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Når man skal leve sin drøm ud.
Mads Uldall Jespersen starter som selvstændig med sine bare 19 år.
Jeg er ude og besøge Mads Uldall Jespersen, der bor på Lykkesgårdsvej.
Det er her, han lever sin drøm ud.
Her fortæller Mads om sin passion.
Jeg har længe drømt om at starte min egen virksomhed og da jeg endelig var gammel nok, samt havde
tid og pengene til at starte min egen virksomhed,
tog jeg springet i starten af marts måned i år.
Det resulterede i hjemmesiden www.Stjernenatten.
dk, samt firmaet Forretning v/ Mads Uldall, hvor
jeg printer plakater. Plakaterne har jeg fået rettighederne til at lave fra en virksomhed i USA, og er det,
jeg bruger det meste af min tid på.
Plakaterne samt at tilbyde IT-support er noget jeg
har interesseret mig for, siden jeg var mindre. Her
startede jeg op med at hjælpe venner og bekendte,
så fra jeg var omkring 13 år gammel, startede jeg
med at bygge stationære computere. Ekspertisen har
senere udviklet sig til, at jeg både reparerer bærbare
og stationære computere, samt udøver basal IT-Support som f.eks. WiFi el. TV-opsætning.
Folk lyder ofte overraskede, når jeg fortæller at jeg er
selvstændig som 19-årig. For mig var det en naturlig
måde at blive mere ansvarlig og lære en masse på.
Følelsen af at hjælpe andre og kunne stå 100 procent
bag det produkt, man laver, er den fedeste fornemmelse. Ligesom så meget andet, lærer man en hel
masse ved at kaste sig ud i det.

Nogle gange er man nødt til bare at tage springet.
For mig var tidspunktet det rigtige, men det var som
om timingen var lidt skæv. Det var den til dels fordi
jeg startede i marts. Derfor blev jeg ligesom mange
andre virksomheder påvirket af COVID-19. Jeg håber dog, folk tager godt imod mine nyere tiltag ift.
IT-Support m.m.
Har man brug for at kontakte mig, er man mere
end velkommen på enten mail:
mads@stjernenatten.dk el. hjemmesiden
www.Stjernenatten.dk
Helle Burkal.

KØB BILLETTER TIL LENE BEIER FOREDRAG
Lene Beier kommer fortsat til Vejrup den 22. oktober 2020!
Billetter kan nu købes både ved
Min Købmand i Vejrup, samt ved Spar i Gørding.
Vi følger naturligvis udviklingen ift. Covid-19 tæt, men på nuværende tidspunkt afholdes foredraget fortsat, da man stadig må være 500 personer ved
siddende arrangementer.
Lene Beier sørger for en fantastisk aften, og vi i borgerforeningen sørger for,
at alle retningslinjer omkring Covid-19 bliver overholdt. SÅ KOM ENDELIG!
Vi glæder os - Hilsen Vejrup Borgerforening

www.endrupby.dk
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Jubilæet bliver fejret
med mange gode tilbud
Peter Sørensen siger: Nu har jeg været købmand i Vejrup i 2 år
og jeg er virkelig kommet til at holde af at være her
Peter vil gerne markere jubilæet men på grund af
coronasituationen pt udskydes det til foråret, hvor
han med hygge på torvet, lidt mad og musik gerne
vil støtte op om fællesskabet i Vejrup. Peter er overbevist om, at selv om der er en hård konkurrence fra
de omkringliggende dagligvarer butikker, så holder
kunderne fast i Min Købmand i Vejrup.
Butikken er jo bygget med hjælp fra mange lokale
aktionærer, og mange har brugt tid og kræfter på at
få en flot butik etableret i Vejrup, så den skal kunne
drives til fælles glæde.

Selvom corona har givet mange udfordringer med at
drive Købmandsforretning, så har det også givet positiv forandring. Mange har arbejdet hjemmefra, så
man har benyttet lejligheden at til at handle i nærområdet, og sammen med de trofaste kunder har
det kunne mærkes.

Købmandsbutikken blev indviet den
6. december 2015 og kan fejre 5 år i ÅR
Helle Burkal
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Vejrup Seniorklub
Ølsmagning, grillmad og hygge, var kodeordet for seniorklubbens
arrangementer i september måned.
Mange ville gerne høre om Vejrups ølbryggeri, og i
løbet af en dag var der venteliste til at være med, så
derfor måtte der laves en eftermiddag mere to uger
senere - også denne gang med fuldt hus.
Verner og Tina Fogh bød indenfor i de hyggelige lokaler, de har fået indrettet. Herefter fortalte Verner
den spændende historie om den spæde start med
ølbrygning, og hvordan det nu foregår med moderne
remedier fra start til slutprodukt, hvor øllene bliver
præsenteret på flasker med flotte etiketter.
Undervejs var der smagsprøver på nogle af de mange

øl, der bliver lavet i Foghs
ølbryggeri.
Efter foredraget var grillen klar med pølser med
tilhørende kartoffelsalat
og friske salater, som
kunne nydes sammen med de lokale øl.
Til slut var der hjemmebagte kager og kaffe. Et par
rigtig hyggelige dage med masser af snak og dejlig
stemning.
Mange tak til Verner og Tina fordi vi måtte komme.
Lene Thorø

Vejrup Seniorklub – Hør mere om:
De farlige kvinders ø
Tidligere sognepræst Flemming Rishøj fortæller under overskriften
“De farlige kvinders ø” om kvinderne fra Sprogø.
I dag er Sprogø noget, man suser hen over i løbet af
nul komma fem på vej over Storebæltsbroen, og øen
er fredet og kendt for sit rige fugleliv. Tidligere var
det en ø, man kunne iagttage fra færgen, når man
sejlede over Storebælt. Men øen bærer også på en
anden historie.

