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Busrute 144, Esbjerg-Billund,
går igennem Vejrup næsten hver time

Lokalrådet ønsker at Vejrups borgere er klar over og anvender rute 144. Tidligere kørte rute 144 på motor-
vejen fra Esbjerg lufthavn og til Rebelsigafkørslen, men nu kører bussen ikke længere på motorvejen, hvilket 
bl.a. betyder at den kører igennem Vejrup by.

Der er stort set timedrift på ruten, så det giver gode muligheder for at anvende bussen, til Esbjerg eller Bil-
lund. Det er bl.a. muligt at komme til to sygehuse, Grindsted og Esbjerg og to lufthavne, Esbjerg og Billund, 
på busruten. Så i virkeligheden ligger Vejrup rigtig godt placeret på ruten. Også Legoland kan besøges ved at 
tage bussen. Er der brug for at komme på Esbjerg rådhus, så har rute 144 et stoppested lige i nærheden.  

Kan man se muligheder i at benytte denne forholdsvise nye rute, er det godt at gøre det. Jo flere der benytter 
sig af ruten, jo større mulighed er der for at den fortsætter.

Der skal gøres opmærksom på, at der er flere forskellige måder at købe billet på:

Rejsekort kan anvendes til bus og tog overalt. Uden for myldretiden giver rejsekortet ekstra rabat. Der er mu-
lighed for at tilmelde sig en automatisk optankning af kortet.
Mobilbillet til dem der har smartphone.(billigere end enkeltbillet) SMS-billet til dem der bruger almindelig 
mobiltelefon. (billigere end enkeltbillet) Periodekort til dem der næsten hver dag rejser det samme sted hen. 
Erhvervskort til dem der hver dag rejser på arbejde. Enkeltbillet –  er den dyreste form for billet.

Ønskes der yderigere oplysninger er der mulighed for det på 
telefonnr. 70 10 44 10 eller der kan læses om det på sydtrafik.dk

I det hele taget er der flere muligheder i at anvende offentligt transport middel. Flextrafik kører alle dage 
imellem kl. 8.00 og 20.00. Der skal være tilmelding senest 2 timer før afhentning. Der er mulighed for online 
tilmelding på sydtrafik,flextrafik.dk  eller på tlf. nr. 76 60 86 08

VIF Håndbold – Sæsonen 2014/2015
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

U8 årgang 2006-2007:  Torsdag kl. 15:00 – 15:55
Senior dame Serie 3:     Tirsdag kl. 20:05 – 21:30

Sæsonstart uge 33 
 

Betaling via www.vejrupif.dk ved tilmelding.
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Gymnastik i Vejrup IF 
Sæsonen 2014/15  

Opstart uge 37 fra den 8. september

Forældre/Barn 1-3 år  Onsdag kl. 16.45-17.30
Instruktører: Kirsten Kristensen
Så skal de små friske piger og drenge tage deres far elle mor med for nu skal der 
synges danses, hoppes og kravles laves kolbøtter og løbes. 

Puslinge piger/drenge 3-6 år   Tirsdag kl. 15.30-16.25
Instruktører: Tina S. 
Hjælpere: Nadja, Mathilde, Simone K. 
Så skal der synges, trampe og danses,
 vi skal have det sjovt og have sved på panden. 
Uden mor og far….. 
Er i klar, så glæder vi os til at se jer.

Tarzan drenge Bhk.-2. kl.   Tirsdag kl. 16.30-17.25
Instruktører: Jens K. Gade
Hjælpere: Josefine Jensen, Helene og Hanne
Tons og tumle – Fart og spænding, udfordring 
og leg er du dreng mellem 6-8 år 
– så kom og vær med det bliver rigtig sjovt

Piger Bhk.-2. kl.   Torsdag kl. 17.00-18.10
Instruktører: Mette Sørensen
Hjælpere: Shannie
Jubiii, så er gymnastikken i gang. Der skal springes rigtig meget, 
leges, rendes og hoppes. Kan du li` når der er gang i den og 
har du lyst til at lave gymnastik og lære at springe – så kom!

Springholdet fra 3 kl. og op. Torsdag kl. 18.15-19.40
Instruktører: Zennie Rosenkrantz  
Hjælpere: Mia og Josefine S.
Holdet er for både piger og drenge er du vild med udfordringer lære at springe rigtig, 
alle er velkomne og vi indretter træningen efter niveauet. Der skal der læres, araberspring, flikflak, kraft-
spring og salto. Vi ser frem til nogle gode timer sammen med jer. 

