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Endrup Forårsfest 2005
Gæsterne ved forårsfesten var i år heldige med vejret og havde
en god aften. Efter spisning var der officiel overdragelse af de to
nye stenskulpturer der pryder Endrup. Ved overdragelsen blev
der holdt tale ved formand for Stensymposiet Stig Hein. Her følger et udpluk fra hans tale:
“Vi har nu haft 3 symposier i Bramming og det er faktisk blevet
til 25 sten der står rundt omkring. Efter symposierne stod vi tilbage med en række sten, som vi så fordelte rundt omkring på de
mindre steder i kommunen. Vi ser gerne kunsten og stenene
bredt ud, også på steder hvor der ikke er så megen kunst. Og i
den sammenhæng har vi prioriteret de mindste steder højest,
således at Hunderup og Endrup får to sten, mens Vejrup, Gørding og Darum kun får én hver. Vi håber stenene i al beskedenhen vil være med til at gøre de små steder mere attraktive, at de
kan lægge en lille sten på oplevelsens alter.

Due’s Trollvegen fra 2. stensymposium 1999. Kunstneren er
nordmand, og jeg husker tydeligt at vi var begejstret over hendes projekt, der var en slags lille landsby på toppen af en stor
sten.
Går man nærmere kan man næsten se det er Endrup der ligger på
toppen. Den anden sten som står ved den vestlige indkørsel til
byen er af kunstneren Miguel Isla fra 3. symposium 2004. Om
denne gælder også at den ikke er meget bearbejdet.
På den måde bidrager de begge til forestillingen om at Endrup
ikke er stedet hvor tingene er færdige en gang for alle. Jeg vil
derfor på Symposieudvalgets vegne gerne takke Endrup Borgerforening for samarbejdet og takke jer for at I uden tøven sagde
ja tak til at modtage stenene her i byen. Hermed er stenene Endrups - og tillykke med det.”

At Endrup også i den nye kommune har noget der kan hæve den
over de fleste andre. Den første sten her ved Møllekroen er Liv

Sct. Hans Bål i Vejrup

Torsdag d. 23. juni kl. 19.30
på Banepladsen
Båltale kl. 21.00 v/ Niels P. Regel

Fra kl. 19.00
kan børnene bage snobrød.
Der kan købes:
Pølser
øl/vand
kaffe/kage.
Mød op i god tid
og tag selv en stol med.

Arrangør: Vejrup Borgerforening
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Sportsfest i Endrup
Den 25.-27. august 2005 afholdes den årlige sportsfest i Endrup.
Festlighederne er i år flyttet til senere på året i håb om bedre vejr
samt for at undgå, at festen falder sammen med sommerferieperioden.
Hele arrangementet begynder, traditionen tro, med bankocykelløb og fælles spisning om torsdagen.

Fredag eftermiddag og aften står i børnenes tegn og der vil blive arrangeret en masse spændende og sjove ting for børnene.
Sportsfesten afsluttes lørdag med et brag af en fest med dejlig
mad og god underholdning.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu og mød op, så vi kan få nogle festlige dage sammen.
Sommerhilsner fra
EIF
Der tages forbehold for programændringer.
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Sportsfest i Endrup

Sct. Hans bål
Så er der atter Skt. Hans aften i Endrup ved Fiskesøen med gratis snobrød til børnene og vand og øl
der kan købes.
Bålet tændes kl. 21.00
Båltaler er i år skoleinspektør ved Bramming Ungdomsskole
Karsten Degnbol, der taler fra kl. 20.30.
Alle er velkomne.
Endrup Borgerforening.
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Vejrup
Entreprenør
Vester Marken 4, Vejrup

Tlf. 75 19 02 38
Bil 40 31 51 19
OPTIMAL
v/ aut. Optiker Karsten Andersen
Storegade 7
6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11
For dine øjnes skyld
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Endrup IF - Håndbold damer - Nye spilledragter
En stor TAK til
Murerfirmaet
v/ Laust Lauridsen
Endrup Byggemontage
v/Torben Paulsen
B.J Agro
v/ Benny Jensen
Roust Fiskesø
v/ Susan & Ole Hansen

KFUM-spejderne i Vejrup
Til alle borgere i Vejrup Sogn

Efter sommerferien mangler vi
spejderledere hos i Vejrup
Har du lyst til at gøre et stykke arbejde for og sammen med børn og unge i Vejrup, deltage i og planlægge de ugentlige møder og være med på ture og
weekendlejre sammen med en flok glade børn og
andre voksne, er chancen er fra august.

nuværende ledere, og det kan ikke undgå at gå ud
over kvaliteten i spejderarbejdet.

Enten det er de små eller større børn, du helst vil
arbej de med, er der muligheder, da vi mangler
ledere i alle enheder.

Med venlig hilsen
Ledere og grupperåd
i KFU M-Speidernes Vejrup Gruppe

Vi er for øjeblikket 54 børn fordelt på 4 enheder,
og der skal være mindst 3 ledere pr. enhed. Det mål
kan vi ikke opfylde efter sommerferien med de

Har du lyst til at prøve spejderlivets glæder, bedes
du kontakte
gruppeleder Anna Schultz, tlf. 7519 0115

Hvis du kender andre, som kunne være interesseret
i at blive spejderleder, så bed dem kontakte os.
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Aftale træffes gerne i hjemmet.
Vi kommer i hele området
Nørregade 7, 6690 Gørding

Tlf. 7517 8070
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Referat fra Generalforsamling i Endrup IF d. 22.2 05
Den årlige generalforsamling i Endrup Idrætsforening blev i år
afholdt på Endrup Møllekro i et forsøg på at “lokke” flere til, det
gjorde der dog ikke - idet der kun kom få interesserede. Som
noget nyt startede EIF i 2004 stavgang, det skete i samarbejde
med Vejrup IF. Søren Sørensen fra DGl underviste i juni måned
2004 i de forskellige måder at gå på - der blev grinet meget - der
var 32 interesserede der var mødt op for at prøve. Det var så godt
at mange er fortsat med at motionere på denne måde, man mødes
hver mandag kl. 19,00 ved klubhuset i Endrup og hver torsdag
kl. 19,00 ved Fritidscenteret i Vejrup og der er alle velkommen,
Der kan lejes stave. Et af de første forårs tegn på Endrup stadion
er at kroket spillerne begynder, de er 24-25 unge som ældre der
mødes så tit det er muligt og spiller. Der er en del der spiller turnering og de klarer sig rigtig godt.
Fodbolden ruller stadig, det er dog ikke gået så godt hvad point
angår. men man holdt ud, der spilles igen i 2005 serie 6 fodbold
i Endrup. Håndbolddamerne i Endrup er også med endnu, de
træner dog ikke mere men mødes for at spille turneringskamp
om sommeren på stadion og om vinteren i Vejrup/Endrup Fritidscenter.