Flemming Rishøjs foredrag belyser gennem tale
og PowerPoint et stykke danmarkshistorie og viser blandt andet, at havde man én gang fået titlen
“Sprogøpige”, var man for altid stemplet som “en af
dem”. Det er en tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne forblev tabere.
Flemming Rishøj sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt samfundet har ændret menneskesyn siden dengang, eller om det er status quo.

Sprogø var engang et “naturligt fængsel” midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961
blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder
under åndssvageforsorgen, som det dengang hed,
blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvet
og dermed til fare for samfundet.

Foredraget kan opleves I Vejrup Endrup Fritidscenter
torsdag den 5. november kl. 14.00. Der serveres
kaffe og brød. Pris 50 kr.
Der tages højde for corona situationen på det givne
tidspunkt.
Alle er meget velkomne
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VIF Fodbold
Hans Peter Rasmussen (Muddi i daglig tale) blev
i 1996 opfordret til at blive tilknyttet Vejrup
IF – Senior Fodbold, som holdleder. Hans store
interesse for fodbold gjorde, at han sagde ja til
tilbuddet.
Siden er det blevet til knap 25 års trofast frivilligt
arbejde for klubben, hvor han har stået for alt
praktisk arbejde omkring holdene lige fra trøjevask
til vandopfyldning.
Muddi elsker en god snak til kamp og træning
hvilket gør ham meget vellidt af alle på og omkring
holdene. Torsdag aften efter fodboldtræningen fik
Muddi så overrakt DBU Jyllands sølvemblem, som
anerkendelse for 15års trofaste arbejde for klubben.
Forhåbentlig kan vi hædre ham igen til næste år
når han runder de 25 år (-:
Tak for indsatsen, Muddi!

Vejrup Idrætsforening
– Foreningen informerer
Foreningen er blevet gjort opmærksom på, at man kan søge økonomisk støtte til kontingent, hvis
man har brug for det i foreningsregi. Dette skal søges på https://broen-danmark.dk/esbjerg/
BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv
BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt
eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del
af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og
en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt.
BROENs lokalforeninger hjalp i 2019, - 5.225 børn og unge til en meningsfuld fritid i gode fællesskaber.

www.endrupby.dk
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Årsmøde i Vejrup lokalråd 2020
Den 8/9 2020 afholdte Vejrup lokalråd årsmøde. Formand Hans-Jørn Madsen bød velkommen til ca. 35 deltagere. Til mødeleder blev valgt Svend Erik Uhd.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hun
fremlagde en række tendenser og teorier om landsbyerne
udvikling eller mangel på samme.

Medlemmer af lokalrådet fremlagde hver især information om arbejdet på forskellige områder.

Hun sagde: ”Udvikling finder sted, hvor lokale kan forbinde 2 processer:
1. Fokus på og optimering af stedets særlige værdier –
”gør landsbyen lækker”
2. Kan tiltrække/omsætte eksterne ressourcer i lokalsamfundet – nye folk, ny viden, nye erhverv, ny økonomi.
Udvikling sker i landsbyer, der har taget rollen som nye
entreprenører – ”glokalt”.

Landsbyparken står nu færdig med bålhytte, shelters,
muldtoilet, dyreshelter, depothus og dyreindhegning.
Samtidig lød der en stor tak til alle de mange frivillige
der har ydet en god indsats for det færdige flotte resultat.
Kommunen er kommet med et nyt tiltag på biblioteksområdet, med etablering af et biblioteksspot i VejrupEndrup Fritidscenter. Bøger og andet biblioteksmateriale
bestilles på nettet og bøgerne leveres til det lokale biblioteksspot, hvor bøger kan hentes og afleveres. Der er
også mulighed for at ringe til biblioteket og få dem til at
hjælpe med bestilling.
Ændringer til busholdepladser i Gørding, ved skolen.
Elever fra Vejrup sættes af ved 1911 bygningen, hvor de
ikke skal passere vejen. På hjemvejen hentes eleverne ved
Gørding Kultur og Fritidscenter. Sikker skolevej skulle
således være sikret for bus aflevering og hentning ved
Gørding skole.
På stationsvej er de store træer blevet fjernet og erstattet
af nye, som passer med den øvrige beplantning i udstykningsområdet. Ligeledes er der etableret nyt fortov på
Vejrup Storegade ud for Dyrlægeparken, hvor der før var
asfalteret og i dårlig stand. Tilbage mangler regulering af
krydset mellem Vejrup Storegade og GL. Hovedvej. Krydset skæmmes af dårlige oversigtsforhold på grund af sin
udformning – kommunen melder indtil videre hus forbi,
da risiciene for uheld ikke understøttes af politirapporter.
Der er kommet en infoskærm ved købmanden. Den
har været længe undervejs, men er nu i drift. Opslag til
skærmen fra foreninger er velkomne.

