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4 hold tvillinger i en klasse
Det er meget usædvanligt, men i 0. klasse på Vejrup 
Skole er næsten halvdelen af de 18 elever del af et 
sæt tvillinger. 
Det er Mille og Magnus, Maddie og Melvin, Jack og 
Anna, Felix og Simon.
Klasselærer Pia Fichman har aldrig hørt om klasser 

med 4 tvillingepar, men det var netop det, der var, 
da hun åbnede døren til 0 klasse efter sommerferien. 
Det er jo helt specielt, men børnene tager det helt 
roligt. Alle i klassen hjælper hinanden og leger sam-
men på kryds og tværs, uanset om de er en del af et 
tvillingepar eller ej, fortæller Pia Fichman.

Hot n’ tots nye frisør
Mit navn er Caroline og jeg starter op som selvstændig frisør i 
Hot n’ tots lokaler i Vejrup under navnet Caroline P. 

Jeg har den fi re-årige frisøruddannelse som jeg afsluttede 
i sommeren 2021. Siden da har jeg været ansat som frisør i 
Bramming, men jeg har altid drømt om at blive selvstændig – 
og den drøm skal jeg nu udleve som frisør i Vejrup. 

Hos Caroline P kan du altid regne tid til dig, hygge og kvalitet.

Jeg glæder mig derfor til at byde dig velkommen i rolige og 
hyggelige omgivelser, hvor kreativitet og farvenørderi forenes.

Vil du vide mere? Så kan du altid følge med på både Facebook 
og Instagram, hvor du også kan deltage i diverse konkurrencer. 

Du kan desuden allerede nu booke din tid på caroline-p.planway.com 

Jeg håber at vi ses! - Hilsen Caroline

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Kære iværksætter/forretningsdrivende i Vejrup!
Har din virksomhed et reklamebanner på vejrup.dk?
Ved at købe et reklamebanner på Vejrup.dk, støtter din virksomhed borgerforeningen og du 
får en attraktiv plads på hjemmesiden, hvor de besøgende kan se dit banner.

Kontakt borgerforeningen på Facebook eller via mail:
borgerforening@vejrup.dk for at få din reklame på Vejrup.dk.

Et banner koster 300 kr. pr. år.

OBS: For at få det optimale ud af pladsen anbefaler vi at et banner er i størrelsen 720x240 px.

Vi håber, det kunne have interesse.

De bedste hilsner
Borgerforeningen 
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Høstweekend ved  Gørding Vejrup Spejderne
Så blev årets høstfest holdt og fejret i stor stil. Lør-
dag morgen kl. 9.30 ankom en fl ok morgenfriske, 
glade spejder til spejderhuset, klar på at fejrer høsten 
for i år. 
I år stod den på at sylte, koge saft og lave marmelade. 

Kl. 10.00 var spejderne klar til at gå i gang med at 
sylte agurker, rødkål, rødbeder, græskar, mirabeller 
og rødløg. Der blev kogt saft af mirabeller, solbær, 
ribs Der blev også lavet en masse forskelligt marme-
lade, deri blandt julemarmelade, jordbær og solbær 
med lakrids.  

Kl. 15.00 blev der serveret saft og kage til de hårdt 
arbejdende spejder. Kagen var blevet lavet af nogle 
skønne forældre. Efter kage tid var spejderne klar på 
at lave saft, marmelade og sylte igen. Der blev også 
lavet en masse etiketter til alle glassene. Spejder-
ne bagt også en masse forskellige slags tærter med 
de forskellige frugter og bær sammen med Maria 
Bønnelykke stor tak fi r hjælpen. 

Kl. 17.30 var alle spejderne sultne, og for en gang 
skyld, skulle spejderne ikke selv lave aftensmaden 
over bål, da dette også blev serveret af 
nogle søde forældre og i skal også have 
mange tak for jeres hjælp. Efter aftens-
maden, blev der i bedste spejder stil lavet 
popcorn over bål, sunget sange, spillet 
stikbold og de sidste gerninger blev lavet 
færdig. Kurve med godterne blev også 
pakket og gjort klar til søndagens store 
auktion. 

Kl. 21.00 var spejderne klar til at runde dagen 
af, med en overnatning i henholdsvis shelter og 
hængekøjer under åben himmel. 

Søndag formiddag kl. 9.30 drog spejderne hen til 
præsteboligen for at deltage i årets høstgudstjeneste. 
Efter høstgudstjenesten skulle de hjemmelavet høst 
ofrer, sælges til højeste bydende på auktion. Alle 
pengene gik til et 
godt formål udvalgt 
fra kirkens side. Det 
var meget spæn-
dende og lærerigt at 
være en del af som 
nye spejderlede-
re og vi glæder os 
allerede til næste 
års høstfest. 
Tak for det god 
sammenarbejd 
med Gørding kirke 

Skrevet af 
Pernille og Sabine
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VIF Gymnastik
Vi har igen været heldige..

Vi har i gymnastikforeningen igen i år, fået mulig-
heden for, at indkøb nyt udstyr til glæde for både 
voksen og børnehold, med støtte fra DIF og DGI’s 
foreningspulje 

Gymnastikforeningen i Vejrup IF,  har fået tildelt 
30.000 kr. i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje. 
Midlerne er gået til indkøb af en fi tness slegde, 
vægtskiver, sprint track, rullemadras og soft top ma-
dras. 

Kunne du også tænke dig at prøve vores nye udstyr, 
så har vi pladser på både vores børne og voksenhold 
endnu, se mere på vejrupif.dk, under fanen gymna-
stik. 
Dif og DGI støtter foreningsidrætten med 44 mio. 
kr. årligt

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehals-
midler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konserva-
tive Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforenings-
puljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Dan-
mark.