blev de voksne sendt hjem, der var børneaften med overnatning,
leg og snobrødsbagning.
Efter vækning og morgenmad var der børnerobinson, forskellige
konkurrencer med finale om lørdagen. Fredag aften var der 7
mands fodbold med efterfølgende hygge i teltet, hvor man kunne prøve sit sangtalent til et karooke anlæg. Lørdag startede med
rundstykker sponseret af Andelskassen i Grimstrup, det blev
anrettet af krocket damerne, alt imens mændene havde travlt
med at stille baner op til den årlige byfest krocket turnering.
Dagen gik med finalen i børnerobinson konkurrencen og fodbold
og håndbold kampe. Lørdag aften var der spisning med efterfølgende bal i teltet. Søndag blev teltet pillet ned og der var igen ro
i Endrup. Der er blevet snakket meget i EIFs bestyrelse om hvad
der kan gøres for at få flere personer til byfest i Endrup, så derfor er byfesten i 2005 flyttet til uge 34.
Hermed en stor TAK til alle hjælpere og deltager ved byfesten i
Endrup. Også en stor TAK til trænere, ledere og alle andre som
får Endrup IF til at fungere.
ENDRUP IF

Byfesten i Endrup startede traditionelt med banko i fritidscenteret onsdag, torsdag var der cykelløb dog med den ændring at det
blev kørt som bankospil. Derefter var der tag selv bord, kl. 21,00

4 Generationer
I forbindelse med Vejrup Idræts Forening 100 Års Jubilæum - fandt fotografen dette dejlige billede af 4 generationer.

Fra venstre er det Valborg Enevoldsen, Annemarie Nielsen, som ved lejligheden fik overrakt Jysk Håndbold unions sølv nål og
Susanne Nielsen med datteren Signe Fogh.
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HER KAN DIN
ANNONCE STÅ

6740 Bramming - Tlf. 75 19 14 11
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Gørding Vejrup Skyttekreds
Der er blevet skudt flittigt på 15m banen i vinteren 2004-2005 og der er opnået mange fine resultater,
bl.a. har der været stor interesse omkring sæsonens pokalskydning som afgøres over 3 skydninger.
Resultatliste Pokalskydning 15 m 2005.
Børneklasse 2
1. Ida Søby Fogh
2. Kate Pedersen
3. Michael Kristensen
4. Daniel Blach
5. Esben Ravn

Point
585 - 16
585 - 13
572 - 9
567 -6
566 -8

Veteran 2
1. Mads P. Pedersen
2. Hans Clausen Fogh
3. Knud Kristensen
4. Frode Hansen
5. Christian Fogh
6. Vanda Kristensen

559 - 8
554 - 2
551 - 6
541 - 1
536 - 2
535 - 3

Børneklasse 3
1. Signe Ladefoged
2. Sebastian Løbener
3. Kaare Ravn

580 - 12
559 - 11
549 - 3

Børneklasse 4
1. Peter Ladefoged
2. Johan Løbner
3. Anders Fogh
4. Andreas Toft
5. Martin Kristensen

Veteran 2 (med støtte)
1. Erna Hansen
2. Orla Jørgensen
3. Knud H. Hansen
4. Møller Sørensen

569 - 7
554 - 2
551 - 8
547 - 5

553 - 3
540 - 5
534 - 2
527 - 3
475 - 0

Junior Pistol
1. Jeppe Bertelsen
2. Sabine Bertelsen

384 - 0
297 - 0

Senior 3 Pistol
1. Jesper Blok

792 – 0

Juniorklasse 2
1. Mike Pedersen
2. Davis S. Pedersen
3. Rasmus Jensen

545 - 0
532 - 0
532 - 1

Seniorklasse 4
1. Otto Pedersen

453 - 0

Seniorklasse 3
2. Verner Fogh
3. Jesper Blok

5131
5130

Information om GVS kan findes under foreninger på Vejrups hjemmeside:

www.vejrup.dk
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Kirkebladet

Nr. 3 2005

Det 7. bud - Du må ikke stjæle. 2 Mos. 20,15
Danskerne stjæler som aldrig før. Det
bliver til 5 milliarder om året, og heraf
nupper diverse firmaers og forretningers
egne ansatte 1/3 og den øvrige befolkning 2/3 så det bliver til en slags penge.
Det er ikke bare småskillinger.
Det kan være, det hænger sammen med
forsikringssvindel, men det er jo også en
slags tyveri.
Men hvem siger, man ikke må stjæle?
Det er jo en slags tilskud, et frynsegode.
Og forsikringen betaler jo alligevel i de
fleste tilfælde!
Men giver man lov til at sjæle, så åbnes
der op for, at andre også stjæler fra en
selv, og det ville jo ikke være så smart.
Stjælbareløssamfundet vil nok ikke være
rart at bo i.
Om man må stjæle eller ej er ligesom
andre etiske spørgsmål en trossag. Man
kan ikke bevise det ene eller andet.
Men hvis man tror, at det er godt at elske
sin næste som sig selv, så skal man selvfølgelig ikke stjæle.
Hvad man ikke kan se, har man ikke ondt
af, er der noget, der hedder, Men nu er
der den hage ved det, at Gud ser alt.
Når vi diskutere med os selv, om noget
er tyveri, så er det der, vi møder Gud,
hvad enten vi vil eller ej.
Og der er jo mange måder at stjæle på.
Hvis man spiser for meget, så stjæler
man jo på en måde ressourcer fra dem,
der ikke har det daglige brød.
Vi kan selvfølgelig ikke sende vores
rester og gamle madpakker til Afrika,
men køleskabet er jo opfundet, så kan
man gemme det der og spare på maden
dagen efter og så sende det sparede beløb
af sted.

