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VIF Fodbold
LØRDAG D. 12. juni VAR DER EM-FEST I VEJRUP
I forbindelse med Danmarks åbningskamp til EM, blev der
afholdt “Åben Klub” i Vejrup IF.
Der blev sat net-baner op til fri afbenyttelse, og der blev
afholdt diverse konkurrencer hvor der kunne vindes fine
EM præmier mm. en rigtig EM stemning fra udklædte
forældre. Inden der til sidst blev spillet lokalbrag mellem
Vejrups U11 hold og Bramming.
Alt i alt en super dag, med masser af glade fodboldbørn.
Anders Ebener.

Vejrup præmiespil
Juli 2021
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Storkeredeindvielse og Sct. Hans
Tina fik ideen og Steen styrede projektet til fuldkommenhed.
Efter en halv års kamp med kommunen, for at få lov
til at stille storkereden op, og nogle vejrguder, der
bare ville drille med masser af regn, gik det hele op i
en højere enhed Sct. Hans aften.

en god båltale og derefter sang for på Sct. Hans
visen med “vi vil fred her til lands”
Så tændte Hans bålet, som afslutning på en rigtig
god aften.
Johannes Brændgård Schmidt

Festudvalget inviterede på aftensmad fra kl. 18.
Pernille og Mads - Lærke og Emil styrede grillen,
men de kom på en større opgave, fordi der var en
rykind på ca. 80 personer. Det slog dem ikke ud,
der var Dexter pølser fra lille Endrup, og kartoffelsalat nok.
Derefter gik vi alle til storkereden, hvor Tina og
Steen blev hyldet for indsatsen, og der blev sagt
tak for hjælpen til Peter Thellesen, Theodor og
Verner. Marije spillede for på trompet til “Han
kommer med sommer han kommer med sol” På
yndigste vis blev den røde snor klippet af Lærke og
Pernille, der selv snart venter besøg af storken.
I det smukke vejr fortsatte vi til Sct. Hans bålet.
hvor præsten i Gørding Pernille Troldborg holdt
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Sommerfest i Endrup
Der var bestilt mad fra Agerbæk hotel til 48 pers,
og dessert fra Ryå is. Drikkevarerne Henrik hos
købmanden i Vejrup. Svoger Erik og Verner grillede
suvit skankerne, og al maden blev serveret på bedste
vis af Hanna, Birthe, Helle, Niels og Silas.

Fredag den 30. juli havde Endrup lokalråd inviteret
til fest i vores bålhytte.
Søren havde slebet bordpladerne og behandlet dem.
Hanna og Birthe havde efterfølgende pyntet op med
blomster og dækket bord. Uden for havde Hans Peter og Hans Gjerlufsen trimmet og slået græs.

Hele aftenen spillede Theodor, så ikke et øje var tørt.
bla. “himmelhunden”
Selv vejret artede sig perfekt, så det blev en rigtig
god aften. Bare synd for dem der gik glip af det.
Johannes Brændgård Schmidt

Legepladsen til de små
Dagplejerne i Vejrup har søgt midler
til et nyt legeredskab til legepladsen
på Sneppevej.
Legeredskabet er en ﬁn købmandsbutik
Den fine butik er sponsoreret af Vejrup Antenne forening og Min Købmand V. Peter Sørensen.

Dagplejebørnene har allerede taget Butikken i brug,
og siger 1000 TAK til sponsorerne.
Så hjælp os med at passe godt på vores allesammens legeplads
Hilsen Dagplejerne i Vejrup

www.endrupby.dk
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I Vejrup/Gørding 4H
I Vejrup/Gørding 4H vil vi gerne prøve at starte op
på ny, efter at have været lukket ned pga. corona. Vi
er også i den sørgelige situation, at vi heller ikke har
vores dejlige 4H-hytte længere, da den og alle vores
ting er brændt ned. Derfor søger vi efter et midlertidig sted at være, indtil det nye aktivitetshus
står klar, f.eks. et maskinhus/værksted, når vi skal
lave vores kreative aktiviteter, og vejret ikke er til at
være ude i. Vi kan stadig være ude, hvor 4H-hytten
lå, når vi skal lave vores udendørsaktiviteter. Vi har
opstartet vores 4H-have med et par højbede og har
materialer til at lave endnu flere. Det kan blive et fint
sted at arbejde med og lære noget om grønsager/
pasning af have og f.eks. lave mad af det, som vokser op af frøene, som vi sår. Til vores 4H-have har vi
fået sponsoreret penge fra Nordea fonden, paller fra
BEWI/Styropack og pallerammer fra Helge og andre,
som havde nogle brugte liggende.

tener/aktiviteter, kan ekstra hænder altid bruges til
at hjælpe ved nogle af alle de ideer til kreative aktiviteter, som 4H-lederne har.

