vejrup. U. 11 år i 
D Rækken Vandt Mathias Søndergaard Guld i Single og 
Guld i Double Anton Christensen Vandt Guld i Double 
med Mathias. U. 13 år B Rækken Signe W. Nielsen Guld 
i Double med Victoria. C Rækken Cecilie Søndergaard 
Guld i Double med X makker 
- Afslutningsfesten var i år et samarbejde med Ungdoms-
klubben.
Derfor havde de i alt 40 deltagere adgang til Ungdoms-
klubbens lokale. De unge Trænere Camilla, Janni. Em-
ma-Sofie, Jesper og Jonas stod for det praktiske. 

De 3 turnerings hold U 15 år i C Rækken blev nr. 3. U 
13 år i C Rækken nr. 6. U. 11 år i D Rækken nr. 3. Ved 

Fortsættes på side 22.
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Joanna
Vi startede på Joanna kort før jul, og så har vi arbej-
det meget på det her i uge 6. Mandag morgen gik vi 
over i hallen og fi k scenen sat op, og bagefter tog vi 
alt vores tøj og de ting, som vi skulle bruge i stykket 
med over i hallen. Det var sjovt at begynde på det 
hele, og når vi begyndte at øve på scenen, blev det 
hele mere virkeligt. Nogle af os var også nede i mu-
siklokalet og øve sange med Katrine, vores musiklæ-
rer. 
Joanna er en musical, som er bygget op om 12 

Gasolinsange. Den handler om en klasse, der skal 
til skolefest, men de kommer op og slås med Rabal-
derstrædebanden. Der er to personer, som hedder 
Jim og Nanna, der er forelskede, og det handler det 
også meget om. Hele stykket foregår i 1970 érne, så 
vi havde blomstret tøj, trompetbukser og farvede 
skjorter på.
Vi fi k også mikrofoner på, og det var rigtig godt. Det 
gav en god effekt, så TAK til Vaks og hallen for ind-
køb af disse.

Oliver og Mark, 6.kl

Musical-Joanna
I uge 6 har vi i 6. klasse arbejdet med en musical, 
som hedder Joanna. Musicalen handler om en klas-
se, der skal holde skolefest. De får så problemer med 
Rabalderstrædebanden, men de bliver alle venner 
igen til sidst. Vi startede med at arbejde med det før 

jul. Der fi k vi roller og manuskript. Efter juleferien 
kom vi tilbage i skole, hvor vi arbejdede lidt mere 
med stykket ind imellem. Der øvede vi mest nede i 
kælderen. Vi havde arrangeret en arbejdsaften, hvor 
vi og vores forældre kom og hjalp med at lave kostu-
mer og kulisser. Vi skulle alle sammen have trompet-

Musicalen ”Joanna”
I uge 6 har vi arbejdet med musicalen Joanna, 
som er bygget op over 12 af Gasolins sange. Vi 
begyndte allerede før juleferien med at læse 
stykket og få roller. Vi har øvet i alle vores 
UUV, historie og kristendomstimer. 
Mandag i uge 6 begyndte vi med at sætte sce-
nen, kulisser og lys op. Tirsdag kom Torben 
ovre fra hallen og satte de mikrofoner til, som 
Vaks og hallen havde indkøbt i fællesskab. Vi 
øvede med mikrofonerne tirsdag, og det var 
meget rart at få mikrofoner, så man bedre kun-
ne høre, når vi sang og snakkede. Om onsda-
gen øvede vi det med kostumer for første gang. 
Om torsdagen øvede vi det hele igennem, in-
den børnehaven og nogle bedsteforældre kom 
for at se generalprøven kl. 12.00. Om aftenen 
mødtes 6.kl og lærerne i hallen klokken 17:00, 
hvor vi skulle spise og sminkes. Vi skulle vise 
musicalen klokken 18:00. Vi var meget ner-
vøse, men da vi var færdige, syntes vi, det var 
ærgerligt, at vi var færdige med det. Da vi var 
færdige med skuespillet, skulle vi rydde op, og 
forældrene hjalp til med det. Bagefter gik vi 
over på skolen og fortsatte skolefesten sam-
men med alle de andre. 

Magnus og Tobias, 6.kl

Vejrup Skole
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bukser på. De blev mega fede.  Så i uge 
6 arbejdede vi rigtig meget med styk-
ket. Vi var rigtig meget ovre og øve i 
hallen. For første gang fi k vi mikrofoner 
til at optræde med. De er sponsoreret af 
Vaks og hallen. Det blev rigtig godt, og 
man kunne høre os meget bedre, end 
hvis vi ikke havde dem på. Vi alle sang 
rigtig godt med på de 12 Gasolin sange, 
og alle kunne deres replikker. Det var en 
mega god forestilling. 

Matilde H 6.kl

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

ÅBEN:
Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Tatjana Møller - Engdraget 28 a, Vejrup - 6740 Bramming

Din garanti for dansk kvalitet 

Sabrina’s fodpleje
Klinik:

Skolegade nr. 14  Pavillonen
6690 Gørding 

Udekørende
Mobil 26180020

sabrinasfodpleje@gmail.com

facebook : Sabrina ś fodpleje

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

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

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

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 35 ton

2060 9620
vsv@mail.dk

Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

... 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

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 2 • 2019

 Sang i stuen 
– i hvert fald i konfi rmandstuen på 
Præstegården i Vejrup, Engdraget 5, 
den 21. maj, kl. 14.00. Der skal syn-
ges efter Højskolesangbogen, måske 
salmebogen – forårets sange og sal-
mer og mere til. 

Der bydes til en eftermiddag med 
sang og snak og fortælling – ved tan-
genterne vores organist, Ingrid Sand 
Simonsen, og ellers undertegnede 
med snakketøjet – og som desuden 
vil forsøge at synge for.