På billederne ses henholdsvis fi tness sledge m. 80 kg. 
på sprint tracken, samt børn i fuld gang på soft top 
med diverse spring. 

 På vegne af gymnastikforeningen - 
Tina Højer Grønning

Grimstrup- Vester Nykirke Venstreforening 
Inviterede alle interesserede på tur i vores lokalområde 25. august

Vi mødtes hos Rasmus Pultz Lauridsen i Vong, hvor 
Rasmus har 750 malkekøer og kalve, Rasmus viste 
rundt til staldene og fortalte om produktionen. 
Der er nogle udfordringer i lyset af at muligvis at 
skulle afgive areal til Power-to-X. Dette fi k Rasmus 
til at videregive problemet til Klaus Sandfeld, som 
sidder i byrådet.

Efter mødet med landbrug kørte vi til Vester Nykir-
ke, hvor Formand for menighedsrådet Henrik Chri-

stensen og Hanne Eiby modtog os i strålende sol-
skin. Hanne Eiby fortalte med kæmpestor viden om 
kirken og dens historie, hvilket var helt fantastisk. 

Derefter kørte vi til Endrup Naturpark, hvor Klaus 
Sandfeld, folketingskandidat talte til de fremmødte. 
Bestyrelsen sørgede for pølser med tilbehør var klar 
på grillen.

Tak for en god dag/aften Ketty Christoffersen 
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Coronafri Byfest 2022
Endelig kunne vi holde byfest uden corona restrik-
tioner, som vi kender den allerbedst. I år var vi også 
heldige med, at vejret var i top. Næsten for godt med 
hedebølgen.

Mandag til tirsdag
Byfesten blev sat i gang med Børn ecamping, hvor 55 
børn i alderen af 6 til 14 år overnattede i teltet. De 
havde nogle fantastiske timer, alle hyggede sig, det 
var dog meget koldt om natten.

Onsdag
Fogh’s ølsmagning blev taget godt imod, af 30 gæ-
ster. Der blev serveret tarteletter og øl. Flere af dem 
fortsatte efterfølgende over i det store telt, til øl raf-
ling.
Sportsfest Banko var velbesøgt, med både yngre og 
ældre spillere.

Torsdag
Fodbold stillede op med fl ere hold og der var stort 
heppekor ved sidelinjen. Familiecykeltur var en 
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kæmpe succes i år, med over 130 cyklister, trods den 
høje varme. Heldigvis gav Middelfart Sparekasse en 
øl eller sodavand, efter cykelturen. Kondifrokost var 
rigtig hyggeligt, med mange fremmødte. 
Her fi k de unge hjælper fra de forskellige idrætsgrene 
en erkendelse fra Idrætsforeningen og Otto fi k over-
rakt træner/lederprisen, som TAK for deres indsats i 
foreningen.

Fredag
Fyraftensarrangement slog rekord i år, med 200 del-
tagere. Der var pølsebord og musik.
Alle var i fantastisk stemning, alle sider på teltet var 
rullet ned, pga. den høje varme.
Senere blev der spillet Krolf og Fodbold på banerne.
Spejderne stod for børneunderholdning, det var rig-
tig sjovt, syntes mange børn.
Til aften var der Diskotek i teltet for de unge, med 
masser musik og dans.
Hele dagen og aften var pladsen fyldt med glade 
mennesker.

Lørdag
Torvedagen kunne i år blive afholdt udenfor, pga det 
gode vejr. Der var rigtig mange boder i år og i teltet 
var der gratis rundstykker til alle. 
Sæbekasseløb blev afholdt af nogle af byens børn, 

der var kamp til stregen, en enkelt sæbekassebil 
måtte dog udgå, pga skade på det ene hjul. Dog var 
der en anden køre, som lånte dem hans bil, så de 
kunne fortsætte i løbet. De vandt med den fl otteste 
bil.
På en kæmpe oppustelig fodboldbane blev der af-
holdt bordfodbold, med masser af vand i pauserne.
Til aften var der den helt store Fest i teltet, med en 
kanon stemning blandt alle.

Søndag
Gudstjeneste i teltet med rundstykker til de frem-
mødte.
Optoget i år var der en fantastisk god opbakning 
til, trods den nye lov, som blev meldt ud, på et sent 
tidspunkt, personerne måtte ikke opholde sig på 
vogne eller lignende. Folk var kreative og alle havde 
gjort et fl ot stykke arbejde, Varde Garden, med Poul 
Erik forrest, fulgte dem rundt i byen.
1. pladsen gik i år til Vibæk, som havde lavet en spø-
gelsesvogn, man kunne gå en tur igennem, hvis man 
turde. Flag til fl agsætning blev udsolgt, der var man-
ge fl otte præmier. Der var Helstegt pattegris som 
afslutning på en rigtig god uge.

Sponsorgaver blev i år samlet ind af Ina og Esther 
Thomsen. Vi takker for deres enormt store stykke 
arbejde. De sørgede for, at der var gaver til boder, 
banko, sæbekasseløb og fl agsætning. Hertil skal også 
lyde en stor tak, til alle dem, som har sponseret.

Vi takker for den store opbakning til alle i byen, og 
ikke mindst en kæmpe tak til, alle de frivillige.
Uden dem, kunne sådan et arrangement slet ikke 
fi nde sted, i vores lille by.