Idræt om dagen  Tirsdag kl. 9.30-11.30
Instruktører: Søren Callesen – 
Kontaktperson: Christine Sørensen 
Tilbud
Her er et tilbud til dig, med forskellige aktivitets tilbud.  
Tirsdag d. 30. september starter idræt om dagen, et tilbud  
til alle der har lyst til motion og samtidig ha´ det sjovt sammen.
ALLE KAN DELTAGE -  VEL MØDT
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Ballet Piger i alderen 7/12 år  Torsdag fra kl. 16.45-17.45
Instruktør Alina Lindberg
At danse Ballet givet så megen glæde, 
at alle Alina gerne vil give alle piger i 
Vejrup og om egn, dem der har lyst 
og muligheden til at træne / danse 
og være små ballerinaer.

”All-round træning ” Tirsdag fra 18.30-19.25 / Torsdag fra 18.30-19.25 
Instruktører: Peter Sørensen
Denne ”træningsform” her får man en god fleksibilitet træning til dagligdagen, formålet er som du vil opdage 
at man får en god kondition, for både, drenge og piger/ Kvinder og Mænd. 
Uanset hvor langsomt det går, overhaler du stadig dem på sofaen!

Damer Gymnastik 50 Mandag kl. 18.30-19.30
Instruktører: Sonja Andresen
Sonja skrue et program sammen til jer der kan lide den gode dame gymnastik 
Der skal nødvendigvis ikke være sved på panden men det vil være sjovt, med smil på læben.

Herregymnastik fra 18+  Tirsdag kl. 19.00-20.00
Instruktører: Søren Callesen  
Træningen vil bestå af en god opvarmning af hele kroppen, med sved på panden, masser af latter og smil på 
læben. - Gymnastikken er sund motion for mænd i alle aldre, også dig. 

Gymnastikopvisning
Lørdag den 21. marts kl. 15.00 

Praktiske oplysninger
Pris alle Gymnastik børnehold samt ballet 350,00

Pris voksne Herre & Dame Hold 400,00
” All-round træning en gang om ugen fra uge 37 til uge50  400,00

Uge 42 og uge 7 er lukket for aktiviteter

Tilmeld og betal når det passer dig! Dog senest i uge 40

Vejrup IF bliver du tilmeldt via hjemmesiden www.vejrupif.dk
på din computer, du skal blot klikke ind på Hjemmeside og udfylde skemaet – hvis du har deltaget på et hold 
før ER du registreret, tryk da på allerede medlem og du vil få en ny adgangskode hvis du ikke har glemt den 

gamle.

Kontaktpersoner i Gymnastik afdelingen
Tina S. Schulz 613 555 384 - Hanne Holden 23 963 773

Supporter på www.vejrupif.dk: Mette Sørensen 20 609 646.
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Badminton tilbud i Vejrup
Børn over 6 år:
Mandag  for børn født  efter 2004  kl. 16:30 til 17:25
Mandag  for børn født    før     2004    kl. 17:30 til 18:30
Tirsdag  for børn født    før     2004  kl. 17:30 til 18:55
Torsdag for børn født   efter 2004  kl. 16:00 til 16:55

Der forbeholdes ret, til at ændre i trænings tidspunkter 

Det koster 400 kr. for en sæson.
Tilmelding/spørgsmål til Preben Lind 31954009

MINI ton for børn under 6 år:
MINI ton er badminton og leg for de 4-6 årige. 

Det er skæg, grin og ballade i hallen.
Dato for tilmelding og opstart, bliver annonceret senere.

Fredags Aktivitet
For alle børn fra kl. 19.00 -21.00

Prisen pr. gang = 25 kr.
For hele sæsonen = 100 kr.

Den 12. September
Den 26. September
Den 10. Oktober
Den 24. Oktober
Den 7. November
Den 21. November
Den 5. December

Cafeteriaet har åben for salg, 
samt kaffe/te til de voksne der kommer de aftner.

Ændringer kan forekomme  
– så hold øje med opslag i Fritidscenteret.

8

Vejrup Endrup Nyt

www.vejrup.dk8



www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Sponseret 
af Tove …
Owen Luft Kånsert stod og manglede dankort-terminaler til koncert-
pladsen – og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var 
Tove kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På 
den måde fik Owen Luft både sine terminale r og bemandinge n 
på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musik-
ken spillede. Tak til Tove. Og alle de andre kunder i Andelskassen  
– sammen kan vi mere.