Er Vejrup en soveby/fritidsby/forstad med lidt bilhandel?
Hvad skal der til for at komme videre?
Der er 3 udviklingstrin:
1. Mobilisering – projekter, fritid-foreningsliv, samvær
(relativt uformel og uforpligtende)
2. Modning – opbygning af lokale platforme – lokal
udviklingsplan – tværgående samarbejde med kommune og erhvervsliv) – lokalråd med relationer til
kommunen.
3. Professionalisering – at være entreprenør – med en
grundlæggende udviklingsstrategi - store økonomiske projekter, ny organisering (med erhvervslignende tilsnit) ovenpå de andre organisationer, ansatte
(stærkt forpligtende)
Hvor Hanne selv kommer ind på at Vejrup er godt på vej
i modningsfasen Hun henviste herefter til et par landsbyer, som mulig inspiration, hvor man er i godt gang
allerede. Det er bl.a. Rødding ved Spøttrup i Salling og
Broagerland ved Flensborg fjord med et pilotprojekt som
Frilandsby.

Esbjerg kommune forventer at afsætte 300.000,- i budget 2021 til undersøgelse af muligheder for etablering
af ”Braminoen” – en vandre/cykelsti fra Bramming til
Grindsted, som forventes at ligge på banelegemet som
fortsat ejes af BaneDanmark.

Men hvor står vi i Vejrup? Hvor er vi på vej hen?
Med denne overskrift blev der lavet gruppearbejde og
arbejdet blev præsenteret på mødet. Der
var både mange ligheder men også forskelligheder mellem gruppernes resultater.
• Vi har det jo meget godt
• Modningsproces = Tænketank!
• Gå fra at reagere - til at agere!
• Få de unge med - finde et fælles mål
• Hvad ønsker byen?
• Pendling - ét positiv tilvalg
• Godt fibernet i byen, attraktivt for erhverv og
hjemmearbejdspladser

Efterfølgende var der oplæg ved aftenens gæst Hanne
Tanvig, som er seniorrådgiver, PhD, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet,

Der er endnu ikke muligt at konkludere på baggrund af
gruppearbejdet, så lokalrådet skal nu samle op på processen.

De nye grunde på Stationsvej er udfordret pga. de høje
priser. Sagen er forelagt økonomiudvalget ved det årlige
møde hvor lokalrådet deltager.
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VIF Badminton
SKOLEBADMINTON
Badminton havde fornøjelsen af at byde en masse glade skolebørn op i hallen til en omgang Badminton. Det var en fantastisk dag med masser af godt humør, og masser af badminton spil.
Vi i badminton udvalget har oplevet utrolig stor fremgang på det lille hold, og det er vi super glade for!
Trænerne nyder at komme til træning, hvor der er en masse glade børn, som er klar på at lære og spille
badminton.
KLUBMESTERSKABERNE I VEJRUP IF BADMINTON
Som noget nyt vil vi badminton udvalget gerne invitere til klubmesterskaberne i badminton. Vi håber
at kunne få en lørdag i november, hvor vi ønsker at lave et arrangement med lidt bespisning bagefter.
Der vil komme nærmere information i løbet af Oktober, vi vil dog allerede på forhånd lige give det et
lille øjekast, så i ved der bliver lavet et lille arrangement.
Klubmesterskaberne er for alle klubbens medlemmer, vi må dog også sande at COVID-19 ikke altid er lige
nem at arbejde med, men vi ser frem til en fantastisk dag.
Jesper Dejlov Andersen

vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

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

plads til
din annonce

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Her er der

Kontakt Helle B.
2945 4615

Jensen Biler

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

www.endrupby.dk
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Familiedag i Endrup 16. august 2020

Dagen er et fælles projekt, hvor alle foreninger
i Endrup er medarrangør.
Menighedsrådet havde
på forhånd meldt ud, at i
disse coronatider var klubhuset ikke egnet til dette
arrangement. Det skulle
vise sig, at være en rigtig
god beslutning at flytte det
til Endrup Naturpark for
solen skinnede og alle nød
det fine vejr. Der var endda sat et telt op for at give
skygge.
12 km cykeltur planlagt
af Annegrethe startede
dagens program. Derefter
kaffe og rundstykker i og
omkring bålhytten. Vores præst Uffe har skrevet en
ny Endrup sang, og den blev på bedste vis fremført
af kirkesanger Vicki og organisten Anne, som optakt
til gudstjenesten. Egentlig en traditionel gudstjeneste, men krydret med en masse musik blandt andet
“What a wonderfull world”.
Herefter var der dukketeater for børn og barnlige
sjæle. “Spis hvad du kan for en 50’er” stillede sulten
hos de fleste og senere havde Birthe og Ketty kaffe
og kage klar. Derefter hyggesnak, blandt andet om
hvad der skal/kan ske med mejeriet.