Med venlig hilsen Festudvalget – Allan Enevoldsen
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Vejrup Idrætsforening
!! NYT for tilmelding og betaling !! -  Man skal tilmelde og betale via 
hjemmesiden, vejrupif.dk under fanen IDRÆT OM DAGEN. 

Der er det muligt at vælge at tilmelde barnet 3 eller 7 gange. 
3 gange koster 50 kr. – 7 gange 100 kr.  Husk at tilmelde i barnets navn  

Børn under 2 år GRATIS og skal IKKE tilmeldes
Fredag den 4/11-22 (fodbold)  og Fredag den 9/12-22 (håndbold)

Fredag den 20/1-23 (e-sport)  og   Fredag den 24/2-23 (fi tness)
Fredag den 10/3-23 (gymnastik)  og  Fredag den 31/3-23 (festudvalg)

Dørene åbner 18.30 og lukker 20.45 til FÆLLES oprydning
Kl. 21 slutter Fjolle Fredag 

Sabrina Hermansen

Vøgas Lund – sælger juletræer i skoven
Vøgas Lund gøre opmærksom på at der sælges billige terrasse træer fra 
lørdag den 5. november og frem til den 1. december, træerne vil stå op af 
hegnet ved vejen.

Og lørdage den 10. og 17. december er der fæld selv og salg af træer i sko-
ven, her er der frivillige i skovensom hjælper, samtidig er der også bål, 
gløgg og hygge som vi plejer at have når der skal fældes årets juletræ.

Med venlig hilsen Jørgen Fogh
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Seniorklubbens tur til Ærø
En dejlig sommermorgen sidst i august 
mødtes en folk seniorer ved Fritidscen-
teret i Vejrup, klar til at tage på bustur 
til Ærø.

Bussen blev hurtigt fyldt op og snart var 
vi på vej. Efter en hyggesnak og en dejlig 
morgensang var vi hurtigt på Fyn, hvor 
første stop var kaffe og rundstykker. 

Herefter gik det videre mod Rudkøbing 
og færgeturen til Marstal, hvor vi blev 
modtaget af den lokale guide, som på 
allerbedste vis fortalte og viste os rundt 
i mange afkroge af den dejlige ø. Der var 
også tid til selv at gå lidt rundt i Ærøs-
købing og se den gamle by og nyde en is i det 
dejlige sensommervejr.

Hjemturen gik over Als, så vi fi k set rigtig meget 
denne dag. -  Lene Thorø

Vejrup Endrup Nyt
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Ægte spejder madlavning 
Af Charlotte Thorøe - Grimstrup/Årre spejder

Det nye skoleår er nu startet op, og det er det nye 
spejder år også. Opstarten hos KFUM-spejderne i 
Grimstrup/Årre gruppe har stået i madlavningen 
tegn. Det første møde skulle spejderne ud på et lille 
løb. For hver opgave de løst fi k de udleveret noget 
som de skulle bruge til at lave snobrød med. En af 
ulvene spørger ”hvad så hvis vi ikke kan løse en af 
opgaverne?”, og den fjollede leder (Undertegnede) 
svare ” Ja så må I se om I kan lave et snobrød med fx 
en pind og saftevand, eller dej og saftevand”. Alle 12 
børn kiggede noget skeptisk på mig, forståeligt nok, 
men gik straks i gang med opgaverne. Og det lykke-
des alle børnene at svare på alle opgaver, så snobrøds 
bagningen gik som en leg. 

Dog blev de undervejs på løbet fl ere gange distra-
heret af alle de lækre brombær vi har omkring vores 
hytte i Egekrat skoven. Så Dorthe og jeg besluttede 
at til de næste spejdermøde skulle vi lavet noget mad 
over bål med brombær. Valget faldt på brombær 
pandekager. 

På dagen for 
spejdermødet 
var der dog 
varslet skybrud 
i det tidsrum 
vi har spejder-
møde, bum 
bum, hvad gør 
det kreative 
spejderleder 
så. Jo hun fi n-
der 3 trangia 
sæt frem. Så 
kan vi lave pandekager over ”åben” ild selvom vi ikke 
kunne stå ved vores dejlige bål sted. Inden vi nåede 
så langt blev børnene sendt ud for at plukke brom-
bær, og det lykkedes dem at plukke næsten 1 kg. 
Herefter gik vi gang med at lave dej, og bage pande-
kager. Alle gik op i det med liv og sjæl. 

Da alle børnene sidder og spiser deres pandekage er 
der pludselig en der siger ”Mmm, maden smager nu 
altså bedst, når man selv har lavet den” og det kunne 
vi kun give ham ret i. 

Programmet frem til jul er også lagt, vi skal bl.a. 
arbejde med mærket Hemmeligheder, hvor bæver 
og ulve skal prøve kræfter med usynlig skrift, vi skal 
arbejde med færdselsreglerne, både dem i trafi kken 
og også om hvordan vi færdes overfor hinanden. Vi 
skal deltage i KFUMS korpsets velgørenheds projekt 
Spejderhjælpen, lave (u)hyggelig halloween pynt og 
så skal vi have et halvdags arrangement en lørdag 
ude i hytten, hvor vi skal tage mærket Kok. 

Hvis nogen derhjemme synes det lyder spændende 
det her spejder, så er I mere en velkommen til at 
komme og besøg os i vores hytte i Egekrat skoven. 
Bæver og Ulve (0-3 kl.) mødes hver torsdag fra 
17:00-18:30, Junior og Trop (4-7 kl.) mødes hver 
tirsdag 18:15-20:15, dog skal bemærkes at den første 
tirsdag og torsdag i måneden holdes der spejderfri.