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE

• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE 2
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Banner 300 x 100 cm

Skilt til bøjle
70 x 35 cm

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

 

 

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62 

 

 

 

 

J.P. Staldbyg ApS Vibækvej 27, Nørå 6740 Bramming Tlf.: 21 79 21 62 

 

 

Byggefirmaet 
Rud Christensen ApS
✓	 Vi udfører:
✓	 Alle former for tømrer/snedker-

arbejde
✓	 Støbe- og murearbejde
✓	 Jord- kloakentreprise
✓	 (Aut. Kloakmester)
✓	 Byggeri og totalentreprise
✓	 Endvidere er vi behjælpelige med 

tegninger
✓	 Samt ansøgninger til byggetilladelser 

m.m.

Byggefirmaet 
Rud Christensen ApS

Bygaden 10 Endrup . 6740 Bramming
Tlf./Fax 75 19 11 61 . Mobil 40 15 74 61

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
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VEJRUP AUTOFORRRETNING 

  V/ Ronny Knudsen 

www. Vejrupauto.dk 

Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191 

Salg og reparation af biler 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Majholm Anlæg Aps • Smedevej 6 • 6740 Bramming
Tlf. 75 17 39 77 • Fax 75 17 36 35

www.majholm.dk

 

 

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade · 26 6740 Bramming 
Tlf. 75 10 22 20

 

SØNDERGAARD BILER
V/ Jens & Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming
Tlf.:75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

SKØB • SALG • REPARATION

VEJRUP EL-SERVICE A/S
Aut. El-inst. Kjeld Hougaard

DØGNSERVICE
Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Besøg i Kageriet  
i Holsted

Tirsdag den 4. november

Kom med til en sjov og spændende aften,  
og få fif og inspiration til lækre kager.

De vil viser hvordan de laver og pynter kagerne med 
fondant og andet godt, derefter er der smagsprøver 

og kaffe vi kører fra ”kroens” parkeringsplads kl. 
18.30 i private biler.  

 
Tilmelding senest den 17. okt. Max 20 pers.

Til Lissy tlf: 75190038 / 40295189  Pris 100-kr -  ikke 
medlemmer 140-kr. 

Arr: Vejrup Husholdnings forening

Fællesspisning  
for alle

Tirsdag den 30. sep. Kl. 18.00  
i skolens kælder

Lad mor eller far slippe for madlavningen, Hushold-
ningsforeningen laver aftensmad til alle tilmeldte, 

store som små, unge som ældre. Lad mad og opvask 
klares af andre, bare mød op til en hyggelig aften.

Menuen er:Hamburgerryg m. blomkål, gulerødder, 
ærter, kartofler og aspargessovs.

Desserten er Æblekage med kaffe/ the.

Vi håber du/ I vil støtte op om en afslappet  
fri aften fra køkkenet.

Prisen for medlemmer er 40-/ pers. 
børn under 12 år 20- kr. 

 Ikke medlemmer voksne: 80- kr.  
børn under 12 år 60- kr.

Øl og vand kan købes for henholdsvis 10 og 5 kr.

Tilmelding senest den 23. sept. - Til Anne Grethe tlf. 
26463727 / 75190303

Efter først til mølle princippet.

Arr: Vejrup Husholdnings forening

Vejrup/Endrup nyt  
d. 20. maj 2014 

Møde i redaktionsudvalget deltagere var: Kar-
sten Ladefoged, Henrik Christensen, Anette Hun-
derup,  
Asger Ehmsen, Helle Burkal og Else Truelsen

Helle orienterer:
Det er to år siden der sidst har været møde i 
redaktionsudvalget. Der er gået tilbage til det 
trykkeri der blev brugt tidligere. Indenfor de 
sidste to år, er der blevet en side med annonce, 
mindre. Der er blevet fremstillet 1100 stk. i 
Endrup uddeles 401. Endrup fortæller at der 
har været mange i overskud ved de sidste ud-
delinger. Asger kan klare sig med mindre i præ-
stegården. Der udleveres heller ikke blad til de 
kommunale politikere længere. D.v.s at vi kan 
nøjes med 100 stk. mindre. Stk. pris pr. blad er 
11,34 kr. Det er for 28 sider.

Ekstra Indtægt på 2000 kr. for en gangs annon-
cer. Annonce priserne stiger ikke de sidste 3 år. 
Der drøftes om der er flere annoncører der kan 
spørges. 