Der er kaffe og kage og fri entré – 
og mulighed for enhver til at give sit 
besyv med – og komme med forslag 
til at synge.

Og fællessang skal der nok blive 
endnu mere af, når vi når frem til 
efteråret. Både højskolesang, men 
desuden arbejder Lone Wenzel og 
undertegnede fortsat på, at få lavet 
endnu en aften med Kim Larsen – 
(altså hans musik og sange), hvor vi 
skal have sat ’strøm’ og ’rock’ til det 
hele. Det vender vi tilbage med sene-
re hen.

Men ellers velkommen til alle – den 
21. maj, kl. 14.00 i konfi rmandstuen, 
Vejrup.

Aktivitetsudvalget 
- Uffe Vestergaard

Konfi rmanderne 
medvirker til 
gudstjenesten 
i Vejrup
Det er muligt, når nærværende udga-
ve af ’Vejrup Endrup Nyt’ kommer 
på gaden, at så har vi passeret den 14. 
april. 

– Men hvis ikke, så medvirker årets 
konfi rmanderne – og det gør de under 
alle omstændigheder – ved gudstje-
nesten i Vejrup Kirke, netop den 14. 
april, kl. 10.30 – med indgangsbøn, 
udgangsbøn og de bibelske læsning-

er. – Jeg glæder mig til – som præst 
– på den måde at blive assisteret med 
palmesøndagens gudstjeneste. For de 
er dygtige, de unge mennesker, det 
kan jeg forsikre jer for!

Alle skal være hjertelig velkommen 
– der er desuden kaffe og kage mv.

Uffe Vestergaard

Konfi rmation i 
Vester Nykirke
I år er vi i den pragtfulde situation, 
at der også skal fejres konfi rmation 
i Vester Nykirke, den 12. maj, kl. 

Årets konfi rmander - Vejrup
Og nu vi er ved årets konfi rmander, så er disse følgende – til konfi r-
mationsgudstjenesten, den 19. maj, kl. 10.00 i Vejrup Kirke:
Aleksandra Feodora Rusuberg, Tjørne Allé 5
Anna Lambertsen, Annexgade 2 D
Cecilie Slot Søndergaard, Vejrup Storegade 61
Jesper Holm Poulsen, Tjørne Allé 10
Lærke Maia Rosenkrantz Rahr Løschke, Vejrup Storegade 62
Mads Utoft Nielsen, Tjørne Allé 12
Magne Pannerup Sørensen, Hovedvej A1 33
Natascha Damgaard Fyhn, Gl. Hovedvej 33
Signe Wenzel Utoft Nielsen, Dyrlægeparken 1
Simone Fogh, Stationsvej 2
Trine Haudal Pedersen, Hegnet 16

Alle, Vejrup, 6740 Bramming
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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.

Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets offi cielle 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: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

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
Tlf. 75 19 13 11
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708

www.vesternykirke.dk

Her kan kirkebladet også ses.

Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550

10.30. – Gudstjenesten er selvfølgelig 
åben for enhver.
Årets konfi rmand er: 
Sofi e Amalie Demuth, Nykirkevej 2, 
6740 Bramming

Konfi rmation 2020
Konfi rmation til næste år – 2020 – 
bliver efter sædvane i Vejrup Kirke, 
søndag efter Store Bededag, dvs. 
søndag, den 10. maj 2020. Og tilsva-
rende i fremtiden: - altid søndag efter 
Store Bededag.

Der udsendes besked til de enkelte 
familier - om konfi rmationsforbere-
delse, jf. klasselisten for de nuværen-
de 6. klasser på Vejrup Skole. - Skul-
le andre have ønske om konfi rmation 
i Vejrup, bedes man rette henvendel-
se til undertegnede.

Vi forventer at holde indskrivning af 
de kommende konfi rmander, søndag 
d. 4. august – i forlængelse af guds-
tjenesten i Vejrup Kirke, kl. 10.30. 
Mere herom følger senere hen.

Det er også muligt at holde konfi r-
mation i Vester Nykirke i 2020. – Vi 

véd godt, at ofte vil de unge menne-
sker helst konfi rmeres sammen med 
deres klassekammerater i Bramming. 
– Men stadigvæk er der mulighed for 
at blive konfi rmere i sit eget sogn, 
hvis man er bosiddende i Vester Ny-
kirke Sogn, også selvom man følger 
konfi rmationsforberedelsen i Bram-
ming. – Dette er netop tilfældet for 
konfi rmanden i Vester Nykirke 2020.

Vi har i Vester Nykirke ikke en fast 
konfi rmationsdag. Den aftaler vi i 
fællesskab, hvis der skulle være inte-
resse for konfi rmation i 2020. Man er 
altid velkommen til at kontakte un-
dertegnede.

Uffe Vestergaard

Minikonfi rmander mv.
Når vi kommer på den anden side af 
sommeren, tager vi hul på et forløb 
med minikonfi rmander – forbere-
dende konfi rmandundervisning for 3. 
klasserne. Minikonfi rmandforløb har 
tidligere været tilbudt i Vejrup og Ve-
ster Nykirke sogne, og genoptages nu 
igen. Mere herom følger senere.

Udendørs gudstjeneste – Vøgaslund
Den 30. juni, kl. 14.00  fejres den årlige udendørs gudstjeneste i Vøgas-
lund – under de grønne trækroner. I år bliver gudstjenesten under ledsa-
gelse af Kongeå Blæseorkester, som foruden at ledsage gudstjenesten vil 
spille et repertoire af skønne melodier.

Det bliver en anderledes oplevelse med messingblæserne, som er ual-
mindelig dygtige folk, under ledelse af dirigent Bjarne Hansen. 