For yderligere informationer kan I kontaktet en-
hedsleder Charlotte Thorøe, 27240910 (Bæver/
Ulve), Mogens Dransfeldt, 53342999 (Junior/ Trop), 
eller Ingrid Simonsen, 75191109 (Gruppeleder).
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

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

KØB • SALG • REPARATION

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 

 

 

 Jesper Dejlov Andersen

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

 

- kom godt fra start...- kom godt fra start...

Vejrup Storegade 61, 6740 Bramming 

KØB • SALG • REPARATION
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GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

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

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

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

mail@ve-fritidscenter.dk

Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51

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

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

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkebladet
Nr. 5 • 2022

Baby-salmesang
Vi er i Vejrup Kirke klar med endnu en sæson med babysalmesang, som kommer til at foregå følgende tirsdage: 
25/10 – 1/11 – 15/11 – 22/11 – kl. 9.45-10.45 i Vejrup Kirke.

Babysalmesang er en hyggelig time med musikalsk samvær, leg, salmesang og Fadervor i kirkens rum.

Hver gang afsluttes der med forfriskninger og hyggesnak.

Deltagere max. 7 babyer i alderen 0-12 måneder med 
deres mor eller far. – Som udgangspunkt skal man 
kunne deltage alle fi re gange.

Det hele under ledelse af organist og musikpæda-
gog Anne Præstegaard Thomsen.

Tilmelding SMS til Anne på tlf. 2539 3721

Vel mødt!

Hilsen fra Ronald
Tak for velkomsten i de to menighe-
der Vejrup og Vester Nykirke, hvor 
jeg fra første møde oplevede en varm 
og imødekommende stemning. Der 
har allerede været fl ere gudstjene-
ster, hvor jeg glæder mig over det 
gode samarbejde med den kirkelige 
betjening og den – synes jeg – gode 
kontakt med menigheden. Berigende 
dåbs-og vielsessamtaler har jeg haft 
en del af. Konfi rmandundervisnin-

gen er godt i gang og det er en glæde 
og en udfordring at prøve at formid-
le kristendom til en generation, der 
umiddelbart er fremmede overfor 
Jesus liv – gerninger og fortællin-
ger. Hvilket opgavens vigtighed kun 
bliver skærpet af. Og så har de unge 
mennesker, når vi kommer lidt ind 
på hinanden, mange overvejelser og 
spørgsmål om livet – døden og kær-
ligheden, som de formulerer på deres 

www.endrupby.dk 13



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 offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14 
Tlf. 29 43 73 92

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

måde. Det er her den gode samtale og 
formidling kan begynde. En opgave, 
som forældre har et afgørende ansvar 
for kan lykkes så godt som muligt, 
ved netop at tale med deres børn om 
det der berøres i konfi rmandunder-
visningen og ved at deltage i gudstje-
nester sammen med deres barn. 

Min baggrund er mangfoldig. Lige 
fra en butiksuddannelse til bilsælger, 
terapeut, friskoleleder og højskole-
mand, samt foredragsholder og for-
fatter. Ligesom fodbold som spiller 
og træner har fyldt meget i mit liv.  
”Mit Hjertes Øer” Færøerne, er mit 
andet land. Jeg har boet der og be-
søgt øerne mange gange siden jeg i 
1981 kom derop som fodboldtræner. 
Jeg blev præst det år jeg fyldte tres og 
håber at kunne virke mange år endnu 
– Selv har jeg den opfattelse, at det 
jeg har på hjerte, er som en god vin, 
der bliver bedre og bedre med årene 
– og det vil jeg gerne dele med jer her 
i menighederne og med mennesker i 
det hele taget. Vil du som læser gerne 
vide lidt mere om min baggrund og 
virke kan du klikke ind her:
www.ronaldrisvig.dk 

- og en tanke: Om glæden 
ved at vokse sammen
Den største drivkraft er glæden, for 
glæden bærer livet i sig. Det pulseren-
de, det undersøgende, det udfordren-
de, det uforudsigelige, det der kræver 
vores indsats. Det er der, hvor livet 
trækker i os og kommer os i møde. 
Det gør det, fordi vor længsel og lyst, 
som menneske, det er at virke og ska-
be. Livet vil noget med os. ”For livet 
skal ikke blive til noget bestemt, men 
er bestemt til liv.” Det betyder ikke, 
at alt er lige godt – tværtimod. Derfor 
et det sundt at holde sig til glæden, 
der både er katalysator og den der 
fortæller os, om vi er på rette vej. Og 
der hvor skabertrangen og virkely-
sten går hånd i hånd med glæden, der 
vokser vi som mennesker. Og - den 
største glæde, det er når glæden over 
vel udført virke deles med andre - det 
er her vi vokser sammen. 