Der laves ikke særskilt regnskab for bladet, 
sådan som det er nu. Det indgår i Vejrups 
idrætsforenings samlede regnskab. Bladet er 
momsregistreret og hvis det skulle være selv-
stændigt, skulle der en revisor til. Der ønskes 
en udspecificering af udgifter og indtægter der 
vedrører bladet. Der er lavet et overskud de 
sidste to år. De første 10 år bladet blev lavet var 
der ikke overskud. Kirkebladet blev integreret i 
bladet i 1996.

Der arbejdes videre med en evt. separation af 
bladets regnskab, da der er kommet ny kasserer 
og at det kommer til at køre ind over forenin-
gens, betaling og registrerings program. Helle 
får ”en gave” hvert år for sit arbejde med at 
redigere, opsætte og kørsel m.m. med bladet, i 
2013 var det første år der blev udbetalt ”gave-
løn” derudover er der indkøbt pc’er i 2011.

Der er enighed om, at Helle har kompetence til 
at vælge til og fra af stof til bladet. Helle skal 
have det til at passe med 28/32 sider, Helle ind-
kalder til næste møde om et år.

Referentdenne aften, Else Truelsen
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Vejrup 
Antenneforening 

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside 

Tlf.: 75 19 01 68 
Det bedste signal fra YouSee 

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | 12345@revisionskontoret.dk

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

d a n r e v i ,  B r a m m i n g

 

 

 

 

 

 

MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN
Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Medlem af
Dansk Byggeri

Se mere på 
www.mureregon.dk 

Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Renovering

» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Beton-renovering

5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri
Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

 Lykke Minimælk Lykke Letmælk Lykke Endrup Stærk Jyde Gammel Endrup
 20+ 30+ 45+ 45+ 45+
 Mellemlagret Mellemlagret Mellemlagret Ekstra laget i Ekstra laget i
 11,0% fedt 17,0% fedt 26,0% fedt 30 uger 52 uger
    26,0% fedt 26,0% fedt

Danmarks ældste Andelsmejeri
Endrup Andelsmejeri, der er etableret i 1884, er Danmarks ældste eksisterende Andelsmejeri, og samtidig blandt de 
mindste af de godt 10 tilbageværende andelsmejerier i Danmark. Mejeriet ejes af 15 mælkeproducenter, der er an-
delshavere i mejeriet. Mejeriet er beliggende i naturskønne omgivelser i landsbyen Endrup ved Bramming.

Besøg mejeriet på Internettet. Læs mere om vore oste og historie samt ostens vej fra
”Jord Til Bord” på www.endrup-andelsmejeri.dk

Endrup Andelsmejeri · Bygaden 43 · Endrup · 6740 Bramming
Tlf. 75 19 14 11
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 I VEJRUP
vil du med fra starten - vil du motionere for sjov

vil du svede med humør - vil du cykle til go musik
vil DU, så er chancen her NU

  
Så er det nu vi at starter op igen, uge 37 går det løs, hvor det er fællesskabet og 

humøret der er drivkraften og ikke din egen kamp mod dig selv i smarte lokaler, 
så er du frisk på en sej måde at motionere på med humør og go musik og samtidig

 få en bedre kondi, så meld dig nu vi tænker på lukkede hold med max ti perso-
ner, 

hvor vi kan træne sammen og hvor motionen og samværet er i højsædet 

Kunne du tænke dig at være instruktør, eller bare vide mere så kontakt os
spørgsmål / tilmelding til Centerleder Per B., 23412005

Fritidscenterets services venner har  
været i gang igen

Lørdag formiddag d 14-6  kl. 9, mødtes 
de 3 friske mænd med Centerleder Per B,
- Peter, Charles og Kurt havde kun en enkelt 
opgave denne gang – der skulle males stern 
og udhæng langs p pladsen, i to farver, det blev
udført med nøje præcision hvor Kurt trak 
dem rundt på stilladset fra den ene ende og
tilbage igen. De skulle næsten bare holde 
penslen på træet så hurtigt rullede stilladset, 
Opgaven blev løst på flotteste vis, derefter
ventede så bare en god middag og en øl, inden de gik hjem til en velfortjent weekend…

Centret siger TAK for hjælpen på endnu en vellykket aktivitetsdag – vi ses igen i uge 44. 