Theodor og hans spillemandsmakker sørgede for fantastisk god hyggemusik og desuden
akkompagnerede de, da vi sang Himmelhunden.
Det var en lidt kølig aften, men der var masser at
varme sig på inde i bålhytten.

Lys om søen
Gode mennesker i Endrup i en pause inden de igen
forsætter med at grave kabel ned til lys rundt om
vores sø i Endrup.
Mvh. Johannes

Det hele var slut kl. 14 og alle mente, at det havde
været en dejlig dag, og samme fremgangsmåde skulle bruges næste år.

Sommerfest 24. juli i Endrup
Trods corona truslen valgte lokalrådet alligevel at
afholde sommerfest helt som traditionen siger. Der
var dog håndsprit flere steder, og den gode mad fra
Agerbæk Hotel blev øst op i stedet for som buffet.

10
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Sommerudﬂugt med
Grimstrup-Vestre Nykirke Vælgerforening.
Kender du de historiske steder og begivenheder i dit
lokalområde? Tit rejser vi til andre dele af landet eller
udenlands for at høre om og se historiske steder, men
vi bor lige midt i en spændende historie. Så i år skulle
udflugten holdes i vores eget område, som har mange
spændende historiske steder og begivenheder.

Vi mødtes i Grimstrup Kirke, hvor sognepræst Charlotte Locht førte os langt tilbage i tiden til reformationen. Herefter blev vi ført op gennem tiden, hvor vi
blandt andet hørte om hvordan tidligere sognepræster har sat deres præg på livet i Grimstrup og omegn,
deling af Grimstrup og Vestre Nykirke sogn, samt om
kirkens udsmykning, hvor der også indgår datidens
graffiti. Det var rigtig spændende og lærerigt.

Turen gik videre til Endrupholm, hvor vi havde en
rundvisning i parken af Annette Posselt, som er projektleder ved Endrupholm fonden. Annette fortalte
om hvilke ideer, der er med Endrupholm, når Esbjerg
kommune på et tidspunkt officielt overtager Endrupholm. Grund ideen er, at det skal være et kulturformidlingssted, men også et samlingspunkt for lokalbefolkningen. Kulturen skal være en bred vifte af arrangementer, det kan være fra opera til rockmusik. Det
kan være marked med arbejdende værksteder, børneteater, kunstudstillinger og meget andet. Kun fantasien
sætter grænserne. Det bliver spændende at følge.

Efterfølgende gik turen til Kratpladsen ved Grimstrup Krat, hvor Klaus Nissen guidede os igennem
Grimstrups spændende historie op gennem tiden. Vi
hørte blandt andet om de tre gravhøje, hvor Grimm,
Raun og Gumme efter sagnet skulle være begravet,
historien omkring Russerhulen, skolens tidligere og
nuværende placering, Korskroens betydning op gennem tiden, Maren Splid, som var den sidste heks der
blev brændt på bålet i Ribe, men var fra Grimstrup
og meget andet. Det var meget berigende.
Venstres gruppeformand i byrådet Kurt Bjerrum
fortalte os om nutid og fremtiden for vores område
set fra byrådets side. F.eks. er der afsat midler til trafiksikring i Grimstrup omkring skolen. Ingen udsigt
til skolelukning og desværre heller ikke til færdiggørelsen af cykelstien fra Omme til Grimstrup, så
Endrup og Grimstrup kan blive forbundet.

Til sidst var der almindelig hygge og grill i Endrup
Naturpark. Mens grillen varmede op, kunne vi gå en
tur i parken og se alle de nye skønne tiltag, som gør
Endrup attraktiv.
Bestyrelsen for Vælgerforeningen
Grimstrup – Vestre Nykirke Venstre

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

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

Tlf. 75 17 13 00

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

Mobil: 9380 0703

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

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

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

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

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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Kirkebladet
Nr. 5 • 2020

Efterår

Ja, restriktionerne hersker fortsat i kongeriget, herunder også
i kirken, og det må vi så leve
med - eller døje med - alt efter,
hvor man lægger trykket. Men
statens forlangender skal jo følges. Og det kommer så desværre til at præge efterårets kirkeliv i Vejrup og Vester Nykirke
Sogne. Jeg havde håbet – som
jeg skrev om det i det seneste
nummer af kirkebladet – at vi
atter kunne sætte fuld damp
under kedlerne, men det tilla-

der myndighederne endnu ikke.
Jeg havde indkaldt til et møde
i sognenes aktivitetsudvalg her
i september måned, men aflyste
det igen efter anbefaling om, at
vi skal holdes os fra de større
arrangementer. Så foreløbig ingen koncerter og større sangarrangementer. Det bliver på den
måde ikke det helt store, der
kommer på programmet her i
efteråret. Men mindre kan selvfølgelig også gøre det, når nu
omstændighederne kræver det.