Og det at vokse sammen og være 
sammenvokset, er væsentlig forskel-

ligt. At vokse sammen handler bl.a. 
om at lade sig berige af – og ikke be-
krige hinandens forskelligheder. Det 
bliver ikke mindst tydeligt i parfor-
holdet og ægteskabet. For der, hvor 
begge parter har og får plads og mu-
lighed, for at udvikle deres særken-
de, som det menneske det nu er, der 
kan de to blive til ét kød. Sådan som 
vi kender det fra vielsesritualet. Der, 
hvor vi kan skelne mellem, hvem der 
er hvem og hvad vi hver især har, som 
vore stærke og mindre stærke sider – 
uden at skille os fra hinanden. Netop 
der, kan det frugtbare møde og en 
integrering fi nde sted - uden, at der 
sker en sammenblanding af, hvem 
der er hvem. For, hvor der er tydelige 
grænser, er der kontakt. Og, hvor der 
er tydelighed og kontakt, kan livet 
udfolde sig som liv. Det gælder i de 
nære familiemæssige og venskabeli-
ge relationer og det gælder i en virk-
somhed, om den er stor eller lille, om 
der er få, fl ere eller mange, der skal 
samarbejde. De samme mekanismer 
gælder for lokalsamfundet, herun-
der forenings-og forretningslivet og i 
enhver menighed. Skal det næres og 
vokse, da skal vi ikke se hinanden 
som konkurrenter, men som en del af 
en fælles organisme, hvor vi alle er 
grene på det samme træ. Hvor træets 
stamme gennem rødderne henter næ-
ring fra jordens dybe brønd. Glædens 
vand, vil jeg kalde det. Eller som der 
står i Johannesevangeliet: ”Jeg er 
vintræet, I er grene. Den, der bliver i 
mig, og jeg i ham, han bærer megen 
frugt; for skilt fra mig, kan I slet intet 
gøre” (joh.15,5) Den fælles glæde det 
er at virke og vokse - sammen. Det 
er her vi alle bliver inspireret, hvil-
ket egentlig betyder, at blive beåndet. 
Og uden ånd(e) intet liv. Sådan er det. 
Vækst uden ånd er dømt til at død – 
for det er misvækst.

Det lokale samfund og fællesskab har 
en enestående mulighed for, i et over-
skueligt miljø, at turde tro på styrken 
i forskelligheden. Den forskellighed 
der har glæden - det vil sige den dybe 
glæde i Kristus, som den fælles driv-
kraft. Styrken ligger i, at turde tro på 
og handle derefter. Styrken ligger i, at 
turde tro, at det ikke kun handler om 

Vejrup Endrup Nyt
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Sogneaften – i Vester Nykirke
MATADOR OG KRISTENDOM – FORTÆLLINGER OM VORT LIV

Ved vikarierende præst Ronald Risvig - Vester Nykirke, den 1. november kl. 19.00 

Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for foredraget der udfolder tankerne fra bogen:

”MATADOR OG KRISTENDOM - 24 fortællinger om vort liv, skrevet af Ronald Risvig. 

Her vises det, hvordan de kristne værdier, afspejler sig i hverdagen i det korsbækske miljø. Gennem 

foredraget kommer vi tæt på Korsbæks borgere, som de lever med intriger, kærlighed og en 

forløsende humor.

Der bliver desuden et mindre traktement i kirken

Vel mødt i Vester Nykirke tirsdag den 1. november kl. 19.00-21.00  

Hilsen fra Uffe
Ja, orlov blev det til. Dog i første 
omgang ikke studieorlov, men 
i stedet sygeorlov pga. noget så 
banalt som at blive bidt i hånden 
af en kat! Og mange har hørt om 
dramaet, ved jeg – og tak for gode 
tanker og hilsener.

Og hermed en hilsen retur, om end 
ikke fra det store udland, hvor det 
ellers var planen at jeg skulle have 
bedrevet en del af min studieorlov, 
for jeg er endnu ikke helt færdig 
med behandling efter ’det kattens’ 
bid. Men det skulle jeg gerne bli-
ve i løbet af oktober måned, har 
jeg af lægerne fået stillet i udsigt, 
og hvorefter det tyder på, at jeg 
stadigvæk får mine tre måneders 
studieorlov. – Og det betyder, at 
såfremt tingene fl asker sig som 

jeg håber, at jeg tidligst vender til-
bage til mit embede hen omkring 
januar 2023.

Heldigvis har jeg en god stand-
in - i kraft af min ven og kollega 
Ronald, som foreløbig indtil 30/11 
er konstitueret som vikarpræst i 
Vejrup-Vester Nykirke, og hvilket 
vi håber, bliver forlænget, indtil 
jeg vender tilbage igen. 

Men ellers for min del sygeorlov, 
nu gennem snart to måneder, her-
under tre uger på hospitalet, fi re 
operationer i hånd/fi nger – og en 
halv fi nger kortere, end før ’det 
kattens’ angreb. 

- Jeg har sagt til mit lille barne-
barn Freya på snart tre år, at bed-

stefar er blevet bidt i hånden af en 
løve! – Hvilket er grunden til, at 
jeg betragter den halve fi nger, som 
ikke længere er der – som: The Li-
ons Share – (løvens andel)…

Man siger at katten har ni liv. Jeg 
har nu ligeledes ni fi ngre tilbage, 
og så er det jo egentlig slet ikke 
så skidt endda, for det kunne være 
gået meget værre end som så! – 
Men et godt råd, hvis man skul-
le blive bidt af en kat: - søg læge 
ØJEBLIKKELIGT, og hvis lægen 
ikke er erfaren med kattebid, så 
anmod om at komme på hospitalet 
- SÅ HURTIGT SOM MULIGT! 
– Af skade bliver man klog…

Kærlig hilsen Uffe

økonomisk udbytte for mig og min 
virksomhed og personlig profi lering. 
Styrken ligger i, at vi med hvert vores 
område åbner os for og spreder den 

dybe glæden – der føder den afgøren-
de, indsigt om livets storhed. Det er 
her livet i alle dets facetter kan blive 
til det, det er bestemt til, nemlig gen-

sidig befrugtning, modning, menne-
skelig vækst og høst. Det er her, vi 
vokser sammen.  