Men det er nemmere sagt end gjort.
Rygning er en anden måde at stjæle på.
Ved at udsætte andre for passiv rygning
forårsages lungekræft og forkortet levealder hos andre. Ved at ryge stjæler man
andres levetid.
Men det største tyveri er nok den rige
verdens overfor de gamle kolonier. Først
slaveriet og ydmygelsen ved at være styret af andre og de mindreværdskomplekser, der blev grundlagt dengang og som
har virkning op til i dag og som kommer
til udtryk i de mange konflikter og borgerkrige i de nye afrikanske stater, dernæst dårlige handelsbetinger i dag. Men
det er svært at få gennemført rimelige
handelsbetingelser, når vor egen landbrugsproduktion og det system, vi har
opbygget for at sikre billige fødevarer,
skal tilgodeses, men som det er for øjeblikket, er det ikke ideelt.
Paulus opfordrer i Ef. 4,28 til at holde op
med at stjæle og i stedet arbejde, så man
har noget at give af til dem, som trænger.
Og det er jo en udmærket opfordring.
Det er vigtigt, hvordan vi lever vort liv,
at vi ikke skader andre, men det vigtigste
er at blive klar over evangeliet, at vi må
tro på, at vi er holdt af, selv om vi er
ufuldkomne, at Jesus har frikøbt os fra
synd og død og al ondskab.
Ud fra bevidstheden om denne grundlæggende kærlighed og omsorg må vi
leve i hengivelse for næsten, ikke fratage
ham hans ejendom eller livsmuligheder,
men tværtimod bidrage til hans livskvalitet.
I Kieslowskis film om det syvende bud i
serien om de ti bud, Dekalogen, gælder
det en ung pige, som har fået sit barn,

Kirkelige handlinger
14/2-4/6 2005

Dåb:
Vejrup kirke:
Sofie Wen Rose Svendsen
(Susanne Rose Svendsen og
René Egeris Svendsen)

Vielser:
Vester Nykirke:
Dorthe Nielsen og Jan Lauridsen

Begravelser:
Vejrup Kirkegård
Ane (Anna) Kirstine Nielsen,
født Jensen
Vester Nykirke Kirkegård
Kenneth Mortensen (Vig kirkegård)
Helga Christensen Christensen,
født Wagner
Ania, så tidligt, at hendes mor, barnets
mormor, tager det i pleje, og det får god
pleje, men den unge mor føler, at barnet
bliver taget fra hende, bliver stjålet fra
hende så at sige, og det blev det vel også.
Det hele holdes nemlig hemmeligt for at
undgå skandale, og de fremstår som
søskende. Da den lille pige nogle nætter
har mareridt og kan kun mor trøste hende, dvs. det er i virkeligheden hendes
mormor. Den unge mor bliver fortvivlet,
fordi hun kun kan få lov til være storesøster og derfor ikke få muligheden til at
trøste som den mor hun egentlig er, og
den lille på det tidspunkt 6-årige pige vil
ikke pludselig anerkende hende som
mor, hvad der på sin vis er forståeligt
nok.
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Fortielsen gjorde ondt værre, fordi den
bidrog til ensomhed. Tyveri af materielle
ting er slemt nok, men kan dog erstattes
mere eller mindre. Det er mere vanskeligt
på det personlige plan.
Men også her må vi tro på tilgivelsen og
forsoningen. Når vi selv er blevet tilgivet
af Gud, så bør vi også tilgive vore forældre og tro på, at det også er muligt for
vore børn at tilgive os.
Asger Ehmsen
Prof. Dr.theol. Kurt Christensen, torsdag den 29. sept. i præstegården:
Kristendommen og den postmoderne
udfordring
I løbet af de sidste par årtier har der fundet en udvikling sted, som af mange
betegnes som en udvikling fra det moderne til det post-moderne. Denne udvikling
kan blandt andet registreres ved, at begreber som frihed, fremskridt og fornuft ikke
længere har helt den samme vægt som
tidligere. Hvilke udfordringer og hvilke
muligheder stiller denne kulturelle
ændring kirken over for? Hvordan skal vi
gøre kristendommen gældende som en
aktuel mulighed i et postmoderne samfund?
Menighedsrådmøder for V. Nykirke:
torsdag 15.sept. og 13. okt.
i præstegården.
Sogneudflugt
Torsdag den 18. august er der sogneudflugt mod sydvest til Højer Møller og
Noldemuseet syd for Rudbøl.
Middag på Rudbøl Grænsekro. Kaffe på
Emmerlev Klev og besøg i Ballum kirke.
Pris for turen: 80 kr. Husk Pas.
Afgang 9.00 fra Nykirke, 9.05 fra tidl.
S.E. købmand og ca. kl. 9.15 fra Vejrup.
Tilmelding en uge før, dvs. torsdag den
11. august til en af følgende:
Asger Ehmsen
75 190051
Grethe Knudtzen 75 170021
Inge Juhl
75 190178
Om Emil Nolde
Emil Hansen blev født 1867 i landsbyen
Nolde, hvis navn han senere overtog.
Skønt han var en del inspireret af impressionismen må man dog sige at han senere

blev kendt som ekspressionist, dvs. han
brugte stærke farver og udtryksmidler i
det hele taget. Han ville udtrykke noget
med det, han så. Motiverne til sine malerier hentede han især i marsken som han
boede i fra 1926, hvor han erhvervede sig
gården Seebüllhof, der senere er indrettet
som museum, men også blomster havde
hans store kærlighed. Han havde selv en
meget flot blomsterhave..
I efteråret 1913 rejste Nolde med sin
hustru som medlem af “Den tyske NyGuinea ekspedition” over Moskva, Sibirien, Korea, Japan og Kina til Sydhavet.
Her udførte han nogle hundrede farvekridttegninger, mange store akvareller og
nitten malerier..
I perioden 1937-45 måtte han opgive oliemaleriet fordi det på grund af den stærke terpentinlugt nemt kun spores. Hans
kunst var nemlig blevet betegnet som
“entartet” af Hitler, en betegnelse, der
omfatter al moderne kunst, som ikke er
naturalistisk Han havde dermed maleforbud. I den periode lavede han så overvejende akvareller,
Emil var også et stærkt religiøst menneske og mange af hans malerier skildrer
scener fra bibelen. Stærkest står nok det
store alterbillede, “Kristi liv” fra 191112, som nu kan ses i nederste etage på
museet. Det er meget udtryksfuldt og
meget fascinerende men ligefrem kønt,
synes jeg ikke det er. I det hele taget er
hans mennesker grimme, jeg ved ikke
hvorfor, men alligevel fascinerer de på
grund af de stærke signaler, de sender.
Der findes en righoldig samling af litteratur om Nolde, som dels kan købes på
museet og dels kan lånes gennem bibliotekerne. Han er nok et nærmere studium
værd.
Om sin kunst siger han selv bl.a.:
“Farverne jubler og græder sammen med
mig, mine farver. Jeg kan ikke vide, om
andre mennesker opfatter dem på samme
måde eller anderledes, for alle er forskellige, når det drejer sig om at se og forstå
og føle og fornemme andres følelser.”
Emil Nolde døde i 1956 89 år gammel
Inge Juhl