Og blandt disse mindre ting
kan nævnes, at jeg holder en
foredragsrække over filosofiens
historie – fra oldtid til nutid (Se
mere herom på side 15). Desuden er der planlagt et par aftengudstjenester, hhv. d. 11/10
i Vejrup og d. 25/10 i Vester
Nykirke – gudstjenester, som vi
trækker ind under betegnelsen
’aftensang’, hvorved der skabes
plads til at gøre tingene anderledes end vanligt. Herom mere
i opslag på Facebook/ugeavisen
mv.
Hvad der kommer til at ske, når
vi kommer frem til december
og julen, får foreløbig stå hen i
det uvisse. Men sandsynligheden taler nok ikke for muligheden for de helt store adventsarrangementer. Og hvad angår
juleaften – hvis ikke tingene
ændrer sig markant – så kunne
det blive noget med to gudstjenester i hver af kirkerne. Men
det får vi se, når vi kommer lidt
tættere på det hele.
Uffe Vestergaard

www.endrupby.dk
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Adresseliste:
Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.
Sognets officielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Menighedsrådsvalg

Vejrup kirke:

Der har været valg til menighedsrådene i Danmark, hvilket for Vejrup og Vester Nykirke foregik på fredeligste vis. De nye menighedsråd, som
tiltræder deres 4-årige periode, d. 1. søndag i advent er følgende:

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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Vejrup:
Else Holberg Truelsen
Niels Peder Regel
Lone Wenzel Henriksen
Grethe Oxlund Johannesen
Anne-Grethe Riisager
Inge Havgaard Pedersen

Vester Nykirke:
Henrik Christensen
Hardy Lauridsen
Ulla Egelund Christensen
Tove Pultz Lauridsen
Martin Dupont Lauridsen

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

Raphaels Platons Akademi
2. Filosofien i oldtidens Rom,
tidlig middelalder
3. Reformation og renæssance
4. Oplysning og modernitet
(med linjen frem til vor tid)
5. Søren Kierkegaard.

kunne være et udpluk, som vi
kommer omkring – mere eller
mindre.

- Og jeg har valgt at tage en hel
aften med Søren Kierkegaard,
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
www.endrupby.dk

Søren Kierkegaard
Jeg har kun sat dato på den første aften – introduktion og filosofien i antikkens Grækenland.
Det bliver torsdag, d. 29/10,
kl. 19.00 i konfirmandstuen på
Præstegården i Vejrup, Engdraget 5. – Alle skal være hjertelig
velkomne.
Uffe Vestergaard
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Personalia
Døbt i Vejrup Kirke:
Ea Kjær Jensen
Jeppe Malvin Balsby Gjerlevsen
Flora Sellmer Juhl Pedersen
Cecilie Søndergaard Tobiasen
William Svoldgaard
Viktor Hynkemejer Knudsen
Melia Ellen Demuth Jensen
Viet i Vejrup Kirke:
Majken Svoldgaard Madsen og
Jesper Hansen, Vejrup.
Bisat og Begravet,
Vejrup Kirke:
Søren Jensen

Gudstjenester Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

4/10

17. s.e.trin.

ingen

10.30

11/10

18. s.e.trin.

19.00*

ingen

18/10

19. s.e.trin.

ingen

9.15 (PT)

25/10

20. s.e.trin.

10.30

19.00*

1/11

Alle helgen

16.00

14.00

8/11

22. s.e.trin.

10.30 (PT)

ingen

15/11

23. s.e.trin.

ingen

10.30

22/11

Sidste s. i k. året

9.15

ingen

29/11

1. s. i advent

ingen

9.15 (PT)

PT - sognepræst Pernille Troldborg,
* Aftensang
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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

17

Vejrup Endrup Nyt

TLF 75 36 33 22

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

Glarmester

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

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

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

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

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00
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Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding
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Endrup Open
Lørdag 26. september blev der spillet Endrup Open
på Kaj Lykkes Golfklub i Bramminge, og her var det
Anders Søkilde der løb af med sejren.
Efter en god runde på 18 huller blev det det Anders
der skulle have sit navn graveret på pokalen i år. Pokalen er flot graveret med de sidste 10 vinder i den
årlige dyst Endrup Mesterskaber i Golf
Den årlige dyst plejer der at deltage 12/14 golfer,
- men pga. Covid-19 var der kun 6 deltager i årets
dyst.
Ketty Kristoffersen