Vejrup/Endrup Fritidscenter
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I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 

Nygårdsvej 29 6740 Bramming · Mobil: 20969676
info@knudsensgardiner.dk · www.knudsensgardiner.dk

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt 
udskiftning af termoglas

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

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 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

Niels Lambertsens Vej  6  • 6705 Esbjerg Ø
Tlf .  76 109 110 • Fax 76 109 111 • www.gte.dk • info@gte.dk

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk
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Elsk jeres fjender 
og bed for dem, 
som forfølger jer

Det lyder selvmodsigende.  Hvorfor 
dog elske sine fjender? Der er al mu-
lig grund til det modsatte, nemlig at 
hade.  Og så kæmper man også mere 
indædt for sin sag.

Men det er nu ikke så ufornuftigt 
endda.

Men kan man overhovedet elske 
sine fjender og ønske dem alt godt? 
Følelser kan man jo ikke sådan kun-
stigt ændre ved en viljesbeslutning!

På Island havde man blodhævn i sin 
tid. Det var ikke fornuftigt, det endte 

med, at familier næsten udryddede 
hinanden.

Og i disse dage mindes vi, at første 
verdenskrig begyndte i august 1914 
og skabte død og ødelæggelse i fire 
år.

Alle regnede med en hurtig krig. 
Eller i al fald de fleste. Men det gik 
anderledes. 

Mange var fulde af krigsbegejstring 
ved begyndelsen. Og soldaterne glæ-
dede sig til at skulle af sted og kæmpe 
for en god sag. Men det ændrede sig. 

Og freden blev meget hård for den 
tabende part.  Alt for store krigsska-
deerstatninger. Tyskland kunne ikke 
komme på fode igen. Her havde der 

Kirkebladet
Nr. 4 • 2014

Kirkelige handlinger
30/5 2014–1/8 2014

Døbte:
Vejrup kirke

Thea Scherfig Fyhn
    (Trine Thovtrup Fyhn og Ronni 

Helstrup Engholm Fyhn)
 Theodor Maximus Simacon  
Pedersen
    (Sandra Simacon Pedersen og 

Mathias Hedegaard Lindenskov
Storm Buch Ebener
    (Sabrina Buch Hansen og An-

ders Ebener)

Begravede:
Vester Nykirke kirkegård:
Leo Søndergaard Johansen

Kalkning på skyggesiden  
af Vejrup kirke
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været godt med lidt fjendekærlighed, 
så vi ikke fik anden verdenskrig.

At elske sine fjender er ikke noget 
Jesus har fundet på. Det står også i 
det gamle Testamente. Men Jesu be-
grundelse er original, så vidt jeg ved.

Vi skal elske, fordi Gud er god mod 
os, han lader sin sol skinne over onde 
og gode og lader det regne over onde 
og gode uden forskel. 

(Dvs,  det var dog engang på profe-
ten Elias̀ s tid , at det ikke regnede i 3 
år , fordi folket dyrkede afguder, men 
bortset fra det er der ikke  forskel. 
Tørken kom nu også til at gælde hele 
landet, ingen forskelsbehandling)

”Hvis I kun elsker dem, som el-
sker jer, hvad løn kan I så vente? Det 
gør tolderne også.” sagde Jesus.  ”Et 
jævnt og muntert virksomt liv på jord 
”, ….med lige værdighed i borg og 
hytte… , hvor man har øje for det 
smukke i tilværelsen…” og  holder af 

dem, der holder af en, men ellers ikke 
ret meget mere. Det er ikke tilstræk-
keligt ifølge Jesus.

”hvis I kun hilser på dem, der hilser 
på jer, hvad særligt gør I så ? Det gør 
hedningerne også.”

Ifølge Jesus er det ikke nok med det 
almindelige, at man hilser på dem, 
man bryder sig om. Som kristen skal 
man gøre noget ud over det almin-
delige. Nemlig elske sine fjender og 
uvenner.  Er det fanatisk?  Nej det er 
det sandt menneskelige. Det er mu-
ligt, når vi tænker på, hvad Jesus har 
gjort for os.  Og det er måske også 
det, som Grundtvig alligevel antyder 
i ordene:  ” ..med lige værdighed i 
borg og hytte”.

Vore følelser kan vi dog ikke kom-
mandere med, men vi kan bede for 
vore modstandere og hjælpe med fy-
siske ting, f. eks at give dem at drik-
ke, hvis de er tørstige eller give mad, 
når de er sultne eller hjælpe med at 
indfange deres bortløbne dyr, sådan 
som det eksempelvist formanes til al-
lerede  i det Gamle Testamente.