Ronald Risvig – vikarpræsten

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenestetider 
Vejrup - Vester Nykirke

Vejrup V. Nykirke

16/10 18. s.e. trinitatis 9.15 10.30

23/10 19. s.e. trinitatis ingen 9.15

30/10 20. s.e. trinitatis 9.15 10.30

6/11 Alle helgen 16.00 14.00

13/11 22. s.e. trinitatis 9.15 (PT) ingen

20/11 Sidste søndag ingen 10.30

27/11 1. adv. 10.30 9.15

4/12 2. adv. 9.15 10.30

Gudstjenester ved pastor Ronald Risvig
PT – sognepræst Pernille Troldborg, Gørding

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

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

Svejseopgaver, reparation af staldinventar mm.

Vi kan hente din maskine hjemme ved dig.

Frans Wijbenga, 22 47 22 63

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL
Såsæd, majsfrø, gødning, 
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

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

Find mig på Facebook 
eller

på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres 

nybyg, tilbyg - støbe arb. 
facade - badeværelse 

Mobil: 9380 0703

F
W

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Håndbold 
Håndbold sæsonen er gået i gang, men modsat de 
foregående sæsoner er der desværre ikke så mange 
hold i år.

U – 8 ( 0-2 klasse)  er der 12 børn der spiller på, det 
er til gengæld rigtigt fl ot.

Træner onsdag fra kl. 15:45-16:45
U – 13 drenge ( 6 – 7  klasse ) er der kun 6 drenge.

Træner tirsdag fra kl. 16:00-17:25
U- 9 & U- 11 ( 3 – 5 klasse) holdene måtte vi desvær-
re trække fra turneringen da der kun mødte 4 op

Træner tirsdag fra kl. 16:00-17:25
Igen i år er små hænder en stor succes. 

12-14 børn deltager hver anden lørdag i hallen til 
sjov og leg. Der er gensyn med nogle af børnene, 
men også mange nye, så det er super dejligt

Træner lørdage fra kl. 10.00 – 10.45 i lige uger
Så hvis der er nogle der har lyst til at prøve at spille 
håndbold, så mød endelig op.

Serie 1 damer er der 19 spiller på holdet, så de er 
godt rustet til den nye sæson.
Hvis du kunne tænke dig at prøve af om håndbold er 
noget for dig – så mød op

Tirsdag kl. 19.30-21.00 
Hvis der er interesse for at starte et serie 3, oldboys 
eller old girls hold op, så sig endeligt til, så er vi 
klar til at få det startet op.

Lige en orientering angående centrets situation hvad angår vores energiforbrug af el og 
gas. Samt vores nye låsesystem.

Lad mig starte med vores nye låsesystem. Da vi efterhånden havde alt for mange nøgler 
ude som ikke var blevet afl everet eller blevet væk, har vi besluttet at investere i nyt auto-
matisk låsesystem så dørene låser automatisk hver aften og først åbner når den første 
mand lukker op næste morgen eller dag. Alle der har brug for en nøglebrik skulle have 
fået dem udleveret på nuværende tidspunkt. 

Som alle ved ser vi nu ind i en sæson med høje priser på gas og el, og centret har derfor 
store udfordringer på disse områder, men vores brugere kan være rolige. For det første 
har Centret en meget sund økonomi, og vi har en rigtig god el aftale indtil 1 januar 2023, 
og håber på at vi også kan få en ny fra 2023 men selvfølgelig på andre vilkår, gassen må 
vi bare betale. Vi er meget obs på hvad vi kan gøre for at vi kan holde vores forbrug nede 
ved blandt andet at sænke temperaturen rundt om i Centret og slukke lyset når der ingen 
aktiviteter er. Det vil vi også opfordre vores brugere til at hjælpe os med at gøre sådan at 
sidste mand i centret lukker og slukker. 

Henning Frederiksen

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Håndbold
Håndboldkaravanen var på besøg onsdag d. 31/8-
2022  og stod for håndboldaktiviter for alle Vejrup 
Skoles elever i Fritidscenteret. 
Klasserne blev på skift instrueret i spændende 
håndboldlege samt kampe af instruktører fra Dansk 
Håndbold Forbund og vores gode frivillige hjælpe-
re, det var en rigtig god dag.  

Hilsen Karina - Håndboldudvalget

www.malerrasmussen.dk
Tlf. 75 10 10 60

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

 Fælles Om.
Ambitionerne
  I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at om-
sæ  e erhvervslivets gode ideer til handlinger, til glæde og 
gavn for din virksomhed og for fællesskabet.

Vil du vide mere om, hvad vi kan 
gøre for dig og din virksomhed, 
så ring til  Michael, eller læs mere 
på midspar.dk/esbjerg

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

Vejrup Endrup Nyt
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JULEMANDEN KOMMER
Til torvet i Vejrup

LØRDAG D. 26. NOVEMBER KL. 15:30

For at tænde lyset på juletræet og for 
at synge og danse om juletræet med 

alle byens børn.

Kom forbi og hils på julemanden 
HUSK nissehuen!

Vi glæder os til at se jer

Hilsen 
Vejrup Borgerforening

Vejrup Endrup Nyt
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Vi elsker badminton – og det skal være en leg
Badminton Instruktør fra DGI/DBF Anne, 
der på billedet giver gode råd, var på besøg 
i hallen tirsdag d. 27/9 i skoletiden fra 08.00 
– 14.00. Det er et godt og vellykket samar-
bejde udvalget har med skolelærerne, som 
kommer med børnene og deltager, så alle får 
indblik i badminton spillet. Vi har i år valgt 
at dele børneholdene op i to, for at få mere 
tid til hver enkelt spiller. Det skaber et mere 
motiverende, roligt og hyggeligt miljø. Vi 
skal allerede d. 5.  november afholde Træf-
stævne i hallen. 