Vejrup Endrup Nyt
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Ligeledes genoptages i efteråret ’ba-
bysalmesang’ v. organisterne Anne 
Præstegaard Thomsen og Ingrid Sand 
Simonsen. Herom følger også mere 
senere.

Uffe Vestergaard

Påskemåltid
Som vanligt efterfølges gudstjene-
sten Skærtorsdag aften i Vester Ny-
kirke, kl. 19.00 af ’påskemåltidet’, 
som består af pindemadder og rød-
vin. – I år varetages gudstjenesten af 
sognepræst Pernille Troldborg, Gør-
ding. Vi har som vi plejer, delt påsken 
mellem os, min gæve kollega og un-
dertgnede.

Uffe Vestergaard

Bededag og Kristi 
Himmelfart
I lighed med sidste år, holder vi bede-
dag, d. 17/5, kl. 19.00 i Vester Nykirke 
– og Kristi Himmelfartsdag i Vejrup, 
d. 30/5, kl. 19.00 – ”aftensang”. I stedet 
for den traditionelle gudstjeneste, vil vi 
forme aftenen på en anderledes måde 
– med sang og fortælling, dog med 
helligdagens tema som det centrale. 

Soldater 
Venne-stævne
Onsdag, den 24/4, kl. 19.30 afholder 
Soldatermissionen venne-stævne i 
konfi rmandstuen på Præstegården 
i Vejrup. Taler er Anders Damgård 
Kjelsen fra Varde.

Alle skal være hjertelig velkomne.
Johannes Christensen

Rejsen til Berlin
Vi er på nuværende tidspunkt 39 til-
meldte til sognerejsen i september. 
Der kan godt blive plads til yderli-
gere nogle stykker. Venligst kontakt 
undertegnede, hvis der skulle være 
interesse, i hvert fald så længe vi har 
værelser at disponere over.

I forbindelse med rejsen af holdes 
– som sikker bekendt – en række 
foredrag om Berlins og Tysklands 
historie.

Foredragene er planlagt til hhv. 14. 
maj i Gørding – 18. juni i Vejrup 
samt 3. september i Gørding, konfi r-

mandstuerne på præstegårdene, kl. 
19.00. – Dog er der den ændring, at 
den 3/9 ændres, da Uffe holder ferie 

d. 3/9. Ny dato følger, sendes ud til 
deltagerne, Facebook mv.

Uffe Vestergaard

Grundlovsmøde i Vejrup
Som noget ganske nyt fejres i år Grundlovsdag i Vejrup. Tanken er ble-
vet affødt af det åbne hus-arrangement, som vi havde i præstegården 
sidste sommer, hvor jeg i min tale i haven antydede noget med et grund-
lovsmøde, som nogle mente, at der ikke var basis for her i sognet, fordi 
vi ikke befi nder os så langt fra Kjærgård Landbrugsskole. Men jeg skal 
love for, at jeg efterfølgende – fra næsten alle sider blandt de mange 
deltagende – blev belært om, at man fra Vejrup og omegn ikke kom ret 
meget på Kjærgård. – Jeg underskyld for min generalisering, hvis der er 
nogle, der kommer der til grundlovsmøde.

Men derfor, så holder vi grundlovsmøde i Vejrup i år – den 5. juni – 
hvor der lægges ud med grundlovsgudstjeneste i kirken, kl. 13.00 – og 
efterfølgende møde i præstegårdshaven – lidt efter samme koncept for 
det åbne hus 2018.

Programmet bliver følgende:
13.00 – Gudstjeneste i Vejrup Kirke
14.00 – Fællessang i præstegårdshaven
- og herefter grundlovstale ved Henrik Dahl, medlem af Folketinget for 
Liberal Alliance, sociolog, samfundsdebattør, forfatter mv. – Nu kender 
jeg Henrik, som er en fantastisk og medrivende taler og foredragsholder, 
uanset om man er enig med ham eller ej.

Henrik Dahl, præstesøn fra Skærbæk

Efter grundlovstalen er der musikalsk underholdning – ved i dagens an-
ledning – hyggepianist Bjarne Hansen – som også spillede i haven sidste 
år.

Mulighed for køb af øl og vand, gratis kaffe, medbring selv tæppe eller 
havestol.

Vi håber med denne premiere på et grundlovsmøde i Vejrup – at kunne 
sætte gang i en tradition, som kan holde ved i fremtiden. Vi satser på 
de gode vejr – (vi skal nok have et alternativ klar) – men ellers det gode 
vejr – en inspirerende og hyggelig dag – med mange besøgende.

Aktivitetsudvalget / 
Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.

Vejrup V. Nykirke

14/4 Palmesøndag - 1) 10.30 ingen

18/4 Skærtorsdag - 2) ingen 19.00 (PT)

19/4 Langfredag 9.15 10.30

21/4 Påskedag 10.30 9.15

22/4 2. påskedag ingen ingen

28/4 1.s.e. påske ingen 9.15 (PT)

5/5 2.s.e. påske 19.00 (PT) ingen

12/5 3.s.e. påske ingen 10.30

17/5 Bededagn - 4) ingen 19.00

19/5 4. s. e. påske - 5) 10.00 ingen

26/5 5. s. e. påske 9.15 10.30

30/5 Krist. Himmelfart - 4) 19.00 ingen

2/6 6. s. e. påske ingen 9.15

5/6 Grundlovsdag 13.00 ingen

9/6 Pinsedag 10.30 9.15

16/6 Trinitatis 9.15 10.30

23/6 1. s. e. Trin. ingen 9.15 (PT)

30/6 2. s. e. Trin 14.00 ingen

PT: Sognepræst Pernille Troldborg, Gørding.
1) - med konfirmandernes aktive medvirken
2) - med påskemåltid
3) - konfirmation i Vesgter Nykirke
4) - aftebsabg - fortælling og sang - sat i relation til dagen
5) - konfirmation i Vejrup

Personalia
Døbt, Vejrup Kirke:
Nor Emil Fredriksen, Vejrup.
Jamie Rieper Ammundsen, 
Vejrup.
Andrea Rose Frederiksen, 
Vejrup.
Mathilde Kristine Juhl Jensen, 
Rebelsig.