Adresser

Sognepræst Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup.
Tlf. 75 190051
e-mail: eae@km.dk
Vejrup
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf. 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10 , tlf. 75 190028
mobil 24 27 02 49
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand:
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf. 75 191076
Graver:
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf. 75 191311
mobil 23 36 77 08

KFUM-spejderne,Vejrup gruppe
Bæverledere:
Marianne Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 75190227
Anne Dorthe Nygaard, Lykkesgaardsvej 20,
tlf. 75190227
Inge Pedersen, Grisbækvej 1, 75191195
Ulveledere:
Hardy Andersen, Ø. Vejrupvej 11,
tlf. 75190377
Lykke Meden, Engdraget 43,
tlf. 75190210
Bernhardt Nissen, Kærvej 6,
tlf. 75190360
Juniorledere:
Gunnar Vedsted, Gl. Hovedvej 10,
tlf. 75190430
Lene Frederiksen, Lykkesgaardsvej 10,
tlf. 75190113
Niels Jespersen, Lykkesgaardsvej 3,
tlf. 75190459
Spejderledere:
Birgitte Appel, Hellesvej 10 1.sal,
tlf. 40531413
Simon Kristensen, Grisbækvej 2,
tlf 75 191115
Gruppeleder:
Anna Schultz, Dannesvej 2, tlf. 7519015
Mødetider:
Bævere (bh.kl.-1.kl):
Mandag kl. 16.30-18.00
Ulve (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 18.30-20.00
Juniorer (4.-5. kl.):
Mandag kl. 18.30-20.30
Spejdere (6. kl. og op):
Torsdag kl. 18.30-20.30
Alle møder holdes i spejderhytten
“Græstotten” på Gl. Hovedvej 6B
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Referat fra menighedsrådsmødet d.
30/5 2005
Mandag den 30. Maj 2005 holdt vi møde
specielt om budget 2006. Vi havde haft
provstesyn, dvs, besøg af provsten sammen med en bygningskyndig og gennemgået kirkens bygninger sammen med
præsten, graveren og nogle af menigheds
rådsmedlemmerne.
Der var nogle reparationsarbejder, der
skulle iværksættes med det samme, dvs, I
indeværende år, såsom zinkafslutning for
at forhindre fugt i våbenhuset, kirketårnets undertag skal repareres og kirkeloftet
efterses af en ingeniør. Desuden skal kirkens vinduer males.
Arbejder der skal iværksættes i 2006
såfremt budgettet godkendes er følgende:
Den bagerste del af orglet skal rykkes tilbage i kirken således, at der bliver bedre
plads til organisten. Samtidig skal den
store klokke flyttes, så der kan ringes

nede fra kirkerummet Der skulle også
gerne blive penge til at få efterset (stemt)
orglets piber.
Af fremtidige arbejder skal vi have tilbud
hjem på en kirkegårdslåge ved parkeringspladsen, samt set på mulighed for at
etablere handicaptoilet i det gamle redskabsrum.
Præstegårdsudvalget skal se på et tilbud
om teleslynge til sognegården. Efter
debatten om evt, mekanisk klokkeringning, som vi har opgivet i første omgang,
ligger et ønske fra graveren om at slippe
for at ringe lørdag eftermiddag, således at
lørdag kan holdes helt fri undtagen når
der er kirkelige handlinger.
Graveren har i forvejen kun een fridag om
ugen, nemlig om mandagen. Ønsket kunne efterkommes.
Samtidig må vi undlade at åbne kirken om
lørdagen, hvilket heller ikke er særligt
betryggende, når der ikke er nogen på kirkegården.

GUDSTJENESTER

Vejrup

Vester Nykirke

19. jun. (4.søn.e.trin.)

ingen

09.00 PT

26. jun. (5.søn.e. trin.)

10.30PT

ingen

03. jul.

14.00

10.00

(6.søn.e.trin)

(I Vejrup gudstj. i Vøgaslund)
10. jul.

(7.søn.e.trin)

ingen

09.00 PT

17. jul.

(8.s.e.trin.)

10.30

ingen

24. jul.

(9.søn.e.trin.)

ingen

09.00

31. jul.

(10.søn.e.trin.)

10.30 PT

ingen

07. aug. (11.søn.e.trin.)

ingen

09.00 PT

14. aug. (12.søn.e.trin.)

10.30

09.00

21. aug. (13.søn.e.trin.

09.00

10.30

28. aug. (14.søn.e.trin.)

10.30

ingen

04. sep. (15.søn.e.trin.

09.00

10.30

11. sep.

(16.søn.e.trin.)

09.00

10.30

18. sep. (17.søn.e.trin.)

10.30

19.30

(høstgudstjenester i Vejrup og Nykirke)
25.sep.

(18.søn.e.trin.)

ingen

PT: Pernille Troldborg
kb.: kirkebil fra Bramming. Ring Juulsgaard efterf.
Tur-retur Bramming-Nykirke 20 kr.

09.00 PT

Kirken vil så fremover være åben mandag
til fredag kl. 8-16.
Til gengæld vil vi ved opslag på kirkegården imødekomme evt, ønsker om at se
kirken indefra ved at rette henvendelse til
præsten eller graveren. Begge sager skal
tages op til evaluering om et år.
Der blev uddelt programmer for sogneudflugten den 18. August. De skal lægges
frem i kirken og senere hos byens handlende.
Næste møder i menighedsrådet er den
23.8. og 4.10. Møderne er offentlige.
Sæsonens første sogneaften bliver torsdag
den 29.9., hvor vi skal høre Kurt Christensen tale om “ Kristendommen og den
postmoderne udfordring.”
Laurids Kristensen
formand

Gudstjeneste i Vøgaslund
I år igen vil vi holde en friluftsgudstjeneste i det grønne åbne område i Vøgaslund i Vejrup. Det er efterhånden blevet
et dejligt område igen efter stormen i
1999. Mange nye og forskellige træer er
blevet plantet og der plejer at være ly for
vinden, idet den yderste krans af træer er
blevet stående.
Det bliver søndag den 3. juli kl. 14.00.
Medbring selv eftermiddagskaffen. I
tilfælde af regnvejr, holdes gudstjenesten i kirken.