Cykelklubbens Udﬂugt 2020
Hver mandag kl.9 tager cykelklubben på tur, der
bliver lavet forskellige ruter omegnen af Vejrup,
men d 3. august var der tid til den årlige udﬂugt,
turen gik til Kammerslusen ved Ribe.
Vi fik cyklerne kørt til Sneum hvorfra vi cyklede
de ca. 12 km langs diget til Kammerslusen. Her nød
vi en lækker frokost og slappede lidt af, inden turen
gik tilbage til Sneum. Vi sluttede af hos Inger og
Aage Henriksen, som stod klar med kaffe og kage i

deres hyggelige have tæt på Sneum å. Det var en vellykket dag helt igennem og dejligt vejr.
Har du lyst til at være med i cykelklubben, så bare
mød op ved købmanden hver mandag
kl. 9,00. Vi er som regel tilbage kl. ca. 11,30. Man får
motion, frisk luft og socialt samvær.
Vi cykler året rundt når vejret tillader det, vel mødt.
Tove Hermansen

www.endrupby.dk
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VIF Fjollefredag
På baggrund af de nuværende Corona
omstændigheder hvor man max må være
50 personer samlet, skal spritte af og
sørge for god afstand, har VIF besluttet,
at efterårets Fjollefredag bliver udsat.
Vi følger situationen nøje og hvis
der bliver åbnet yderligere op,
vil vi planlægge en række
fredagsarrangementer.
Som tiden er lige nu, tør vi dog ikke
at risikere noget og at arrangere
Fjollefredag/Fredagsaktivitet.
VIF Bestyrelse- Ida Søby

J

PROFIL
HVAD ER JA PROFIL?

JA Profil er eksperter i beklædning, og det betyder vi kan skaffe alt fra sportsartikler,
arbejdstøj, profiltøj til reklameartikler. Vi er topmotiverede for at yde den bedste service,
og tilbyder webshopløsninger til vores kunder, og vi handler med alle typer kunder.

TOP

KONTAKT OPLYSNINGER

service

Telefon / 27 85 57 01
Mail / Info@japroﬁl.dk
Hjemmeside / www.japroﬁl.dk

ARBEJDSTØJ

SPORTSTØJ

PROFILTØJ

REKLAMEARTIKLER

WWW.JAPROFIL.DK

VIF Fodbold

Generalforsamling
Vejrup Borgerforening
Det afholdes ifølge vedtægterne
Torsdag den 5. november kl. 19.30
Mødelokalet i Vejrup Endrup Fritidscenter.
Der vil, som vanligt, blive trukket lod
blandt betalende medlemmer om
2 stk. købmandskurve a´ 500 kr.
Vel mødt - Hilsen Vejrup Borgerforening

Indendørs 2020/21
Der tilbydes igen i år indendørs fodbold
Opstart er i Uge 43 og der er
fastsat følgende træningstider
Torsdag: U10 og U11 (årgang 2010-2011)
Kl. 16:30-17:30 (Ronni Fyhn+hjælpere)
Fredag: Små Fødder U7, U8, U9 (2012-2017)
kl. 16-16:55 (Anders Ebener+hjælpere)
U12, U13, U14 og U15 (2006-2009)
kl. 17-18:30 (Anders Ebener+hjælpere)
Hallen deles op, så børnene deles
i mindre grupper efter alder/niveau.
Det vurderes efter opstart hvilke årgange,
Der tilmeldes faste kampe og hvilke der
evt. tilmeldes enkelte stævner.
Fodboldudvalget
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VM i Golf 2020

Tuneringen blev afholdt hos Kaj Lykke Golfklub. Der
var tilmeldt 35 deltager til dagens udfordringer. Vejret var perfekt hele dagen, med høj solskin og super
humør, vi tog ud på togt for at spille noget godt golf.
Efter matchen var der dækket op til spisning i klubhuset, hvor der var præmie over -rækkelse bagefter.
Matchen i år var utrolig tæt, der var hele 4 spillere
indenfor 3 point afstand, så der var en del som bejlede til titlen.
Der var fundet præmier i stor stil, så det lykkedes
næsten at alle fik en præmie med hjem. Vi takker

derfor alle der ved med til sponsorere til dagens golf:
Søndergaard Biler, Vejrup Bryghus, Sydbank Bramming,
Skjern bank, Bramming Sportmaster, Bramming Kaj
Lykke golfklub, Min Købmand, Vejrup, Aquaren Holsted
Golfklub, Holsted Biler, Peter Bertelsen, JA Proﬁl
Der blev kåret vindere af henholdsvis A og B-række -B-Rækken Erik Frandsen og A-Rækken Jesper
Dejlov Andersen
Datoen er allerede sat til næste års VM i Golf 2021,
som er 12 September.

Vejrup præmiespil
48
519
352
23
375
529
258
179
111
446
471
175
8
285
37
407
125

Juli 2020
Nora og Bent Pedersen
Allan Gade
Anna Jørgensen
Conny Jensen
Kaj Lind
Ulla Franzen
Per Burkal
Lis Hougård
Mette Enevoldsen
Kenneth Møller
Susanne Gomaz
Klaus Hansen
Ester Thomsen
Åge Henriksen
Mike Pedersen
Jytte Nielsen
Mads Andersen

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

182
141
73
117
428
221
55
466
56

Lone Andersen
Iben Sørensen
Birthe Degn
Klaus Bundesen
Linda Iversen
Benny Frøsig
Poul Erik Andersen
Mads Møller
Poul Erik Andersen

39
14
124
216
95
479
308

April 2020
Ejvind Christensen
Nora og Bent Pedersen
Lars Nielsen
Pia Gjerlevsen
Lisbeth, Stationsvej 12
Tina Sørensen
Karen Pedersen