Bisat, Vejrup Kirke
Bent Callesen, Vejrup.

Vejrup Endrup Nyt
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Gert har overskud til 
dig og din virksomhed
 I Middelfart Sparekasse i Esbjerg får du en personlig erhvervs-
rådgiver, som altid er tilgængelig og har omfa� ende lokalkendskab.

Vi har korte beslutningsveje, og vi tror på, 
at et indgående kendskab og involvering i 
din virksomhed giver de bedste resultater 
for både dig og os.

Læs mere om hvad Gert og kollegerne 
kan tilbyde dig på midspar.dk/esbjerg

Gert Andersen
Erhvervsrådgiver
88 20 85 52
ga@midspar.dk
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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

 
 

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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

Vejrup præmiespil
  Januar 2019 Præmie
 280 Charles Madsen 200
 384 Martin Vedsted 150
 190 Ketty Christoffersen 150
 203 Erik Risager 100
 443 Johnny Tidemand 100
 213 Ursula Johansen 100
 239 Svend Madsen 50
 291 Amanda Lauritzen 50
 278 Hanne Holden 50
 555 Charlotte Bertelsen 50
 379 Anders Ebener 50
 445 Svend Nielsen 50
 357 Kenneth Machalsen 50
 476 Klaus Hvass 50
 108 Knud Erik Mortensen 50
 285 Åge Henriksen 50
 106 Bent Callesen 50
 306 Grethe Johannesen 50

 120 Thomas Jensen 50
 115 John Jepsen 50
 169 Jens Søndergård 50
 548 Lone Hjort 50
 264 Anne Grethe Steffensen 50
 217 Sabrina Jensen 50
 249 Kirstine Sørensen 50
 222 Torben Staal 50

  Februar 2019 Præmie
 48 Nora og Bent Pedersen 200
 101 Gurli Lauridsen 150
 194 Susan Jensen 150
 382 Maiken Donslund 100
 345 Hardy Andersen 100
 387 Uffe Vedsted 100
 441 Bent Christensen 50
 227 Anna Madsen 50

 316 Karen Krogh 50
 159 Palle Pedersen 50
 313 Danny Jørgensen 50
 64 Emil Sørensen 50
 133 Line Jensen 50
 199 Susanne Enevoldsen 50
 546 Christian Mathiesen 50
 283 Benjamin Lauritzen 50
 17 Lisbeth Pedersen 50
 282 Erling Nissen 50
 251 Thomas Regel 50
 500 Signe Ladefoged 50
 277 Poul Bjarne Holst 50
 183 Anita Toft 50
 337 Thor Lillebæk Truelsen 50
 176 Tina Mortensen 50
 245 Camilla Stenager 50
 8 Ester Thomsen 50
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Byvandring
Tirsdag d. 4. juni kl. 18.30 ved VisitEsbjerg, Skolegade 33.

Kom med på en guidet byvandring og hør om nybyggerbyen Esbjergs historie.  
Turen går fra rytterstatuen og rundt i gaderne i midtbyen.  

Undervejs fortælles der om vigtige mennesker og bygninger i nybyggerbyen Esbjerg.
Efterfølgende er der kaffe og kage ved ”Skibet” på havnen, hvis vejret tillader det.

Vi skal min. være 20 pers. ellers aflyses arrangementet og max 30 pers.
Pris: 60 kr.

Ikke medlemmer: 110 kr.
Vi kører samlet fra hallen i Vejrup kl. 17.45.

Tilmelding senest d. 28. maj til Sannie 61 12 12 39
Vejrup Husholdningsforening

LEGO House
Tirsdag d. 28. maj kl. 19.00

 

Kom med på en spændende rundvisning i LEGO House og hør om  
LEGO koncernens historie og værdier samt sjove historier om LEGOklodsen.

Gennemgangen og aktiviteter er tilpasset voksne.
Vi skal være min. 20 pers. og max 50 pers.

Pris: 100 kr.
Ikke medlemmer: 150 kr.

Vi kører samlet fra hallen i Vejrup kl. 18.00.
Tilmelding senest d. 12. maj til Tina 42 22 64 87

Vejrup Husholdningsforening

Spændende
rundvisning
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opstarten efter sommerferien har der været lille tilba-
gegang af spillere. Men vi har samme trænere Camilla, 
Janni, Emma-Sofie ,Jonas , Jesper, Og hjælpetrænerene 
er Signe W. Nielsen og Cecilie Søndergaard. Der er atter 
3 turneringshold u. 11 år i D. Rækken U. 13 år i C og U. 
15 år i C Rækken. Træfstævnerne er vi også deltagere i og 
høster både erfaring og pokaler. Så er der også de spillere 
der bare ønsker at træne og ikke vil deltage i stævner. Det 
er kun at finde det rette mix som passer børnene. Vi har 
også haft fællestræning med Holsted og Bække.
Afslutningsvis en tak til forældre og alle de som hjælper i 
Badminton afdelingen.

Tovholder Preben Lind.

Udvalgenes beretninger - Gymnastik
Opstart uge 37 –Forældre/børn har 15 børn. 23 børn, 
puslinge (3-6 år), 23 på minispring (0.-2. kl.) 15 på 
springholdet (3.-9. kl.). Vi valgte at flytte 3. klasse fra mi-
nispring til spring for at give en bedre fordeling af børne-
ne og det lykkes. På herreholdet er der 16 mænd tilmeldt, 
det er stabilt. Allround træningen har 12 tilmeldte og 
Sjov træning 5 tilmeldte, der kommer og er glade for at 
træningen og er mødestabile.