TRÆNINGSTIDER:
Mandage kl. 17.00 – 18.00 for børn til og med 4 klasse.
Tirsdage kl. 17.30 – 18.30 for børn fra 5 klasse til 9 klasse.
Tirsdage kl. 18.30 – 19.30 for 9 klasse og op. 

Vejrup Mesterskaberne
Sikke en fantastisk dag til at afholde Vejrup Mester-
skaberne i golf søndag d. 11 september. Vejret var 
endnu bedre med høj solskin og lå på 18 grader. I år 
blev det afholdt hos Kaj Lykke Golfklub, og med 31 
spillere klar på dagen, så var ræset om trofæet klar. 
I år spillede vi ikke kun individuelt, der var en Sokra-
tes række, som er et holdspil og et X makker system, 
så man var skjult med en anden spiller. Der var lige-
ledes tættest på pinden på alle par 3 huller, og læng-
ste drive på hul 5 og 14. 

Vinder af A-rækken: Jan Christensen- Vinder af 
B-rækken: Lilly Knudsen
Jeg vil gerne sige stor tak til alle som deltog, og ikke 
mindst til alle sponsorerne, som har givet præmier og 
diverse til arrangementet. Uden dem vil vi ikke kunne 

gøre det, og hvor det fantastiske med så meget støtte 
til dette arrangement. Vi ses til næste år søndag d. 10 
september 2023. 

SPONSOR:
Søndergaard Biler
Vejrup Biler
Holsted Biler
Vejrup Bryghus
Home Bramming
Kaj Lykke Golfklub
Holsted Golfklub
Tømrer & Snedker 
– Peter Bertelsen
Skjern Bank, Bramming
Unique Service Group

Dansk Efterisolering
Hundevad & Co.
Min Købmand, Vejrup
GF Forsikring
Ambiente Blomster
Ejendrøm
Storgaard Biler
Pulsn 
Pecani
JA Profi l

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup præmiespil
  August 2022 Præmie

 521 Peter Nielsen Rosendahl 200

 243 Lene Nielsen 150

 327 Camilla Nørskov 150

 533 Kent A. Ammundsen 100

 221 Benny Frøsig 100

 217 Sabrina Jensen 100

 534 Frank Rasmussen 50

 6 Flemming Jensen 50

 536 Ulla Andreasen 50

 432 Sven Iversen 50

 358 Smella Dolly 50

 134 Kent Jensen 50

 333 Jacob Brun 50

 530 Peter Bertelsen 50

 498 Laurids Kristensen 50

 404 Orla Jørgensen 50

 496 H+P Sundrup 50

 342 Jesper Blok 50

 133 Line Jensen 50

 135 Danny Holm 50

 47 Bente Mølgård 50

 300 Vibeke Rønde 50

 388 Allan Jørgensen 50

 398 Sabrina Hansen 50

 143 Magna Sørensen 50

 108 Knud Erik Mortensen 50

  September 2022 Præmie

 112 Bjørn Karlskov 200

 17 Lisbeth Pedersen  150

 286 Mikkel Hermansen  150

 195 Lone Thuesen  100

 339 Sanne Brun  100

 527 Jinny Jensen  100

 80 Ida Fogh  50

 20 Robert Andersen  50

 470 Brian Lambertsen  50

 16 Annette Hunderup  50

 285 Asbjørn T. Madsen  50

 340 Jørgen Hansen  50

 263 Erik Thue Thomsen  50

 380 Linda Jepsen  50

 202 Ib Gjerlevsen  50

 74 Ditte Andersen  50

 487 Anders Andersen  50

 239 Svend Madsen  50

 32 Anne Marie Rix  50

 540 Hans Erik Madsen  50

 493 Christine Grøn  50

 21 Tommy Hunderup  50

 30 Michael Sørensen 50

 532 Poul Ottosen 50

 37 Mike Pedersen 50

 476 Klaus Hvass 50

Boganmeldelse. 

Viola Ardone: 
”Drengen fra Napoli”
Vi er her i et af Napolis fattige kvarterer i tiden ef-
ter 2. verdenskrig. En kommunistisk velgørenheds-
gruppe foranlediger, at nogle af de fattigste børn 
bliver sendt til Norditalien på et privat ophold, og vi 
følger den 8-årige Amerigo, efter vi i første del har 
mødt ham på gaden og i hjemmet. Det er en leven-
de beskrivelse af en dreng, der må bidrage til livets 
fornødenheder, mens han - tilsyneladende forgæves 
- hungrer efter sin mors kærlighed. En fraværende 
far, en unavngiven hjælpende husven, nogle kamme-
rater og deres lyssky foretagender giver tilsammen et 
godt billede af drengens vilkår, men også af et endnu 
uspoleret barnesind.

Anden del fortæller om fordomme og konspirations-
teorier hos især mødrene, inden de lader børnene rej-
se mod nord. Amerigo overraskes af de store kultur-
forskelle, han møder, men er heldig at havne hos en 
venlig familie og får også med tiden næret sit talent 
for at spille violin. Men han savner sin mor og gem-
mer til stadighed det æble, hun gav ham til afsked. 

Børnene vender hjem, og mange bevarer kontak-
ten med deres værtsfamilier, men det gør Amerigo 

ikke, og problemer 
med moderen lader 
ane både jalousi og 
afvisning af den ud-
vikling, Amerigo har 
gennemgået. Det en-
der med, han fl ygter 
hjemmefra og fupper 
sig på vej tilbage til 
familien i Bologna.