Vi har pt. ingen medlemmer pga. corona- nedlukningen, så hvis 4H fortsat skal være et fritidsaktivitet
for børn/unge, har vi brug for at høre fra børn og
voksne, om det har noget interesse, ellers kan vi blive nødsaget til at lukke klubben. Hvis nogle voksne/
forældre kunne have interesse i at hjælpe til klubaf-

Kasserer Hanne Holden mobil 23963773,
mail holden.thomsen@gmail.com

4H er for alle engagerede børn og unge med interesse for natur, dyr, haver og madlavning. Vi laver fælles
aktiviteter, og alle børn får et hæfte at arbejde med,
som handler om, det de vil arbejde med, om det er
et kæledyr, madlavning, egen 4H-have, håndarbejde
eller andet. I løbet af året afholdes der et dyrskue,
hvor børnene laver en stand med det, de har arbejdet med. Læs mere på www.4H.dk.
Vi venter spændt på at høre fra jer. Mange sommerhilsner fra 4H-lederne.
Formand Lone Andersen mobil 40765805,
mail loneschou70@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Betina Pedersen mobil
23270052,
mail louise.betina.pedersen@gmail.com

HÅND, HOVED
HJERTE OG HELBRED
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Ridelejr hos Stald Vejrup 2021
Arrangør Stald Vejrup ved Bent og Malene Christensen på Lykkesgårdsvej
7 piger og 1 dreng var tilmeldt, og der var dog
plads til 10 børn.
Den første dag onsdag startede vi med at fejre
Malenes fødselsdag med kage, og så kunne vi jo
også lige bruge tiden på at lære hinanden bedre at
kende.
Hestene blev trukket frem, der var tid til en ridetur, efterfølgende stod den på aftensmad, her
blev der valgt 2 børn, som skulle hjælpe, der var
altid 2 børn som skulle hjælpe til
ved hvert måltid. Om aftenen legende vi forskellige lege, her kunne
man vinde fine præmier.
Torsdag: Hver morgen stod vi op
kl.8.00 spiser morgenmad og går en
runde ved alle dyrene. Bagefter havde vi agility og æselridning, på tur
ved Stald Sekær her blev vi præsenteret for springning og hvordan man
håndterer en ung hest, og blev lidt
imponeret over at se en 4 årig pige
der var ude at ride. Da vi kom hjem, blev der
gjorde rent i stalden og hyggede om aftenen.
Fredag: Morgenmaden blev indtaget, derefter ud
at tjekke ved dyrene.
Nogle af børnene red en tur ud i det blå, mens
andre blev hjemme og fik spring -undervisning.
Så blev der linet op til en striglekonkurrence,
hvor der var en præmie til den som havde dem
smukkeste striglede hest, Simon havde dog koen
Carla med.
Senere på dagen tog vi på besøg på en gård med
tyrekalve, hvor Bent arbejder til daglig.
Om aftenen havde vi fint besøg af Stine og Niels fra
Landmand søger kærlighed, de havde meldt deres
ankomst og ville gerne hjælpe til. Der var noget af
en overraskelse, for der var ingen der vidste de skulle komme. De hjalp til med til at lave mad over bål
sammen med børnene, så der blev taget mange billeder sammen med dem.
Lørdag: Morgen rutinen blev gentaget. Dog var
det sidste dag, på Ridelejren og den blev brugt på

oprydning, både ude og inde, pudse udstyret så det
var klar til næste gang, der blev også tid til lidt sjov
….. sminke alle drengene, og så sluttede vi af med en
god gang vand kamp.
Det har været nogle helt fantastiske dage og vi er
helt klart, klar til en anden gang.
Til sidste skal det lyde en stor tak til alle dem som har
sponsoreret gaver til vores ridelejr.

www.endrupby.dk

Hilsen Bent og Malene.
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Genvej til politisk indﬂydelse
16. november 2021 er der valg til byrådet og til regionsrådet.
For at få nem adgang til en politiker, er det vigtigt
at stemme personligt på en kandidat fra lokalområdet. Ved at have en lokal kandidat i byrådet,
kan lokale problemstillinger komme på dagsorden i diverse udvalg eller i byrådssalen. En hver
politisk kandidat vil altid have forkærlighed for sit
lokalområde, selvom det er hele kommunen, der
skal tages hånd om. Der kan også være sager, ideer og projekter, som skal løftes op på regionsniveau eller måske helt ind i folketinget. Ved at have
en lokal politiker i byrådet eller i regionsrådet er
det nemmere at finde de rette personer at rette
henvendelse til. Lokalrådene vil også have gavn
af, at der er en lokal politiker, som de kan spare
med og vende ideer med. Selvom der er en lokal
politiker, er det ikke en selvfølge at alting kan lade
sig gøre eller bliver gennemført. Sådan er demokratiet.
For mit eget vedkommende synes jeg, at vores
lokalområde med Grimstrup, Endrup og Vejrup,
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der ligger som perler på en snor med Endrupholm som juvelen i midten er et fantastisk sted.
Alle tre landsbyer har noget at byde på, som giver
os, turister og tilflyttere gode oplevelser.
En cykelsti mellem de tre landsbyer, samt en
cykelsti på den gamle banestrækning fra Bramming til Vejrup vil give muligheder for, at turister
og lokale kan benytte de gode faciliteter i vores
område. Vejrup med indkøbsmuligheder og parken nord for byen, Endrup med naturparken og
muligheder for overnatning i shelters, samt de
blomsterne enge og Grimstrup med Egekrattet,
udendørs fitness og MTB-spor. Desuden vil det
give mening at få en cykelsti på banestrækningen
helt til Grindsted, så vi kan tiltrække turister fra
et større område til hele Esbjerg kommune.
Husk stemme på en lokal politiker, når du går til
stemmeurnerne d. 16. november 2021 for at støtte op dit lokalsamfund.
Med venlig hilsen Vita Zenner