Yoga var en kæmpe succes i første halvår af 2018 med 28 
tilmeldte, desværre fortsatte succesen ikke, på trods af 
god interesse var der desværre kun 5 tilmeldte. Med 5 
deltagere til Pilates valgte vi hurtigt at stoppe holdet.

I gymnastikudvalget går vi meget op i at alle instruktø-
rer og hjælpere tager på kursus for at være rustet til den 
opgave de står foran eller for at få ny inspiration. Hvert 
andet år afholder DGI “DGI Inspiration” i Messe Center 
Herning, her kan man vælge mellem over 50 forskellige 
workshops om alt fra babygymnastik til agroyoga. Vi 
opfordrer alle til at tage med og bruger det samtidig som 
et socialt arrangement. Vi var 13 afsted og havde en skøn 
weekend. 

Der har været flere af instruktørerne på kurser samt kor-
te inspirationskurser. 
Stor interesse for at komme på pige- og drengelejer i ja-
nuar 2019. I år var der 9 drenge og 21 piger afsted til hhv. 
Helle Hallen og Vejen. Det er bare super lejre som vi er 
meget glade for at tilbyde gymnasterne. Trænerne på mi-
nispring/spring arrangerer en  weekendtræning hvor der 
både er tid til at pudse opvisningen af og til leg, hygge.

Opvisning d. 30. marts. Vores egne HOLD skal vise hvad 
de har arbejdet på i løbet af vinteren. DGIs Juniortræ-
ningshold fra Bramming, hvor en af vores hjælpein-
struktører er gymnast kommer med 79 gymnaster. Vejen 
Gymnastikforening er inviteret med et konkurrence og 
opvisningshold med 29 piger i alderen 7-9 år. - Opvisnin-
gen er altid en fantastisk dag som vi glæder os til.

Stor TAK til alle, der gør en indsats i gymnastikafdelin-
gen. Tak for jeres vilje og fleksibilitet og ikke mindst jeres 
store engagement gennem hele sæsonen. Både til den 
ugentlige træning, hvor der er stor villighed til at hjælpe 
holdene imellem, til fredagsarrangementerne, møderne, 
opvisningen og alt det andet vi beder om hjælp til. Uden 
jer var det ikke muligt at tilbyde gymnastik og træning.
Sidst men ikke mindst stort tak til gymnastikudvalgets 
medlemmer for engagement, overblik, sammenhold og 
masser af gode stunder gennem sæsonen 2018-2019! 

Tina Schultz.

Udvalgenes beretninger - Festudvalg
Fastelavn 2018: Lige under 100 betalende gæster. Som 
noget nyt, var det gymnastikudvalget, som legede og 
lavede sjov med børnene. Det gjorde at vi, modsat andre 
år, ikke havde underskud, men et lille overskud på 900 
kr. Sportsfesten 2018: Det var som altid 5 rigtig gode 
dage, hvor vejr guderne dog ikke helt var med os. Torsdag 
nåede de fleste lige i mål på cykelturen inden regnen for 
alvor satte ind. Det var også torsdag hvor der var et nyt 
og vellykket tiltag, da lokalarkivet gav en rundvisning på 
Lykkesgårdvej på gåfødder.

Fredag var der godt gang i festen allerede kl 13.30 til 
årets fyraftensarrangement, som fortsatte indtil de unge 
kom i teltet og gav den gas på dansegulvet til kl 02.00, 
med lokale DJ’s fra Glejbjerg.  Ved spisetid var sjov for 
børnene i børneteltet, hvor nogle friske damer stod for 
underholdningen. Imens var der oldboys fodbold på op-
visningsbanen, med 5 deltagende hold.
 
Lørdag var torvedag flyttet ind i teltet grundet regnen. 
Regnen gjorde også at der desværre ikke var ret mange 
tilskuere til havetraktortræk. Vejrups sejeste mand og 
kvinde måtte desværre udskydes til næste år. Devotion 
op til dans, og der var et fyldt dansegulv, der var 250 
spisende gæster ca. 100 til da dørene blev åbnet. I baren 
stod lokale samt Gørding folk, hvilket var en rigtig god 
kombination. 
Vi har lavet en bytte aftale med Gørding om, at vi hjæl-
per hinanden i vores byfester lørdag aften.
 
Søndag startede optoget, som vanligt. Som noget nyt 
valgte festudvalget at vise vejen og var med i optoget. Vi 
var rigtig glade for alle de tiltag folk havde lavet for at 
være med i optoget. Søndag sluttede af med at Munch 
og Broderskabet spillede Kim Larsens bedste stykker.
 
Sportsfesten gav i 2018 et overskud på ca. 128.000 kr. 
Dette har kunnet ladet sig gøre ved at hæve øl prisen 
med 5 kr. Dette alene gav 24.000 kr. mere i overskud. 
Derudover tror vi at det har hjulpet meget på det, at der 
er kommet godt styr på pengesagerne bag baren lørdag 
aften, at det er voksne og ansvarlige mennesker. Og så 
har vi i udvalget forsøgt at skære ned på omkostninger.
 

Fortsat fra side 11.
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Julefest 2018: Vi havde planlagt at holde en julefrokost 
i hallen i starten af dec., men dette var der desværre alt 
for lidt opbakning til. 4 dage før sidste frist, var der kun 
solgt 14 billetter, og vi skulle op på minimum 80, derfor 
valgte vi at aflyse. Der blev forhandlet med musikken en 
hel del for at minimere tabet, vi valgte at holde en åben-
hal-fest, hvor folk kunne komme og svinge træbenet, 
samt købe sig en øl. Det var mange der besøgte multi-
salen denne aften, så vi gik fra et tab på 17.000 kr. til et 
tab på 6.800 kr.
 