Sidste del er Amerigos møde med barndommens 
kvarter, da han som voksen vender hjem til sin mors 
begravelse. Han er nu en kendt violinist og må gen-
fi nde sin gamle identitet, inden han får svar på de 
mange spørgsmål, der har præget hans liv.
Bogen fænger fra først til sidst med sin levende be-
skrivelse af miljø, af personer og situationer. Sproget 
er fl ydende og gør bogen nem at læse. Forfatterin-
dens hjemsted er Napoli, så hun kender sit stof og 
forærer os hermed en roman, der ikke så let går i 
glemmebogen.

Ingrid Jensen
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Julemøde  
Kom og vær med når Vejrup Seniorklub inviterer til julemøde  

torsdag den 01.12 kl. 14.00 

i Vejrup Endrup Fritidscenter. 

Sognepræst Elise Balslev har lovet at 
komme og underholde. 

 

Vi skal synge nogle dejlige julesange, 
og efter kaffebordet er der bankospil.  

 

  

 

Pris inkl. kaffe og 3 bankoplader: 75 kr.  

Alle er velkomne, så tag naboen under armen og få nogle 
hyggelige timer i julens tegn.  
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Julemøde 
Kom og vær med når Vejrup Seniorklub inviterer til julemøde 

torsdag den 01.12 kl. 14.00
i Vejrup Endrup Fritidscenter.

Sognepræst Elise Balslev har lovet at komme og underholde.

Vi skal synge nogle dejlige julesange,  
og efter kaffebordet er der bankospil. 

 

Pris inkl. kaffe og 3 bankoplader: 75 kr. 
Alle er velkomne, så tag naboen under armen og få nogle hyggelige timer i julens tegn. 

Julehygge på torvet Julehygge på torvet 
Julemusikken spiller Julemusikken spiller 
Lørdage og Søndage fra kl. 14.30-17.30 Lørdage og Søndage fra kl. 14.30-17.30 
Den 26. 27. november & 3. 4. 10. 11. 17. 18. decemberDen 26. 27. november & 3. 4. 10. 11. 17. 18. december
Salgsboden bliver stillet op og der 
sælges gløgg, varm kakao med enten
rom eller flødeskum og æbleskiver til torvepriser.

Al overskud støtter kommende events på torvet/i byenAl overskud støtter kommende events på torvet/i byen

Glædelig jul Glædelig jul     ”VI SES””VI SES”
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Her er der plads til 
din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

[  VI SKABER SYNLIGHED ]

Salg af øl op til 12 varianter, Salg af gaveæsker
Udlejning af fadølsanlæg & Foredrag med ølsmagning

Følg os på Facebook, Fogh’s Øl hvor du også � nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

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

Vejrup Endrup Nyt
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HOT N TOT
Dame & Herrefrisør

V/Helle Oster

VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

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

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

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på

w
w

w
.sk

o
v
m

a
d

se
n

.d
k

Pallereoler og
Lagerreoler

til lager og butik

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

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

Pallereoler og Lagerreoler
til lager og butik

Pallereoler og
Lagerreoler

til lager og butik

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

Vejrup Endrup Nyt
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup 
Fredag 09.12 kl. 19.15 i Butikken. 

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

fra slagter Theilgaard samt nogle oste, som er rigtig gode  
til en hyggelig aften med en flaske vin. 

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

 vin til særdeles fordelagtige priser,  
så både julen og nytåret er sikret. 

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

Så saml kortklubben, naboerne eller vennerne og kom og få en 
hyggelig aften sammen med os. 

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag fra 07.00 til 20.00

Min købmand tænker lokalt
Besøg os på vores Facebook side

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

Vi er her for fællesskabet

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup har fl ere hjertestartere 
Hjertestarterne hænger ved Min Købmand og 
Fritidscenteret, som kan være med til at redde
liv, Vejrup har fl ere hjerteløber, 
så der er fl ere der står klar, 
hvis uheldet skulle være 
ude i Vejrup.

liv, Vejrup har fl ere hjerteløber, 

Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Ejendrøm Bramming 9244 4338
ELKOMP.DK ApS Vejrup 7519 0502
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fogh’s Øl Vejrup 4027 1020
Frans’ Værksted og Service Vejrup 2247 2263
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Gammelgaard  Vejrup  2023 0180
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter Vejrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Gørding Telt og Serviceudlejning  Vejrup 60177070
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hot N Tot Vejrup 2724 2258
Hårbiksen Endrup 6175 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
JA Profi l Vejrup 2785 5701
JBS IT-Service Glejbjerg 2040 6905
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Knud Jørgensen EL ApS  Gørding  7517 8999
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Malefi rmaet  Gørding  2272 1277
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  2325 2015
Reolmontøren Vejen 7536 3322
RH Construction ApS Vejrup 6171 8237
Ronni Fyhn Vejrup 9380 0703
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Skov Madsen  Bramming  7517 3440
Sportsmaster Bramming 7510 2022
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision Esbjerg 7515 2222
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare  Vejrup 7519 0054
Vejrup El - Service  Vejrup 7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
Vejrup Maskinfabrik A/S,   Vejrup 7519 0085
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

N
ørregade 23  6690 G

ørding
www.kj-el.dk

75 17 89 99 - 70 70 70 99

D
in fagm

and

Trænger din varmepumpe til en service
K

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

epum
per

75 17 89 99 - 70 70 70 99

Trænger din varmepumpe til en service
vService på luft/luft varmepumpe kr. 999,-
vService på luft/vand varmepumpe  kr. 1.699,-

Vejrup Endrup Nyt