www.vejrup.dk
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Glarmester

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

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

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

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

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

www.endrupby.dk

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding
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Mandagsskydning i Gørding-Vejrup Skyttekreds for seniorer
Hver mandag fra september til april mødes Gørding-Vejrup Skyttekreds’ +60 hold til et par hyggelige timer
med riffelskydning, kaffe og snak – og vi har plads til endnu flere A
• Hvornår? – Mandage kl. 14:00 – 16:00 i september – april måned.
• Hvor? – I skytteforeningen under Vejrup-Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup
• Hvem? – Alle +60’ere i lokalområdet.
Hvorfor kan skydning være interessant for dig? Skydning er en idræt for alle. Det er en skånsom aktivitet,
og præcision er vigtigere end kondition, men idrætten udfordrer alligevel din balance, din koordination og
koncentration. Derfor er skydning en god træning både for krop og hjerne. Og i Gørding-Vejrup Skyttekreds
sætter vi stor pris på det sociale og fællesskabet, så snakken og kaffen i efter skydningen, er en vigtig en del
af vores mandagstræning.
Hvordan foregår det? Vi mødes hver mandag kl. 14:00 – 16:00 i foreningens lokaler, der ligger i kælderen
under Vejrup-Endrup Fritidscenter. Vi starter med en kort snak og med at hjælpe nye, interesserede i gang,
herefter skyder vi 25 skud med riffel. Når vi har skudt, hjælper vi hinanden med at tælle skiver op, og så slutter vi af med en god snak, kaffe og kage.
Hvad nu? Hvis du har lyst til at komme og prøve at skyde, så kom ned i skytteforeningen en mandag kl.
14:00 i september – april måned. Den første gang får du en gratis prøve gang, så du kan se, om det er noget
for dig. Hjemmeside www.goerdingvejrupskyttekreds.dk eller Facebook-side: Gørding-Vejrup Skyttekreds
Sæsonopstart i Gørding-Vejrup Skyttekreds
Fra d. 10.8. er vi igen i gang i skytteforeningen. I august måned har vi åbnet om tirsdagen fra kl. 18:30 –
21:00 (patronsalget slutter kl. 20:00). Fra 1.9. har vi åbent mandage eftermiddage for seniorer, tirsdage og
torsdage kl. 18:30 – 21:00 har vi åben træning for alle. Patronsalget slutter kl. 21:00. Hvis du kunne tænke dig
at se, hvad skydning er og hvem vi er, så skal du endelig komme på besøg.
Vi bor i kælderen under Vejrup-Endrup Fritidscenter – du ved, den trappe du kan se
fra cafeteriaet, nede af den ﬁnder du os A
Når du kommer ned til os, foregår det på denne måde:
• Du bliver modtaget af en af vores søde og dygtige frivillige, der byder dig velkommen og fortæller om foreningen og det at gå til skydning.
• Du får mulighed for at få en gratis prøveskydning på luft.
• Træneren finder, alt det udstyr du skal bruge – vi har nemlig alt, du skal ikke medbringe noget.
• Når du er på plads, hjælper træneren dig i gang, hvad enten du er nybegynder eller du har prøvet at skyde før.
• Efter endt skydning hjælper træneren dig med at tælle dine skiver op og du kan få en kop kaffe eller en sodavand og en god snak med de andre, der er i foreningen samme dag som dig.
Det vi i foreningen er vilde med ved skydningen er, at det er en aktivitet for hele familien. Som forældre eller
bedsteforældre kan du stå på banen ved siden af dit barn eller barnebarn og lave den samme ting på samme
tid – efterfølgende kan I tælle skiverne op og konkurrere internt, det er altså hyggeligt!
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Priser på medlemskaber 2021/2022
Børn og unge under 21 år:
Medlemskort og 10 skydninger á 25 skud
Efterfølgende patronkort á 10 x 25 skud

Cal.22 400 kr.
Cal.22 250 kr.

Luft 350 kr.
Luft 175 kr.

Over 21 år:
Medlemskort og 10 skydninger á 25 skud
Efterfølgende patronkort á 10 x 25 skud

Cal.22 475 kr.
Cal.22 250 kr.

Luft 425 kr.
Luft 175 kr.

Nyt i medlemskabet
Efter corona-nedlukninger mv. har vi i bestyrelsen besluttet, at vi prøver at holde åbent det meste af året. Tidligere
har vi haft åben i ’den almindelige indendørssæson’, der går fra september til april.
Når du køber et medlemskab i foreningen i år, gælder det fra september 2021 til august 2022.
Fra september til april har vi åbent mandage eftermiddage for seniorer, tirsdage og torsdage aftner er der åben
træning for alle. Fra april til august (minus juli) har vi åbent tirsdage aftner.