Konfirmandgudstjenester:
Søndag den 21. aug. kl. 10.30 i Vester
Nykirke og søndag den 28. august kl.
10.30 i Vejrup indbydes de nye konfirmander med forældre til at markere indledningen til konfirmationsforberedelsen 2004-5 ved deltage i gudstjenesten.

Ord til eftertanke
Den unge mand sagde: Det har jeg holdt
alt sammen (de ti bud og næstekærlighedsbudet). Hvad mangler jeg så? Jesus
sagde til ham: Vil du være fuldkommen,
så sælg alt, hvad du ejer og giv det til de
fattige, så vil du have en skat i himlene.
Math19,20f.
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KONFIRMANDER 2005
Vester Nykirke

Første række fra venstre:
Bagerste række:

Cille Paulsen Wolff, Henriette Kristensen, Brigitte Nim Jensen.
Mark Randbæk Søndergaard Madsen, Michael Mølsted Jepsen, Søren Pultz Lauridsen,
Kenneth Rasmussen.

Vejrup Kirke

Siddende fra venstre:
Anden række stående
fra venstre:
Tredie række stående
fra venstre:
Bagerste række:

Sandra Dorthea Simacon Pedersen, Sandra Wodarka, Line Arngaard Sørensen, Anna Hansen Schmidt
Benjamin Mathiasen, Charlotte Hauborg Bertelsen, Stine Ladefoged, Nina Bjerg Andersen, Rikke Hansen,
Mia Gaardsholt Jensen.
Mikki Morsing, Katrine Fogh, Kirsten Doris Baagøe Geisler, Amalie Schultz Ehmsen,
Trine Ravn Andersen, Marikka Rasmussen, Charlotte Brix Tobiasen.
Rasmus Stenager Jensen, Danny Jørgensen, Dennis Frisgaard Madsen, Martin Hougaard, Palle Sørensen
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Fra venstre: Svend Erik Gejl · Kirsten Bruun · Karin Pedersen · Mette Bak Nielsen · Flemming Eg Pedersen · Lone Rasmussen

Hvad kan vi gøre for dig?
Kom ind og få et konkret bud på, hvad vi kan gøre

• individuel og skræddersyet rådgivning, som

for dig her i Sydbank Gørding. Vi er 6 personer, som

giver værdi og langtidsholdbare løsninger – både

er klar til at byde dig velkommen med

for privatpersoner og for erhvervsvirksomheder
• et komplet produktsortiment, der kan dække stort

• åben og imødekommende betjening, så du føler

set alle økonomiske behov for private og virksom-

dig godt tilpas i afdelingen

heder – også på områder som investering, pension,

• fleksible åbningstider – vi har åbent, når du har

bolig, finansiering, betalingsformidling, elektroniske

brug for os ... også uden for normal åbningstid

værktøjer og meget andet.

• lokal beslutningskraft – vi skal ikke først spørge
i et fjerntliggende hovedkontor

G R AT I S B A N K S K I F T E

• stort engagement i lokalområdets aktiviteter og

Vælger du at blive kunde i Sydbank, beregner vi os

tiltag – vi bakker ikke kun op med ord, men

ikke bankens ellers sædvanlige gebyrer for overførsel

også med konkrete handlinger

af lån mv. Det er vores måde at byde velkommen på!

Nørregade 90a · 6690 Gørding · Tlf. 75 17 83 77
Nørregade
90A · 6690 Gørding · Telefon 75 17 83 77

Åbningstider: Mandag til fredag fra kl. 10 til 16, torsdag til kl. 17.30

Vi har åbent: mandag-fredag fra kl. 9.30 til 16, torsdag dog fra kl. 9.30 til 17.30.

www.sydbank.dk
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Tlf. 75 17 80 80 • Fax 75 17 71 95
Biltlf. 40 15 16 80

Præstebrovej 24, Fåborg, 6818 Årre
Tlf. 7519 1509 - Fax 7519 1508 - Mob. 4010 5509
vagn@madsen.tdcadsl.dk

Foderanlæg
Flexsnegle
Siloer
Vand
Overbrusning
Ventilation
Spånsugning

Fagudlært personale altid til Deres tjeneste!
Åben: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag kl. 9.00-13.00
Se også udvalget i Vejrup døgnkiosk!
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VIF Gymnastikopvisning
Årets gymnastikopvisning trak rigtig mange tilskuer 220 betalende, og når vi så tæller alle gymnaster og træner og hjælpe træner,
område 5 Juniortræningshold og Æ`Jungs fra Gørding med ja så var der ikke noget at sige til at der næsten ikke var mere plads i
vores lille Hal. Det var en forrygende opvisning - endnu en stor TAK til alle jer der har været med i sæsonen 2005 i som sammen
har ydet et kæmpe stykke arbejde vinteren igennem.

Puslinge Piger trænet af Annemette - Susan og Sarah

Spring Begynder Mix trænet af Anja - Daniel og Tanja

Piger trænet af Mette - Mai-britt og Pernille

Spring Øvede Mix trænet af Anja og Mette

Rytme Piger trænet af Karina og Mai-britt

Friske Damer trænet af Sonja
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Forårsmessen
Forårsmessen 05 blev en meget flot
messe med stor kvalitet og den store
interesse for at give os alle en god og
flot oplevelse selvom det var meget
fint forårsvejr.
Stemningen på standene var høj og vi
håber at udstillerne også bagefter har
fået gevinst af deres store arrangement.
Vi fra messeudvalget vil gerne takke
alle for hjælpen til opstilling og nedtagning af standene.
Tak til billetsælgerne. Tak til pasning
af bar og tombola.
Der var mange som stillere sig til
rådighed for modeshow - Tak for det.
Mange tak til sponsorerne.