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

www.endrupby.dk

223
277
539
131
329
257
410
102
212
439
475
525
350
16
337
537
192
429
540

Emil Bergenhagen
Poul Bjarne Holst
Jari L. Jensen
Martin Holm
Per Damkær
Leif Hermansen
Kirsten Bladt Hansen
Leif Jørgensen
Lene Hansen
Lissy Tobiasen
Pia Engbjerg Hansen
Kent Olsen
Simon Truelsen
Annette Hunderup
Thor Lillebæk Truelsen
Steffan Bertelsen
Peter Sørensen
Inger Pedersen
Hans Erik Madsen

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

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

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

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

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

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

Tillid og
og tryghed
tryghed er
vi bygger
Tillid
er det
det vi
bygger på
på
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VIF Håndbold
Håndboldkaravanen var på besøg fredag d. 28.
september og stod for håndbold aktiviteter for alle
elever på Vejrup Skole, her kom de en tur over i Fritidscenteret for at få en go oplevelse i håndbold verden. Hver klasse blev på skift, instrueret i spændende håndboldlege, Dansk Håndbold Forbund havde

sendt instruktører med ud for at vise hvorfor det er
sjovt at gå til Håndbold.
Håndboldudvalget vil også siger tak til de frivillige, det var en rigtig god og lærerig dag
- Karina Tobiasen

Boganmeldelse.

Rene Jacobsen: Dengang vi var os
Fra fællesskabet i 1950´erne og til nutidens individualisme, det handler bogen om. Med dette
sigte følger vi beboerne i en ejendom i et arbejderkvarter i København og bliver kendt med børn
som voksne, følger deres liv på godt og ondt og
deres indbyrdes forhold. At komme hinanden ved
trods alt. – Med den stigende velstand de følgende årtier forsvinder umærkeligt denne samhørighed, hvorefter enhver bliver sig selv nærmest i
jagten på materielle goder. – Det er en god, tæt

og solidarisk skildring af
de vidt forskellige personer og deres ageren i tidens forandring, der også
forandrer de enkelte. –
Bogen er levende fortalt,
og man føler sig godt
underholdt og oplyst om den tid, der var, men
fornemmer også en menneskelig pris at betale.
Ingrid Jensen
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VIF Gymnastik – Yoga
Så kan vi igen i år tilbyde yoga, til alle motionsglade vejrupgensere.
I år vil I igen, blive kyndigt instrueret af: Maja Henriksen
Af hensyn til covid-19, så tag gerne din egen yoga måtte med
mød op i multisalen tirsdage kl. 17.00 – 18.15.
Er yoga ikke lige dig?
Vil du måske prøve kræfter med nogle af vores andre motionshold for voksne, alle kan være
med begyndere som erfarne. Bare mød op og prøv!
➢ Sjov træning for unge piger og modne damer: Torsdage kl. 19.30 – 20.25.
➢ All-round puls og cirkeltræning for alle: Tirsdage og Torsdage kl. 18.30 -19.25
➢ Herreholdet, gymnastik hvor hele kroppen bevæges
Mandage kl. 19.00-19.55. Obs opstart fra mandag d. 28. september.