En dejlig tur med seniorklubben
Torsdag den 24. juni var mødte 37 forventningsfulde damer og mænd
op ved Hallen for at komme på tur.
Lars Østergård fra Ansager Turist kørte ad de små
veje og fortalte sjove anekdoter om det, vi passerede.
Første stop var i Ulfborg på WV & Retro Museum,
hvor vi blev vist rundt og fik nogle spændende fortællinger af Sussi og Carsten. Der var rigtig mange
ting at se på både for dem, der interesserer sig for
biler men også for alle andre. Ustandselig kunne
man høre nogen sige: ”Se lige der. Sådan en har jeg
også haft, eller sådan noget har jeg da stadig”

Da vi havde spist middag i cafeen, kørte vi til Vemb,
hvor Knud viste rundt og bl.a. fortalte om stedets
oprindelse, de kendte, der havde været der og historierne om den flotte park.
Efter en kop kaffe ved bussen gik turen hjemad og
igen blev køreturen krydret af Lars’ fortællinger undervejs.
Lene Thorø.

www.endrupby.dk
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SØNDERGAARD BILER
V/ Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming – Sondergaard-biler.dk
Tlf.: 75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

KØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B.
2945 4615

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
12
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Jesper Dejlov Andersen
Email: Jesper.a24@hotmail.com
Direkte: +45 27 85 57 01
Vejrup Storegade 15A . 6740 Vejrup

Kirkebladet
Nr. 4 • 2021

Normalisering
Så blev det langt om længe meddelt fra Kirkeministeriet, at arealkravene i Folkekirken ophæves igen. Ligefrem at takke for en normalisering, skal man vel ikke. Men dejligt at vi nu kan
sames som vanligt i kirke og andre steder.
Så hermed kan vi så nu atter få gang i de aktiviteter, som vi ellers har i Vejrup og Vester Nykirke Sogne – i og omkring kirkerne – foredrag – sang – babysalmesang – minikonfirmander
mv. – og med håbet om, at der så ikke igen bliver lukket igen.
Uffe Vestergaard

Årets konfirmander – 29/8 i Vejrup Kirke
Jassmine Dee Pedersen, Engvej 3
Mads Eskesen Christensen, Stationsvej 9
Simon Emil Herluf Christensen, Lykkesgårdsvej 18
Marcus Venø Sveinbjørnsson, Kirkediget 4B
Luca Jæger Nielsen, Dyrlægeparken 35
Mathias Søndergaard Slot, Vejrup Storegade 61
Christoffer Nyboe Johannessen, Vejrupvej 5
Anton Damgaard Egelund Christensen, Spangvej 2
Mikkel Søby Raben, hegnet 13
Tobias Hollænder Olsen, Vejrup Storegade 68

www.endrupby.dk
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Adresseliste:

Folkemøde i Ribe

Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk

I lighed med 2017, hvor der blev fejret Folkemøde i Ribe i forbindelse med 500-års jubilæet for den lutherske reformation skulle
et tilsvarende arrangement have fundet sted i 2020 i forbindelse 100-års jubilæet for Genforeningen. Men der kom Corona i
vejen. Imidlertid bliver projektet gennemført, regner vi med, i
efteråret 2021 – under titlen: ”Grænsen”, Grænsen mellem Danmark og Tyskland, Grænsen som det, der skiller, men også forbinder, herunder selvfølgelig også genforenings-temaet.
– Folkemødet løber af stablen fra 13-17/10 i Ribe – med et hav
af arrangementer rundt om i byen – i kirker, museer, skoler,
kulturhuse, restaurationer, barer mv. – og retter sig mod alle aldersgrupper. Der er foredrag, filosofiske, teologiske, historiske,
politiske, debatter og drøftelser, musik, fra klassisk til folkeligt,
udstillinger, oplæsninger, aktiviteter, seminarer, film, teater, underholdning, fest og en masse andet, langt overhundrede arrangementer.
Enhver skal være hjertelig velkommen. Visse steder skal der
bestilles billet. Men det er gratis, så denne del mest for at styre
logistikken. Folkemødet arrangeres af Ribe Stift og Domprovsti.
Styregruppen består af biskop Elof Westergaard, domprovst Jens
Torkild Bak, sognepræst Signe von Oettingen, Ribe, sognepræst
Morten Thaysen, Varde samt undertegnede Uffe Vestergaard,
Vejrup.
Folkemødet kan følges på hjemmesiden: www.folkemodeiribe.dk
– som løbende opdateres i forhold til programmets fortsatte udarbejdelse.
Uffe Vestergaard

• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.
Sognets officielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

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

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Mail:
rakumettedemuth@gmail.com
Mobil 2336 7708
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550
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Konfirmation 2021/2022
Hvordan kommende sæsons konfirmationsforberedelse kommer
til at ligge, er i skrivende stund endnu ikke afklaret. Det forestår
et møde, d. 24/8 mellem min kollega i Gørding, Gørding Skole
og undertegnede, så ser vi, hvad der findes ud af.
Jeg har tidligere nævn, at hvis ikke der skete noget, at så ville vi
køre med konfirmationsforberedelse tirsdag formiddag som det
førhen har været. Men nu ser vi, hvad vi finder ud af. En mulighed kan være en række hele dage, hvor konfirmanderne får fri
fra skole, suppleret med nogle eftermiddage. Og kan det skrues
sammen på en fornuftig måde, så kan det også være fint nok.
Ikke fordi jeg er bange for at gå i krig med skolesystemet. Et
rask slagsmål skal man aldrig på af vejen for. Men på den anden
side, skal man også huske at vælge sine kampe. Så foreløbig tager vi den derfra.
Uffe Vestergaard

www.vejrup.dk
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Filosofiens historie – foredragsrække – efterår og vinter