Kristina Falther fra Blomst & Idé med Gunnar Thomsen i trillebør

Efter en messe ved man ikke, om det
er det hele værd, men det viser sig
som regel hen ad vejen.
Vi fra messeudvalget er meget godt
tilfredse med resultatet som skal være
med til at holde hallen i en sådan
stand så alle kan lide at mødes i hallen.
Vi ses igen til messe i 2007.
Med venlig hilsen
Messeudvalget
Ann Sofie Risager og Jonas Pedersen

Stavgang
Ja vi er her endnu, - vi går mandag i Endrup ved klubhuset og
torsdag i Vejrup ved Fritidscenteret begge dage kl. 19.00, der
kan lejes stave i Vejrup til 10 kr. Hvis man ud over de nævnte
dage – har lyst til at leje stave kan man også det, i Fritidscenterets åbningstider. Vi er indimellem en del men vi kan sagtens
være flere – både med og uden stave, vi går ca. en halv anden

time i Danmarks dejlige natur. Så kom og vær med det er en god
motions form. Vi holder sommerferie den 1. juli til 31. juli.God
sommerferie til jer alle
Hilsen Anja – Gitte – Helle.
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Drengegymnastik”Fart over feltet
Kom og prøv at lave gymnastik i et par timer lørdag d. 20.
august og se hvad der kan foregå til en gymnastiktræning ved
Vejrup Hallen. Dette arrangement er for drenge i børnehaven
og opefter. Det foregår fra kl. 9.30 til ca. kl. 12.
Der vil være Karl Jensen (træner fra Gørding med springdrenge Æ’ Jungs), Søren Callesen, Kristian Frederiksen + flere.

Der vil være is og sodavand til alle undervejs.
Så mød friskt op til et par timer med fart, spring, sjov og spas!
Har du fået lyst til at dyrke gymnastik, så er der vintersæsonstart i uge 39
Gymnastikudvalget

Kursus i VIF

Brug af Airtrack

Torsdag den 25. august 2005
Mødelokale i hallen kl. 17 - 21.00
Hvordan bruges en airtrack bedst Sikkerhedsaspekter ved brugen af airtrack.
Instruktør Torben Thorhauge
Alle Idrætsgrene er hermed inviteret
Tilmelding til Helle Burkal senest den 18. august

En hilsen fra DGI Ribe Amts Gymnastikudvalg i område 5
Hvem er vi egentlig, hvilke arrangementer står vi for som
udvalg, og hvad kan i som aktive gymnaster, ledere I hjælpeinstruktører, lokale gymnastikudvalgsmedlemmer m.m. bruge os
til;
Område 5 dækker et areal svarende til Ribe og Bramming kommuner.
2. Vi arrangerer bl.a. forårsopvisning, faneinstruktion,
børnedag mm. Her i jeres del af Ribe Amt
3. Vi er blandt de ansvarlige bag hold som fx juniortræningsholdet og aspirantholdet (i samarbejde med
område 3)
4. Brænder du / i inde med spørgsmål fx omkring hvilke
gymnastik tilbud der netop er for dig / jer at gå til , vil
vi gerne være behjælpelige med at finde det rigtige og
nærmeste hold. El ler har du som leder måske brug for
lidt nytænkning / inspiration ti! den kommende sæson,
kan vi også henvise til hvilke muligheder der er for
kurser her i amtet eller på landsplan.
5. Ligeledes kan vi være behjælpelige mht. At svare på
spørgsmål i forbindelse med de forskellige arrangementer der vil foregå i løbet af denne sæson her i området.
6. Yderlige kan vi her henvise til den nye kursusfolder fra
DGl Ribe amt, hvor der er mange spændene aktiviteter

i.

og kursus tilbud at hente. Folderen skulle i gerne som
kommende gymnastik ledere have modtaget fra jeres
lokale gymnastikudvalg.
Så husk:
At vi her i gymnastikudvalget for område 5 håber på, at vi i den
kommende sæson kan fa et godt samarbejde op at stå mellem jer
som aktive gymnaster, ledere / hjælpeinstruktører, lokale gymnastikudvalgsmedlemmer m.m. Derfor håber vi på at vi vil møde
en god opbakning fra jeres side mht. deltagelse i vores arrangementer
Et par vigtige datoer for arrangementer i 2005
1. Juniortræningsholdet omr. 3 + 5 Tirsdag d. 6 September
2. Aspirantholdet omr. 3 + 5 starter Mandag d. 5 September
3. Børnedag er Lørdag . d. 29 Oktober
4. Fællestræning for alle M/K motionshold er Tirsdag d.
8 November
Mange hilsener og tak fordi i gav jer tid til at læse dette
DGL Ribe Amts Gymnastikudvalg område 5
Anna H. Sørensen
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Bakkely
Kartofler & Grønt
Øster Vejrupvej 6, 6740 Bramming

Vi har limosine bøffer med
tilbehør til en hyggelig aften
•
•
•
•

Frugt/grønt og kød • Brugskunst
Gavekurve
Ostrich Oil forhandler (Strudsecreme)
Levering af frugt/grønt
til private og virksomheder

Åbningstider:
Hverdage 10:30-17:30
Lørdage 9:30-13:00
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Referat af Vejrup-Endrup Fritidscenters Repræsentantskabsmøde d. 26/4 05
Velkommen til repræsentantskabet og de andre interesserede,
som er mødt op for at høre lidt om centrets drift.
Vi sagde på forårsrepræsentantskabet farvel til Metha Holk efter
mange år som sekretær i centrets bestyrelse, hvor vi så fik Verner Bertelsen ind i stedet for,- som ny sekretær, ellers kører vi
videre med bestyrelsen som før repræsentantskabsmødet.
Hvad er der så sket i centret det forløbne år.
Ja vi må jo konstatere, at vort klubhus ikke er nyt mere. Det
begynder at kan mærke tidens tand, vi har haft problemer med,
at vandet gik igennem gulvet ned til skytterne, det viste sig at
være nogle revner i furerne rundt om ristene i bruserummene
inde ved damerne. Det har vi repareret. Så gik det galt inde ved
herrerne hvor gulvet blev utæt over fyrrummet det er blevet
repareret med et nyt gulv i badeafdelingen. Så fik vi en rørskade i kælderen, det var heldigvis en lille skade i depotrummet og
ude i gangarealet, så det kun var noget af det, der stod på gulvet,
som blev lidt skadet, så er der sprunget et rør hos skytterne.
Vi arbejder i øjeblikket på udvidelse af hallens opholdsrum samt
nye omklædningsrum. Skytterne har længe manglet mere plads
og evt. et toilet og en opmagasinering til deres udendørsaktivitet. Det kunne jo passe rigtig godt sammen, hvis man kunne
kombinere de to ting med hinanden.
Vi har afholdt aktivitetsdag for bestyrelsen, hvor vi sorterede
vore bordplader og fik dupper under stole og stjernestel, fik rettet loftskinner, sat loftsplader på plads og lavet nogle småting. Vi
har også i det foregående år fået skiftet loftsplader i det store
mødelokale, da der var et område, der var meget skjoldet af fugt,
og vi har fået rettet på isoleringen over vort køkken, så vi håber
på mere konstant temperatur året rundt. Vi har skiftet alle vore
frysere og køleskabe til lavenergi, da de gamle brugte alt for
meget strøm. Bramming Kommune har sagt deres folkebibliotek
op til 30-11-04, så vi skal ud og finde på noget nyt for at finde
den lejeindtægt, vi har fået for det store mødelokale. Vi har nog-