Der skal lyde en kæmpe tak til alle der har besøgt vores 
arrangementer i gennem året, med deres dejlige og fest-
lige humør. Derudover skal der lyde en stor tak til alle 
sponsorer, som har været yderst gavmilde. Vi vil også 
gerne takke alle vores samarbejdspartnere, især Min 
Købmand samt Hallen. Og sidst men ikke mindst skal 
der lyde et, af hjertet, tak til alle de frivillige som har 
hjulpet os, specielt op til, i og efter Sportsfesten. 

Vi var kun 4 til at styre slagets gang, og vi var derfor af-
hængige af hjælpende hænder. Vi har ikke skullet spørge 
ret mange gange før der stod en god håndfuld og var klar 
til at hjælpe til. Det skal I vide at der bliver sat stor pris 
på. Og fra mig personligt skal der lyde en stor tak til de 
andre i udvalget, især i uge 32, hvor vi fik det hele til at 
hænge sammen.    

Janni Jørgensen.

Udvalgenes beretninger - Svømning
Der er et lille plus på deltagerne, 13 tilmeldte, det er 
en mere end sidste sæson. Der er god plads til flere, så 
derfor prøver vi noget nyt d. 15/3, hvor en af deltager-
ne mod en mindre betaling holder fødselsdag med hele 
klassen i håb om at det kan lokke flere med til næste 
sæson.
 
Vi slutter i vanlig stil d 22/3, hvor vi først har inviteret 
forældre, søskende og venner med i bassinet for derefter 
at spise hjemme i cafeteriet. Forældreopbakningen er 
stadig helt eventyrlig. Jeg oplever fredag efter fredag at 
forældre selv har byttet kørsel indbyrdes og vi mange 
gange kan sende forældre hjem, selvom det var deres tur, 
fordi andre forældre gerne lige ville med ud og se. TAK 
for det. 

Jeg vil også gerne takke vores instruktører, Anni og 
Bundgaard samt Annis mand Mads 
Håber vi ses igen til efteråret hvor vi starter 20/9, og der 
er plads til flere 6

Brian Milwertz.

Udvalgenes beretninger - Sponsor
Der er ikke sket meget, da der ikke er noget udvalg i øje-
blikket. Jeg har dog tilbudt fortsat at sende regninger til 
foreningens trofaste sponsorer, så vi ikke mister dem.

Lars Utoft. 

5) VIF regnskab
For detaljer i udvalgene se regnskabet. Samlet resultat: 
+56.062 kr. -Aktiver: 401.895 kr.-Passiver:401.895 kr. 

Spørgsmål/kommentarer:
Der spørges til kursusrefusion. Det er sat ind under 
udvalgene. Der bliver spurgt til udgift på halleje, der er 
mindre end i 17. Det er fordi, der er færre timer, der er 
brugt på stævner, så tæller det hurtigt i time regnskabet. 
Der bliver spurgt til, hvad revisoren til resultatet? Han 
synes, det var fint. Men en stor tak til Bibi, fordi hun 
laver det hele, der er ingenting at komme efter.
 
Hvordan er vores kontingent priser i forhold til andre 
steder?  Og kunne man sætte kontingenter eks. 5 kr op, 
så det kunne give overskud i stedet for underskud? Nu 
stiger tilskuddet fra kommunen igen, så vi holder skindet 
på næsen, også uden festudvalgets fine underskud. At 
lave et lille underskud i idrætsforeningen må også ses 
som en god investering for byen, i og med der gives til-
skud til unge mennesker kan deltage i arrangementer og 
stævner. Så længe VIF og MK79 har den økonomi, de har 
er det med at bruge midler på unge mennesker.  - Regn-
skabet er godkendt. 

Banko regnskab - Driftsresultat: 84.282 kr. - Periodens 
resultat: 4.282 kr. Omsætningsaktiver i alt: 202.321 kr. 
-Passiver i alt: 202.321 kr.  
 
Spørgsmål/kommentarer: I første gang i 22 år er kurven 
med deltagere knækket, i 2018 steg banko med 2 del-
tagere i snit, så der er et snit på 185 deltagere pr. aften, 
alle spiller lægger 3-5 kr. mere, det kan ses i regnskabet. 
I 2019 indtil nu er der 193 deltagere i snit pr. aften. Siden 
1986 er der forsvundet 15 deltagere hvert år i snit, nu går 
det op, så det er dejligt. 

Valg af revisor - Sædding Revision, valgt for 1 år i 2019. 

Indkomne forslag - Ingen indkomne forslag.

Eventuelt: Arealet der bliver brugt til havetraktortræk 
nævnes. Det hallen der ejer det, vi skal ikke være for pas-
sive med det. Så hvis der er nogle ideer til noget, det kan 
bruges til, skal de endelig komme frem. Hvis man over-
vejer, der skal gøres noget – eks. Hvis læhegnet skal læn-
gere op imod vejen, skal man nok til at overveje det nu, 
for det tager rigtig lang tid. - Man kunne tage at tænke 
på, om der kan sættes nogle træer hele vejen rundt omd 
fodboldbanen, så området bliver mere lukket. - Der 
bliver opfordret til, at så mange som muligt deltager i 
repræsentantskabsmøde d. 4/4, og i Lokalrådets årsmøde 
d. 28/3.
Otto fortæller, at han stopper i år 2020 som formand.
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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

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen
Dir. tlf. 23 30 81 14 · lis.hoejland@signconcept.dk

 

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 
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Vejrup Borgerforeningen
Foredrag ”I forbrydelsens verden” Bent Isager-Nielsen

Borgerforeningen har torsdag d. 21. marts holdt 
foredrag for 80 personer med tidligere drabschef 
i politiets rejsehold, og efterforskningschef Bent 
Isager-Nielsen. I sin tid indenfor politiet var han en 
garvet efterforskningsleder med talrige opklaringer 
af alvorlige forbrydelser bag sig. Han har nærstude-
ret seriemordere og voldtægtsforbrydere, bl.a. hos 
FBI og Scotland Yard - for at forstå motiverne bag 
forbrydelserne.