Raphaels Platons Akademi
Det var egentlig planen, at det
skulle have været sidste år. Men
nu prøver vi så igen med en rejse
i tankernes verden, en rejse i filosofiens historie – fra den græske
oldtid, tilbage i 400-tallet f.Kr. og frem til moderne tid. Hele vores kultur hviler på det klassiske
græske fundament, og tilsvarende vores religion, kristendommen, Jesu forkyndelse, formet
af systematiske klassiske græske
tanker. – Filosofien er grundlæggende overvejelsen over, hvorfor
er der ’noget’ snarere end ’intet’?
– og ’Hvad i alverden er verden’,
som for øvrig er titlen på en bog
af den nu afdøde teologiske professor Johannes Sløk – Hvad er
et menneske, og hvorfor, hvorfor ikke? - ’At være eller ikke
at være’, som Hamlet udtrykte
det, at dét netop e spørgsmålet.
Måske grundlæggende nogle af
de samme spørgsmål gennem
2500 år, men med nye teser og
nye tanker - præget af skiftende
epoker - eller omvendt. Filosofi
som at tænke ’det at tænke’ – noget om ’idéer’ og ’ismer’… - En

udvikling fra antikkens Hellas
(Grækenland) – over det klassiske Rom – Frankrig, Tyskland,
England – og såmænd også lille Danmark med én af de allerstørste i arenaen, nemlig Søren
Kierkegaard (1813-1855). – Filosofihistorien og idéhistorien i
nedslag og småbidder, for anderledes kan det ikke være med så
kolossal en historie, som berører
tanker om verden, samfund, stat,
videnskab, menneske, sprog, det
åndelige/guddommelige – eller
mangel på samme.
Jeg forestiller mig en foredragsrække over 5 aftener med følgende temaer:
1. Filosofien i antikkens Grækenland
2. Filosofien i oldtidens Rom,
tidlig middelalder
3. Reformation og renæssance
4. Oplysning og modernitet
(med linjen frem til vor tid)
5. Søren Kierkegaard.
- Og jeg har valgt at tage en hel
aften med Søren Kierkegaard,

www.endrupby.dk

på den ene side, for at fremhæve
en enkelt tænker, som vi da kan
komme mere i dybden med, og
på den anden side, fordi Kierkegaard bedre end nogen anden
(mener jeg) formår at indkredse
det menneskelige.
Men ellers en foredragsrække,
hvor vi kommer til at støde på
navne som: Sokrates – Platon –
Aristoteles – Diogenes – Cicero – Seneca – Markus Auelius
- Augustin – Thomas Aquinas Anselm af Canterbury - Giordano Bruno – Machiavelli - Martin
Luther – Erasmus af Rotterdam –
René Descartes – Hume – Locke
-Kant – Hegel – Karl Marx – Kierkegaard – Nietzsche – Sartre. –
Dette kunne være et udpluk, som
vi kommer omkring – mere eller
mindre.

Søren Kierkegaard
Jeg har kun sat dato på den første
aften – introduktion og filosofien i antikkens Grækenland. Det
bliver torsdag, d. 4/11, kl. 19.00
i konfirmandstuen på Præstegården i Vejrup, Engdraget 5. – Alle
skal være hjertelig velkomne.
Uffe Vestergaard
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Høstgudstjeneste
Vi fejrer høstgudstjeneste i kirkerne, d. 26/9, kl.
10.30 i Vejrup Kirke og kl. 19.00 i Vester Nykirke. I forlængelse af gudstjenesten i Vester Nykirke afholdes det årlige Menighedsmøde, hvor
Menighedsrådet redegør for dets igangværende
arbejde. I forlængelse af gudstjenesten i Vejrup
afholdes der, som vi plejer, auktion over årets
høst. Så enhver skal være yderst velkommen til
at medbringe frygt og grønt fra haverne eller andetsteds fra – eller i det hele taget andet, som der
kan bydes på til auktionen, hvorefter indkommet
beløb videresendes til et velgørende formål. Der
er kaffe og kage i begge kirker.

Gudstjenestetider
Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

29/8

KONFIRMATION

9.30 og 10.30

ingen

5/9

14. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

12/9

15. s. e. trinitatis

ingen

9.30 (NB TID)

19/9

16. s. e. trinitatis

10.30

9.15

26/9

HØSTGUDSTJENESTE

10.30

19.00

3/10

18. s. e. trinitatis

9.15

10.30

10/10

19. s. e. trinitatis

10.30

9.15

17/10

20. s. e. trinitatis

9.15 (PT)

ingen

24/10

21. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

PT - sognepræst Pernille Troldborg, Gørding
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TLF 75 36 33 22
KIRKEVEJ 13 A, VEERST
6600 VEJEN
WWW.REOLMONTOREN.DK

vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

HOT N TOT

FRITIDSCENTER Dame & Herrefrisør
sport • kultur & fritid

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

Køb, Salg og Biludlejning

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

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

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

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

Tlf. 75 17 13 00

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

Mobil: 9380 0703

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

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

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

FRANS’ VÆRKSTED OG SERVICE
Reparation og vedligehold af plæneklipper/havetraktor og andre maskiner.
Svejseopgaver, reparation af staldinventar mm.
Vi kan hente din maskine hjemme ved dig.