le ting i kikkerten, som kan opveje det .Men vi må også konstatere at vi er meget glade for at få vores gamle mødelokale tilbage igen da det har givet mere liv i centeret fordi vi har kunnet
have nogle andre kurser og møder som vi ikke har kunnet afholde før da vi ikke har haft pladsen.
Vi må nok også konstatere at vi skal til at finde på noget nyt da
vi mangler at udleje nogle timer i forhold til 2003 der arbejdes i
øjeblikket på idræt om dagen det kunne være dejlig hvis vi kunne få det startet op.
Vi har lejet vores gamle mødelokale ud til opmagasinering af
børnehavens ting imens man bygger den nye børnehave.
Vi har forlænget kontrakten med Halbestyrer Niels Ole og
Susanne, og det er vi glade for, da vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde igennem de næsten halvanden år, de har
været på posten.
Vi har Afholdt halbal den 5. nov. 2004. På samme betingelser
som i 2002 og vi havde en god opbakning med ca. 350 gæster
men det gik kun lige rundt så hvis vi skal afholde bal igen skal
vi nok kun have et diskotek.
Vi har fået indlagt Internet i hallen så nu mangler vi bare at finde ud af hvor vi skal placere en computer.
Så er forårsmessen 2005 godt overstået Det er dejlig at se, at de
samme personer igen havde gjort et stort stykke arbejde for at
messe igen blev en succes. En stor TAK til Carsten Møllgaard,
Peter Hjort, Pia Møller Sørensen, Hartvig Jensen og Ketty Christoffersen.
Til sidst vil jeg gerne takke alle for godt samarbejde i det forgangne år.
Henning Frederiksen

Vejrup Husholdningsforening
Den 17 August:
Kom og se og høre om lægeplanter og krydderurter.
Vi besøger Plougstrup gl. skole hvor der dyrkes mere end 300
lægeplanter og krydderurter efter økologiske principper.
Afgang fra kroen kl. 18.30. Tilmelding senest d. 15 Aug.
Til Connie tlf: 75190393 eller Inge tlf: 75191195
På forårsmessen 2005 blev der trukket lod på medlemskort om
2x2 billetter til en aften med healer Marianne Rasmussen
Vinder blev: Tut Hansen, Vøgasvej og Inger Henriksen, Bjerndrupvej

Klarsynsaften med healer Marianne Rasmussen er den 20 Sept.
Kl. 19.00 på Vejrup Skole, hun arbejder med energier, kærlighed samt gode råd og henvisninger fra åndeverdenen samt det
kosmiske som er til stede den aften
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STØT
VORE SPONSORER
DE STØTTER OS

KØREKORT
tager man nemt, hurtigt og billligt hos

HELLE
KØRESKOLE
v/ Jens Axel Møller
Elever fra Vejrup medtages til teori
i Agerbæk, så længe der er plads

Bramming Byggelager A/S
Industrivej 30

7517 8369/2162 4676

Tlf. 7517 3900

Grimstrup

Tlf. 75 19 10 32
Åbningstider: Man.-Fredag 7.30-17.30
Lørdag
8.00-14.00
Søndag
8.00-12.00

ALT I FRISKE DAGLIGVARER
Håndkøb • Dansk Tipstjeneste • Morgenbrød

HER KAN DIN
ANNONCE STÅ
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Vejrup Ungdomsklub forår 2005
Ja så er vi gået på sommerferie i klubben, grunden til at vi stopper nu er at når det bliver længere lyst udenfor og varmere i vejret så hænger ungerne ud ved hinanden, i bymidten osv. Så
indendørs sker der ikke noget i denne periode Vi starter i august
igen når industriferien er overstået og de er startet i skolen igen,
så trænger de igen til at komme hjemmefra i et par aftener om
ugen og være dem selv med en masse andre kammerater.
Forårs programmet i korte træk har været, energiaftener i hallen
hvor vi brændte masser af energi af på hoppeborge, boldspil
osv., fastelavn med tøndeslag, udklædning og præmie, valentinsday med de nye kærestepar, klubbens 3 års fødselsdag, gokart og bowling i Esbjerg og hypnoseshow i Vejrup med de
andre klubber i kommunen, 16 timers videonat, miniplayback
show, overlevelsestur i 24 timer med cykel, kano, gåben, svævebane og nattefrost i rumpen HAHA.
Vi har her i foråret været 51 fuldtidsmedlemmer og 11 på wildcard (med et wildcard må man komme i klublokalerne men ikke
deltage i arrangementer) så 62 unger tilknyttet heraf 3-5 stk. fra
Gørding er flot.
Kontingentet pr. år er 300 kr. det er fastsat fra kommunen at det
skal koste 1 kr. pr åbningstime så det har vi ingen indflydelse på
men der er da billigt (wildcard 100kr.)