I løbet af aftenen kom Bent bl.a. ind omkring sagen 
fra Holsted, og om de personer der begår forbrydel-
ser er sindsyge og uegnede til straf, eller om de er 
tilregnelige, velfungerende og egnet til straf, der blev 
snakket meget om motiver forud for en forbrydelse. 
Der var hele aftenen igennem en rigtig god stemning 
og stor spørgelyst blandt publikum.

Bent sagde under foredraget 
”Statistisk set bliver alle jer der 
er her i aften 10x lottomillio-
nær, inden at i bliver ramt af en 
alvorlig forbrydelse” og det er 
jo på sin vis ret betryggende at 
vide.

Alt i alt et super spændende, 
levende og indholdsrigt foredrag 
med Bent.

Konfirmation 2019
Igen i år har borgerforeningen opstillet sparebøsser til hver konfirmand, hos Min købmand Vejrup.

Med dette menes der, at folk kan, hvis man har lyst, aflevere de penge man vil give.

Ved sparebøssen er der et telegram, hvorpå der skrives navn og beløb.

Sidste frist for indsamlingen er d. 18/5-19

Borgerforeningens flagstænger vil blive opstillet på konfirmationsdagen.
Vejrup Borgerforening – Harriet J.
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Natminton!
Den 23.-24. marts afholdte badminton det år-
lige arrangement ”Natminton”, hvor alle ung-
domsspillerne havde mulighed for at deltage, 
hvor Bække også var inviteret.

Vi var i alt 30 personer fra Vejrup og Bække 
der fra kl. 17.00 lørdag eftermiddag hyggede os 
med forskellige badmintonspil på mørklagte, 
neon baner i hallen, hvor spillerne spillede i 
en selvlysende ”Natminton” trøje, lavet spe-
cielt til lejligheden, samt så film og hyggede i 

ungdomsklubben. Spillerne fik lang tid til at 
gå med at spille på de anderledes baner, hvor 
både de yngste og de ældste kunne være med, 
og dette gjorde at arrangement er med til at 
styrke sammenholdet og fælleskabet internt i 
klubben, som vi er så glade for.  Vi sluttede et 
vellykket arrangement af med fælles oprydning 
og morgenmad søndag morgen.

Trænere og badmintonudvalget siger tak for et 
godt arrangement, og både trænere og spillere 
glæder sig til at gentage succesen næste år. 

Nyt fra badmintonudvalget:
Ved den årlige generalforsamling valgte vores 
mangeårige formand, Thomas Regel, at takke 
af da han mente der skal nye kræfter til at sty-
re denne afdeling. Der skal lyde en stor tak, fra 
badmintonudvalgets side, for den store indsats, 
det store engagement og de mange timer som 
Thomas har lagt i jobbet som formand. Ved 
det efterfølgende udvalgsmøde fik vi konstitu-

eret det nye udvalg, som nu består af følgende 
medlemmer:

Formand: Jesper Dejlov -  
Udvalgsmedlemmer: Preben Lind, 
Emma-Sofie Regel, Mette Bergenhagen, 
Camilla Utoft Nielsen og  
Per Søndergaard Tobiasen 
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Nyt fra badmintonudvalget:
Vi har i weekenden d 16-17 marts 
haft 9 spillere, i forskellige ræk-
ker med til LM der blev afholdt i 
hhv. Ry, Fredericia og Vejle. Vores 
dygtige spillere hjembragte hele 7 
fl otte medaljer. Noget vi i badmin-
tonudvalget er meget stolte af. Det 
beviser at hård træning kombine-
ret med sjov giver resultater. Godt 
gået både af spillere og trænere.

Medaljetagerne er som følger:

Cecilie Christensen vandt guld i 
single i C-rækken for U. 13

Mads Clausen vandt sølv i doub-
le i C-rækken for U. 17-19
Patrick Christensen vandt sølv i 
double i C-rækken for U. 17-19

Patrick Christensen vandt guld i 
single i C-rækken for U. 17-19 

Villas N. Andersen vandt bronze i 
single i D-rækken for U. 15

Mathias Søndergaard vandt sølv i mix double i C-rækken for U. 13
Cecilie Christensen vandt sølv i mix double i C-rækken for U. 13
Cecilie Søndergaard vandt bronze i mix i double i C-rækken for U. 15
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VEJRUP/GØRDING 4H
Nu er vi startet op igen i 4H og kunne du tænke dig at prøve at gå til det, så kom ud i 4H hytten, som du fin-
der på Gl. Hovedvej 6B og se hvad det er. Vi har mange gode tilbud, f.eks.: 

Kreative aktiviteter, sløjdhold, bondegårdsbesøg, overnatning i hytten, udflugter, dyrskue og mange andre 
spændende ting. 

Vi er der om mandagen fra kl. 18.00 til kl. 20.00 her i foråret så kom ud og se hvad vi laver.  
Du kan også ringe til Lone, som er formand: tlf. 40765605.

Det koster 300 kr. at være medlem men så er du også medlem af 
Vejrup/Gørding 4H og 4H på landsplan.

HÅND HOVED HJERTE HELBRED    www.4H.dk

Har du et par timer om ugen ledig?- Har du lyst til at 
tilbringe disse timer i selskab med nogle af byens fri-
ske, glade og kreative børn?  Så har 4H brug for dig!

Vi søger nogle med lyst og mulighed for at hjælpe til 
i 4H hytten. Så kan du lide at være kreativ? Kan du 
lide at lave udendørs aktiviteter, så som mad over bål? 
Jamen så er det jo lige DIG vi søger. Så tøv ikke, kig ud 
i hytten en mandag og se om 4H er noget for dig. 