Frans Wijbenga, 22 47 22 63
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Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Hør nærmere på

75 19 00 54

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Borgerforening

Sankt Hans i Vejrup var en KÆMPE succes –
TUSIND TAK VEJRUP!!
Vi er i borgerforeningen endnu engang blevet blæst
bagover, over den kæmpe opbakning der har været
til Sankt Hans i år 2021! Vi måtte melde udsolgt for
pølser og brød 2 GANGE - trods vi tømte Min Købmand i Vejrup for pølser og brød, i håb om at kunne
betjene alle. Vi sørger for, at der bestilles flere forsyninger til næste år, så ingen går sultne i seng.

Vi håber i alle havde en rigtig skøn og super hyggelig
aften - det havde vi hvertfald i Borgerforeningen!
Det er jeres smittende smil, fantastiske humør og
kæmpe engagement for at ville deltage til vores arrangementer, der gør at vi bliver ved med, at lave
flere arrangementer i Vejrup. TAK TIL ALLE!

www.endrupby.dk
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TELEGRAMMER TIL ALLE KONFIRMANDER
Som sædvanligt, sørger borgerforeningen for, at der
er sparebøsser og telegrammer til alle konfirmander,
ved Min Købmand Vejrup. De giver mulighed for,
at aflevere penge direkte i sparebøssen
til konfirmanderne,
og skrive navn og
beløb i det vedlagte
telegram.
MEN I ÅR har vi fået
nye flotte telegrammer, som afbilleder
den flotte plakat der
er lavet til byen.
Vi håber I tager godt
imod vores opgradering!

OBS SIDSTE FRIST for indsamlingen er lørdag d.
28/8 kl. 19 (hvor Købmanden lukker)
Borgerforeningen vil som vanligt sørge for, at flagstængerne i byen står klar på konfirmationsdagen. –
Vi ønsker en rigtig god dag til alle konﬁrmander!
ER DU MEDLEM AF VEJRUP BORGERFORENING?
Kontingent kan indbetales på:
Konto nr.: 7780–2347417 – Mobile Pay: 30076
Beløb: Enlige 75 kr. eller Husstand 150 kr.
Medlemskab gælder fra 1. juni til 1. juni
OBS HUSK at skrive navn + vejnavn og husnummer,
så vi kan registrerer jeres indbetaling korrekt
Betaling senest 1. juni à Til den årlige generalforsamling udtrækker vi, blandt alle medlemmer, 2 heldige vindere af en købmandskurv a 500 kr.
Hilsen Vejrup Borgerforening

På tur til Samsø
Torsdag den 26. august
Arrangerer Vejrup Seniorklub en bustur til Samsø med afgang fra Hallen kl. 7.15.
Vi kører til Hou, hvorfra vi sejler med formiddagsfærgen til Sælvig. Overfarten tager en
lille time og vi får kaffe
og rundstykker, mens vi nyder sejlturen.
Når vi ankommer til Samsø, stiger guiden ombord
på bussen, og vi kører til den sydligste del af øen,
hvor vi får fortællingen om mange af øens 22 små
byer med hver deres særpræg.
Vi passerer de gamle middelalderkirker, øens eneste
fyrtårn Vesborg og godset Brattingsborg. De små
husmandssteder kan fortælle om tidligere tiders
landbrug på Samsø men også om, hvordan små lokale virksomheder efterhånden skyder op i de gamle
bygninger.
Vi gør holdt ved en af de
mange gårdbutikker på
øen - Svanegården, hvor
der ud over uldvarer og
beklædning præsenteres
en række lokale produkter – bl. a. snaps, som vi sikkert får en smagsprøve på.
Undervejs serveres en frokostmadpakke og senere en
kop kaffe.
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Om eftermiddagen
går turen til den
nordlige del af øen,
hvor der venter
flotte naturoplevelser f.eks. omkring
Stavns Fjord med en
hyggelige havneby
Langøre og senere i
det bakkede morænelandskab på Samsøs nordspids.
Der bliver også tid til et besøg i den idylliske by
Nordby, hvor
der kan opleves gadekær,
klokketårn og
bindingsværkshuse.
Vi sejler fra
Samsø igen kl.
18.15, og på færgen nyder vi aftensmaden. Hjemkomst til Vejrup først på aftenen.
Pris for hele dagen inkl. kaffe, rundstykker, frokost, eftermiddagskaffe og middag er 600 kr.
Alle er velkomne. Tilmelding til Tommy Hunderup
senest 12.08. på tlf. 27 29 04 36

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

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

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

Ny annonce på side 17

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

danrevi, Br amming

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

www.endrupby.dk

Tlf.2971
2971 3899
Tlf.
Tlf. 29713899
3899
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Banko

TIL ALLE
GOLFSPILLERE
I VEJRUP

I Vejrup Endrup Fritidscenter
OPSTART 2021

Årets match, VM i GOLF 2021.
Søndag den 12. september
hos Holsted Golfklub,
Vi mødes kl. 08.30
Der spilles i A og B rækker,
ligeligt fordelt i handicap.
Der er præmier og overraskelser

8. september kl. 19.00
Almindelig Banko
Samlet gevinstsum ca.