Fornyelse til glæde for voksne motionister i Vejrup
Det er med stor
glæde, at vi i gymnastikafdelingen
kan løfte sløret for,
at vi tilbage i marts
måned blev tildelt
30.000 kr. fra DIF
og DGI’s foreningspulje.
DIF og DGI uddeler
hvert år 44 millioner fra foreningspuljen til glæde for
idrætsforeninger.
Deres formål med
foreningspuljen er,
at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere kan mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel. Midlerne fra puljen skal desuden
hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
Midlerne ansøgte vi med fokus på at ville skabe mulighed, for udvikling og fornyelse til gymnastikafdelingens
voksenhold. Da vi i gymnastikafdelingen ønsker at fastholde de voksne medlemmer, samt tiltrække nye medlemmer. Som mindre idrætsforening ønsker vi også at være i stand til, at være et attraktivt valg for lokalsamfundet, i ”konkurrencen” med de større byers tilbud til voksne.
Med hjælp fra instruktører, blev midlerne brugt på fornyelse og indkøb af nyt træningsudstyr, som allerede
er taget i brug. På billedet ses det indkøbte træningsudstyr. Der skal desuden nævnes at der også er indkøbt
en vægtstang med tilhørende vægtskiver og i alt 16 stepbænke. Så er der en derude, der går med en drøm om
at blive step instruktør, er det nu muligt i Vejrup IF
På vegne af gymnastikafdelingen- Tina Højer Grønning
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Gørding-Vejrup Skyttekreds startede
en ny sæson tirsdag d. 1.9. efter at
den udsatte generalforsamling var
afholdt mandag d. 31.8.
Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen d. 31.8. var lidt
anderledes end sædvanligt. Da der
var varslet formands skifte, var foreningen vært med aftensmad til de
fremmødte. Efter alle var blevet bespist, fortsatte generalforsamlingen i
skytteforeningens opholdslokale under Vejrup-Endrup Fritidscenter.
Fællesbillede af de skytter, der skulle have overrakt præmier fra sidste sæTil årets generalforsamling stoppede sons stævner og turneringer.
Verner Fogh som formand og Vibeke
Rønde som bestyrelses medlem. Til generalforsami foreningen overholdt alle krav, og det har i høj grad
lingen blev Frank Løbner valgt ind som formand,
gjort processen lettere.
samtidigt med at Lars Estrup og Bent Paagaard
Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen.
Aﬂyst sæsonafslutning blev til opstartsfest – Da
foreningens sædvanlige sæsonafslutning i april med
I fuld ﬁrspring fra opstart – Det var en spændt
præmieoverrækkelse og lagkage i banevis måtte aflybestyrelse og hjælperflok, der tirsdag d. 1.9. slog
ses, havde bestyrelsen i stedet arrangeret en opstartsdørene op til en ny sæson Dog var der ingen grund
fest. Tirsdag d. 15.9. blev præmier og medaljer fra den
til bekymring. Nuværende og tidligere medlemmer
foregående sæson uddelt, imens gæsterne kunne spise
bakkede op omkring sæsonopstarten, og i løbet
pølser, drikke sodavand og kaffe. 41 personer deltog i
af de første par uger kom der også helt nye medfestlighederne, så arrangementet blev rykket op i ’det
lemmer til i foreningen. Corona restriktioner med
gamle bibliotek’ i Vejrup-Endrup Fritidscenter til et
massevis af sprit, afstandskrav og forsamlingstæthed
større lokale, hvor der var plads til alle.
har været noget af en omvæltning, men i og med det
efterhånden er blevet kutyme over alt i samfundet,
Åbent hus arrangement aﬂyst – I sidste nummer af
har både hjælpere, skytter, forældre og andre gæster
Vejrup-Endrup nyt kunne det læses, at vi ville deltage i DGI-arrangementet Skydesportens dag, som er
et landsdækkende åbent hus arrangement. Desværre
er dette blevet aflyst på baggrund af corona, så foreningen vil ikke være åben for prøveskydninger og
gæster lørdag d. 10.10. som ellers udmeldt. Dog forsætter vi som deltagere i Skole DM i Skydning, hvor
vi i løbet af efteråret får besøg af 5. klasses-eleverne
fra Gørding skole. De kommer ned og prøver kræfter
med skydningen i en idrætstime og efter-følgende
også får mulig for at komme og prøve i vores almindelige træningstid.

Den nuværende bestyrelse der består af (bagerst fra
venstre) Lars Estrup, Karsten Grønning, Frank Løbner,
Jørgen Baltzer (og forrest fra venstre) Bent Paagaard
Nielsen, Ida Søby Fogh, Ulla Bagger Mortensen.

Nu håber bestyrelsen, frivillige og medlemmer, at
sæsonen 2020/2021 kommer til at køre uden for
mange aflysninger generelt, så der til og med marts
vil være skydning for både børn og voksne i skydekælderen under Vejrup-Endrup Fritidscenter både
mandage, tirsdage og torsdage.
Ida Søby Fogh,

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

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
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Arrangementer 2020
Oktober
HVER
HVER
HVER
Lørdag

Mandag
Tirsdag
Torsdag
D. 10.10

Flittige Hænder i skolens grupperum i kælderen kl. 13.30
Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret
”Gå med os” kl. 9.30 fra Vejrup Endrup Fritidscenter
Skydesportens dag, gratis skydning, landsdækkende åbent hus kl. 10:00 – 15:00

November
Torsdag D. 5.11
Torsdag D. 5.11

Vejrup Borgerforening Afholder Generalforsamling Fritidscenter kl. 19.30
Vejrup Seniorklub Foredrag ” De farlige Kvinders Ø” Fritidscenter kl. 14.00

Gå – Guider, Sonja, Lis, Karen og Anne
Hver torsdag kl 9.30 fra
Vejrup Endrup Fritidscenter
Du er velkommen til at GÅ med os. Vi finder vej, vi deler os op i to
hold, en kort og en lang rute, her er der frisk luft og højt til himlen.
Er du ung eller gammel, med barnevogn eller stok, alle er velkomne
og så er det gratis.
Turen vare ca. en time, du får Glæde, social samvær, bevægelse og
velbefindende og måske lidt fuglefløjt.
Håber vi ses til nogle aktive ture rundt i vores skønne natur.

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

Din fagmand

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
Knud Jørgensen EL ApS

.000,-

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

a.

AEG Kondenstørretumbler

tsum c

AEG Vaskemaskine

gevins

T8DSB830E

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

Samlet

L7FSB840E

T
S
Y
AFL 26

5499,-

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

Energiklasse A+ • 8 kg

75 17 89 99

7519 0085
7519 0381
7517 3900

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

5499,-

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

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
7519 0502
2815 0517
7517 8504
7517 1300
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2061 2689
2785 5701
7519 0452
7519 0529
2971 3899
7519 0333
4038 0253
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
7536 3322
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7515 2222
7519 0200
5171 9403
7519 0054
7519 0350

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

Telefon

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

Nørregade 23 6690 Gørding

By

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

www.kj-el.dk

Firmanavn