Eller ring til Lone på tlf: 40765805
Vi glæder os til at se dig. Vejrup/Gørding 4H
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Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

Vejrup
  Caravan
   Transport VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

w
w

w
.sk

o
v
m

a
d

se
n

.d
k

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 ]
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Vejrup Seniorclub
Bestyrelsen har konstitueret sig med Aage Henriksen 
som formand, Tommy Hunderup som næstformand. 
Ida Fogh som kasserer, Doris Christensen og Tove 
Hermansen som menige medlemmer.

Torsdag d. 21. februar  Senior Klubben besøg af 
De ,,Hylende Hunde” fra Øster Lindet. Det er en 
mandskor på ni medlemmer med er kvindelig kor-
leder. De underholdt med mange sange og melodier 
som vi keder så godt. De sang sig ind i alle hjerte, så 
ikke et øje var tørt. En rigtig dejlig eftermiddag for 
dem der deltog.

Torsdag d. 14. marts kom Tommy Hunderup og for-
talte om sit mangeårige liv som fængselsbetjent.
Han startede i Horsens Statsfængsel, der er uddan-
nelses sted for aspiranter til fængselsbetjent.
Horsens er en fængsel for de virkelig hårde kriminel-
le, med en dop på mindst fem år. Her sidder morde-
re, narkosmuglere pædofile svindler og anden grov 
kriminalitet, der giver langtid straffer.
Der er en helt klar rangorden blandt fangerne, størst 
kommer først, og straffen er hård ,hvis grænserne 
bliver overtrådt.

Som ansat er det en evig kamp om at opdage ind-
smuglet  narko, våben og mobiltelefoner m.m.
Frihedstrangen er så stor, at enhver lejlighed bliver 
brugt.
Senere kom han til Renbæk fængsel,der er en åbent 
fængsel .Her sidder småkriminelle, sprit og narko  
billister, og anden form  for lovovertrædelser. Her 
sidder også de grove kriminelle den sidste tid af 
deres straf, før de sluses ud i samfundet. Fængslet 
bliver drevet som en stor virksomhed, med stort 
landbrug, snedker og smedeværksted m.m. Men her 
er også en kamp mod narko or sprut, da det er let at 
smugle ind af familie og bekendte. Han sluttede i Es-

Der er lagt program for 2019
21/ 2 De Hylende Hunde fra Øster Lindet

14/3 Tommy Hunderup vil fortælle om det 
at være fængselsbetjent

4/4 Vadehavscenter og Den gamle 
Digegrevegård i Ballum

16/ 5 Besøg på UC i Esbjerg ,havnerundfart 
og besøg på Fanø

13/6 kør selv tur til Birthe og Asger Ehmsen 
i Sjelborg

15/8 Heldagstur til Fyn

5/9 Høstfest i Olsens Paradis

10/10 Kør selv tur til Vilslev Familiemuseum

5/12 Julemøde

9/1 2020 Generalforsamling alle er 
velkomne
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bjerg Arrest, det er en helt anden form for fængsel. 
Her kommer de anholdte lige ind fra gaden.

Her møder man virkelig samfundets bund. Her er en 
stor del udlændinge, der slet ikke forstår den danske 
måde at leve på. Her kommer misbrugere af enhver 
art, voldsmænd og kvinder, mange er svært beruset 

og meget voldelig, så det kommer tit til håndge-
mæng  med de anholdte
Nogle forsøger at begå selvmord, og nogle får held 
med at gøre det, til stor frustration for familier og 
personale.
Et fi nt foredrag, der  nok kunne give stof til eftertan-
ke om at det nok var rarest at være udenfor murene.

2019 Arrangementer 
April
Torsdag D. 18.04 Påskemåltid i Vester Nykirke kl. 19.00

Onsdag D. 24.04 Soldater Venne-stævne i konfi rmandstuen på Præstegården i Vejrup kl. 19.30.

Maj
Søndag D. 12.05 Konfi rmation i Vester Nykirke kl. 10.30

Torsdag D. 16.05 Heldagsudfl ugt til Esbjerg og Fanø.

Fredag D. 17.05 Aftensang i Vester Nykirke kl. 19.00

Søndag D. 19.05 Konfi rmation i Vejrup Kirke kr. 10.00

Tirsdag D. 21.05 Sang i stuen på Præstegården i Vejrup kl. 14.00.

Tirsdag D. 28.05 LEGO House for voksne kl.18.00, Vejrup Husholdningsf.

Torsdag D. 30.05 Aftensang i Vejrup kl. 19.00

Juni
Tirsdag D. 04.06 Byvandring i Esbjerg kl. 17.45., Vejrup Husholdningsf.

Onsdag  D. 05.06 Grundlovsmøde i præstegårdshaven i Vejrup kl. 14.00.

Torsdag D. 13.06 Kørselv tur til Sjelborg ved Birthe og Asger Emsen .

Banko og Præmiewhist i Fritidscentret - Hver ONSDAG kl. 19.00

Fritidscentrets Køkken har dermed ÅBEN fra kl. 17.00

Vejrup Endrup Nyt
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Endrup Kro  Endrup 7519 1500
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter  Vejrup/Endrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
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
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Ronni Fyjn Vejrup 9380 0703
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sabrina’s fodpleje Gørding 2618 0020
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup Caravan Transport Vejrup 5122 3480
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup  Vejrup 7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

hver onsdag kl. 19.00!
2 opvarmningsrunder: 100-200-500 kr.
 200-400-1000 kr.
18 runder hver med: 100-200-400 kr.

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23  6690 G

ørding
75 17 89 99

www.dengroennebutik.dk
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Energiklasse A+++
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