26.000 Kr.

Deltagelsen koster 250,- pr. Person.
Senest tilmelding til årets match
den 31. August 2021
Jesper.a24@hotmail.com – SMS 27 85 57 01
Ved tilmelding oplyses: Navn og DGU
– Nummer samt, Golf handicap

2 opvarmnings runder 100 – 200 – 500 kr.
200 – 400 – 1000 kr.
18 runder med hver 100 – 200 – 400 kr.

Golf hilsen, Jesper Dejlov Andersen

Sidegevinster, Superbanko, S- Blad,
Puljenr. 1 Lykkenr. pr. halvleg.

“

Så sker det:
Den officielle indvielse af

HÅNDBOLDHÅNDBOLDNATTEN
NATTEN

Vejrup
1. - 2.
OKTOBER 2021 2021
D. 1. D.
- 2.
OKTOBER
Landsbypark
finder sted fredag
D. 17.09 kl. 16.30 ved bålhytten.
Den røde snor klippes,
der serveres pølser, øl og sodavand.
For mere information se Vejrup Fællesskab

S Æ TSÆT
K RKRYDS
Y D S IIKALENDEREN
KALENDEREN

og opslag ved købmanden og i Hallen.

M E R EMERE
I N FINFORMATION
O R M A T I OKOMMER
N KOMMER
TIL TRÆNING
TIL TRÆNING
22
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Vi glæder os til at se jer alle
Vejrup Lokalråd

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup IF - Gymnastik sæson 2021/22
Alle børnehold starter i uge 37 og slutter efter opvisning i marts 2022. Pris 350 kr.
Forældre og børn
Onsdage kl. 16.45 - 17.30
Alder: 1 - 3 år
Der arbejdes med det lille barns grundmotorik og sanser gennem lege, sanglege og redskabsbaner, hvor forældre også er en aktiv del af gymnastiktimen.
Puslinge
Mandage kl. 16.00 - 16.55
Alder: Børnehave - 6 år
Her laves gymnastik uden mor og far. Der arbejdes med barnets motorik, koordination og sanser. Dette gennem lege, redskabsbaner og samarbejde mellem børnene.
Mini Spring
Torsdage kl. 17.30 - 18.25
Alder: 0. - 2. klasse.
Børnene lærer og videreudvikler basale teknikker og spring. Det kan være håndstand, vejrmøller, spring på
airtrack og trampolin. Gennem leg arbejdes der med rytme, styrke og kondition.
Spring
Torsdage kl. 18.30 - 19.55
Alder: 3. klasse og op.
Her videreudvikles spring færdighederne. Har du ikke gået til springgymnastik før, så kom alligevel, her er
plads til alle og du skal nok få det lært.
Ballet
Vi arbejder på, at kunne tilbyde ballet i den kommende sæson.
Nærmere info følger...

For unge og voksne
Sjov træning
Torsdage kl. 19.30 - 20.25
Opstart: Uge 35
Instruktør: Janni Jørgensen
Pris 400 kr. – Træning for unge piger og modne damer. Vi laver en masse forskelligt. Men en ting er sikkert,
vi får kroppen bevæget godt igennem hver gang. Vi lover, at du får det sjovt, og at du måske kan mærke det
dagen efter. Motion kan være sjov, kom og prøv.
Cross-gym
Tirsdage og torsdage kl. 18.30 - 19.25.
Opstart: frem til uge 37, trænes på parkeringspladsen bag hallen. inde i multisalen.
Instruktør: Peter Sørensen (og Tina Højer Grønning)
Pris 400 kr. – Cross-gym træningshold, som egner sig til både nybegyndere og den erfarne motionist. Pulsen
kommer op og kroppen bevæges med eller uden vægte, via cirkeltræning og meget andet. Har du en skavank,
er det intet problem, træningen kan tilpasses til den enkelte. Kom og prøv!
Herreholdet
Mandage kl. 19.00 - 19.55
Opstart: Uge 39
Instruktør: Erling Schellerup
Pris 400 kr.
“Rigtig” herregymnastik med god stemning, hvor hele kroppen bevæges og der tages hensyn til skavanker og
den enkeltes niveau. Alle er velkommen, begyndere såvel som erfarne motionister. Kom og prøv!
Idræt om dagen
Tirsdage kl. 9.30 - 11.30
Opstart: Uge 40
Instruktør: Søren Callesen
Idræt om dagen er senioridræt, med hyggeligt samvær omkring forskellige aktiviteter. Aktiviteter som sørger

www.endrupby.dk
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for pulsen stiger og der kommer lidt sved på panden. Der tages hensyn til skavanker og det er for både nybegyndere og øvede motionister, kom og prøv!
Yoga
Vi arbejder på, at kunne tilbyde yoga i den kommende sæson.
Nærmere info følger…