Til sammenligning er udgifterne på turene ca. mellem 200 og
500 kr. pr person
Jeg har et par rigtig super gode og engagerede medarbejdere i
Anders Regel og Pernille Jensen, som yder et fantastisk stykke
arbejde uden hensyn til tidsforbruget, da de fleste timer ofte bliver ulønnede interessetimer og det er nødvendigt for at alt fungerer, når vi feks. er på ture / overnatninger med 30 unger, stor
ros til dem, klap dem på skulderen når i møder dem i byen,
HAHA!
Sidst men ikke mindst ønskes alle ungerne og deres forældre en
rigtig go ferie.
SMIL... for på livets legeplads r der oz masser af plads til DIG
Hilsen klubleder Per Burkal
Tlf.: 23 41 20 05 (også et nummer for forældre)
NB: et lille hint til forældre med unge i 9 / 10 klasse, hold meget
øje med ungerne, det er nu tilbuddene til dem vælter ind fra alle
sider med ting som kan gøre dem afhængige, ting de selv skal
lære at sortere i og sige fra overfor, hold øje med ændret adfærd,
da de ting de tilbydes ikke umiddelbart kan lugtes, ses eller
høres, så snak og ikke mindst, lyt til dem når de har lyst.
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MANDAG LUKKET
TIDSBESTILLING
v/Helle Larsen
Storegade 19, Vejrup

75 19 07 77

VARHOVEVEJ 6 • 6690 GØRDING
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ARRANGEMENTER :
JUNI 2005
Torsdag

D. 23.06 Sankt Hans aften ved Endrup Fiskesøen
Karsten Degnbol taler kl. 20.30

Torsdag

D. 23.06 Sankt Hans aften i Vejrup på bane arealet
Niels Peter Regel taler kl. 21.00

AUGUST 2005
D. 10.-14. Vejrup Sportsfest
Onsdag

D. 10.08

Sportsfest Banko i Vejrup - Endrup Fritidscenter kl.19.00

Torsdag

D. 11.08

Sportsfest cykkelløb og Fællesspisning

Fredag

D. 12.08

Sportsfest fodbold - håndbold

Lørdag

D. 13.08

Sportsfest Torvedag - Fest aften med Foxx Dansband Med sweetharts shoow

Søndag

D. 14.08

Sportsfest Optog

Lørdag

D.17.08

Vejrup Husholdnings forening udflugt Plougstrup gl. skole Afgang fra kroen kl. 18.30

D. 23.-27. Endrup Sportsfest
Onsdag

D. 23.08

Sportsfest Banko i Vejrup - Endrup Fritidscenter kl. 19.00

Torsdag

D. 25.08

Sportsfest Bankocykkelløb og Fællesspisning

Fredag

D. 26.08 Sportsfest Børnedag

Lørdag

D. 27.08 Sportsfest Aften med underholdning og god mad

SEPTEMBER 2005
Lørdag

D.20.09

Vejrup Husholdnings Klarsyn aften med Healer på Skolen kl. 19.00
Ved Marianne Rasmussen.

Hver onsdag er der BANKO i Vejrup Endrup Fritidscenter
og PRÆMIEWHIST på Vejrup Kro.
ÅBNINGSTIDER:
ENDRUP/V. NYKIRKE LOKALHISTORISK ARKIV
1. onsdag i hver måned fra kl. 16.00-17.000
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden på tlf. 75 170107 Niels Erik Junk

VEJRUP SOGNEARKIV
Hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00 - Velkommen også til en kop kaffe
Kontakt til arkivet kan ske udenfor åbningstiden tlf. 75190 335 og 75 190 316

Annoncøroversigt

- støt dem - de støtter os
Firmanavn

By

Agerbæk Sko
Agerbæk
Andelskassen
Grimstrup
Andelskassen
Glejbjerg
Andelsmejeri
Endrup
Apotek
Gørding
Apotek
Bramming
Bakkely
Bramming
BG Bank
Vejrup
Blomst & Idé
Gørding
Byggekram
Bramming
Bramming Murerf. Bramming
Butik Knoppen
Gørding
Den Grønne Butik Gørding
DK Benzin
Endrup
Døgnkiosken
Vejrup
EDC Mæglerne
Bramming
Egon Nielsen TV
Gørding
Ellegaard Revision Vejrup
Erling Egert
Gørding
GoingDown Diving Vejrup
Hans Johnsen
Vejrup
Henning Kirkegaard Gørding
Helle Køreskole
Agerbæk
Hot’n tot
Vejrup
Ivan A. Jensen
Vejrup
Jens Søndergård Vejrup
Jensen Biler
Vejrup
Jørgen M. Pedersen Vejrup
Karl Poulsen
Bramming
KB Træbyg
Vejrup
K.C. Radio
Bramming
Kent Jensen
Vejrup
Klubhusgrillen
Vejrup
Kwik Spar Købmand Grimstrup
Lauridsen murerfirma Hjortkær
Lillian Kokholm
Vejrup
Lourup V.V.S.
Gørding
Niels Olsen VVS
Glejbjerg
Nielaus Møbler
Vejrup
Oliefyrsmontøren Glejbjerg
Optimal
Bramming
Peter Bertelsen
Vejrup
Per Hansen
Vejrup
Revisionskontoret Bramming
Roxy Bageriet
Bramming
Rud Christensen
Endrup
Salon Søkilde
Endrup

Telefon
7519 6160
7519 1019
7519 8122
7519 1004
7517 8009
7517 3044
7519 0005
7519 0344
7517 0018
7517 3900
7517 2296
7517 8953
7517 8999
7519 1122
7519 0353
7517 4677
7517 8284
7519 0750
7517 8090
75190640
7519 0015
7517 8080
7517 8369
7519 0777
7519 0230
7519 0249
7519 0452
7519 0529
7517 3077
7519 0521
7517 2082
7519 0333
7519 0403
7519 1032
7519 1157
7545 4090
7517 7012
7519 8448
7519 0433
7519 8493
7517 3311
7519 0123
7519 0238
7510 1100
7517 3188
7519 1161
7519 1240

Firmanavn

By

Skov Madsen
Smedeforretning
Smykkehuset
Specialoptik
Sportmaster
S. R. Knudsen
Sejstrup Taxi
Skjern Bank
Stof Centrum
Sydbank
Sørens Farve
og Tapet
Torkilds Tæpper

Gørding
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Sejstrup
Bramming
Bramming
Gørding

Telefon
7517
7519
7517
7510
7510
7519
7517
7510
7517
7517

8070
0032
4717
2220
2022
0191
0444
1881
4477
8377

Fimanavn

By

Uffe Nissen
Gørding
V. A. G.
Vejrup
V. F. Biler
Vejrup
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Entreprenør Vejrup
Vejrup El - Service Vejrup
Vejrup Kro
Vejrup
Vejrup Maskincenter Vejrup
Vestjysk Industri &
Landbrugsmontage
Viggo Sørensen
Vejrup

Bramming 7517 4396
Bramming 7517 3248

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Arrangører:
MK 79 Vejrup &
Endrup Støtteforening af 1978

Telefon
7517
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519

8223
0054
0200
0054
0238
0350
0006
0122

7519 1509
7519 0381