Fælles for både børne- og voksenhold
Kom og prøv! Du er altid velkommen til, at prøve et eller flere af holdene de første 1 - 3 gange, inden du beslutter om det er noget for dig eller dit barn.
Tilmelding skal ske på www.vejrupif.dk under fanen gymnastik, finder du de forskellige hold.
> Gymnastikforeningen forbeholder sig retten til ændringer<
Der kan forekomme ændringer i holdplan, tidspunkter med videre.
Covid-19: gymnastikforeningen forbeholder sig fortsat retten til ændringer, med kort varsel ift. covid-19 pandemien, hvis der skulle komme restriktioner og eventuelle udbrud, med betydning for gymnastikforeningens hold.
Husk den sunde fornuft og det gode humør, vi er mere end klar til at byde velkommen
til en ny sæson i gymnastikforeningen.
Spørgsmål eller gode ideer? Kontakt formand Tina Schultz, mobil 61 35 53 84

VIF Badminton

Sæsonen 2021/2022

MOTIONIST TILMELDING:
Mandag Uge 34 d. 23. August i cafeteriet kl. 19:00 - 19:30,
vi sørger selvfølgelig for at holde god afstand, og overholde de retningslinjer
der er gældende for COVID-19.
Motionister: 2000,- pr. bane.
Tiderne hedder som følger:
Mandag:

18:30 – 19:30 Torsdag:
19:30 – 20:30
20:30 – 21:30

20:00 – 21:00

Der vil være lodtrækning om baner, hvis flere har samme ønsker.
Lodtrækningen finder sted kl. 19:30.
UNDGOMS TILMELDING: Børn 400, Opstart for ungdomsspillere til Badminton, hvor vi har to hold.
Tiderne hedder som følger:
Mandag:
Tirsdag:

17:00 – 18:30 (Fra 0-5 klasse)
17:30 – 19:30 (Fra 6 klasse og op)

Betaling: Skal ske på vejrupif´s hjemmeside under Badminton.
Det er dog først muligt at betale efter man har fået tildelt en tid.
Sæsonstart: Uge 35
Hilsen Badmintonudvalget.
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VIF Håndbold
Så er der snart sæsonstart i håndbold i Vejrup.
Kom op og spil med, det er sjovt, giver gode kammerater og fede oplevelser.
0. 1. og 2. klasse (u9) – Spiller onsdage fra 15:45-16.45
Opstart uge 35 - pris 350,-

3. og 4. klasse (u11) – Sammen tid som u13
Spiller tirsdage kl. 15.00-16.30
Opstart uge 35 – pris 350,5., 6. og 7. klasse (u13) – Samme tid som u11
Spiller tirsdag fra 15.00-16.30
Opstart uge 35 pris 350,-

8. og 9. klasse (u15) –

Spiller tirsdage fra 16.00-17.25
Opstart uge 35 pris 350,-

Små hænder

For børnehavebørnene,
Opstart uge 38 lørdag den 25/9 pris 200,Lørdage fra 10.00-10.45 i lige uger.
”Vi leger med bolden og laver aktiviteter, der forbereder børnene på at spille “rigtigt” håndbold.
Børn og forældre mødes til leg baseret på børnenes naturlige bevægelser. Igennem legen styrker, stimulerer
og udvikler vi børnenes balanceevne, muskler og koordination. Derigennem får de en bedre og en mere naturlig måde at håndtere en håndbold på.”

Håndbold – Senior dame serie 1
Det trænes tirsdage fra kl. 19.30-21.00
Opstart uge 33
Træneren er Bo Hermansen
Sæson Pris 1100,00 kr.
Kom og vær med, kroppen trænes og
der er et godt sammenhold.

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

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

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

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

Her er der plads til
din annonce
Kontakt Helle B.
2945 4615
Salg af øl op til 12 varianter, Salg af gaveæsker
Udlejning af fadølsanlæg & Foredrag med ølsmagning
Følg os på Facebook, Fogh’s Øl hvor du også fi nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl

Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup
ÅBNINGSTIDER
Fredag
09.12 kl. 19.15 i Butikken.

Mandag
til
fragode
07.00
til 19.00
Der vil
blivesøndag
serveret en masse
vine, lækkerier

t
l
a
k
o
l
r
e
k
n
æ
t
d
n
a
m
b
ø
k
Min
fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode
til en hyggelig aften med en flaske vin.
Der vil på aftenen være mulighed for at købe,
vin til særdeles fordelagtige priser,
Besøg
os på
vores
Facebook
side
så både
julen
og nytåret
er sikret.

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

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016

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

V i er her for fællesskabet

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

www.endrupby.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
Knud Jørgensen EL ApS

AEG Kondenstørretumbler

T8DSB830E

5499,-

Energiklasse A+ • 8 kg

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

AEG Vaskemaskine

L7FSB840E

5499,-

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

7519 0085
7517 3900

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

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
9244 4338
7517 8504
4027 1020
2247 2263
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2724 2258
2061 2689
2785 5701
2040 6905
7519 0452
7519 0529
2971 3899
7519 0333
4038 0253
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
2325 2015
7536 3322
6171 8237
9380 0703
8820 8550
7519 0015
7510 2220
9682 1580
7510 2022
7519 0249
7517 4396
7515 2222
5171 9403
7519 0054
7519 0350

75 17 89 99

Telefon

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

Nørregade 23 6690 Gørding

By

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

www.kj-el.dk

Firmanavn