Asger Ehmsen

Salmemaraton
Salmemaraton går ud på, at man 
møder op i en af provstiets kirker 
kl. 17.00, synger 10 salmer, der kort 
præsenteres, og drikker en kop kaffe. 
En hyggelig og god måde at lære nye 
salmer på. 

Kan man ikke komme hver gang, 
kan man komme, når man kan.

Find en folder i din kirke!

6/8 Onsdag: 
Ribe Domkirke

21/8 Torsdag 
Vilslev Kirke

2/9 Tirsdag 
Seem Kirke

19/9 Fredag 
Vester Nykirke 

2/10 Torsdag 
Roager Kirke 

16/10 Torsdag 
Vester Vedsted Kirke 

28/10 Tirsdag 
Gørding Kirke

12/11 Onsdag 
Sct. Catharinæ Kirke

25/11 Tirsdag 
Sankt Ansgar Kirke

12/12 Fredag 
Darum Kirke

Soldatergrave
Som barn var jeg tit med mine foræl-
dre ovre på Rømø og få søndagskaffe 
i det fri på de lyngklædte klitter, hvor 
bjergfyr efterhånden gav ly. Den fine 
nye lysegrønne Opel Record kørte 
gerne derover. Og undertiden var 
vi inde på Rømø kirkegård. De lyse 
gravsten over britiske jagerpiloter 
skulle vi gerne hen at se til. De om-
komne var drevet i land ved kysten 
eller måske skudt ned. Det tænkte 
man jo på, at de havde givet noget for 
at vi kunne leve i et frit land. Grav-
stenene var hvide og meget pæne og 
nye. 

Og hjemme i Ballum var der en 
kæmpemindesten over de faldne fra 
1. verdenskrig. 24 i alt fra Ballum og 
Skast .  Bedstemors bror var på: Jens 
Lassen Jensen. Tit havde jeg hørt om 
ham. Det var en stor sorg, at han blev 
skudt. Der var blevet sendt utallige 
pakker til ham i de fire år med søn-
derjysk pølse og hjemmebagte skron-
ner, en slags digestive. Og så blev han 
skudt til sidst i krigen. Han var i laza-
rettjenesten, skulle af og til hente de 
døde i ingenmandsland. Ved en lej-
lighed var der en vanskelig situation, 
måske en, der jamrede derude , det 
var der jo ofte.  ”Gå ikke derud, Las-
sen” Men det gjorde han. 

Adresseliste:

Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: bendtstenager@webspeed.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550 Fra kirkegården i Maleme
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Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
10.aug. (8.søn.e.trin.) 10.30 ingen 
(i byfestteltet)

17.aug. (9.s.e.trin.) ingen 10.30 
(Tillige menighedsmøde i Nykirke)

23. aug. lørdagsgudstj.Kl. 10.30 i teltet ved Endrup klubhus. 
(Familiedag.   Kaffe fra 9.30)   

24. aug. (10.s.e.trin.) 09.00 ingen

31.aug. (11.s.e.trin.) ingen 09.00PT

 07.sep. (12.s.e.trin.) 10.30 09.00

14.sep. (13.e.trin.) ingen ingen

21. sep. (14.s.e.trin.) 10.30 19.30  
(Høstgudstjenester)

28.sep.(15.s.e.trin.) ingen 10.30PT

05.okt. (16.s.e.trin.) 10.30 16.00 
(koncert i Vester Nykirke)

12.okt. (17.s.e.trin.) 09.00 ingen

19.okt.(18.s.e.trin.) ingen 09.00

26. okt. (19.s.e.trin.) 10.30 09.00

02. nov. (Alle helgens dag) 11.00 09.30

PT: Pernille Troldborg

På mindemuren i Marselisborg i 
Aarhus er der mange navne, omkring 
6.000 over faldne fra Sønderjylland, 
også Lassens.  

To af min fars fætre er også med. 
Det er underligt at se.  

Ovre i Kastellet er der en helt ny 
mindemur over danske faldne på 
Balkan og i Irak og Afghanistan.

Det vækker også til eftertanke. 
På Kreta findes en stor kirkegård 

over tyske soldater fra anden ver-
denskrig. Der er over tretusind fald-
ne, da de som faldskærmstropper in-
vaderede øen  i maj 1941. De skulle 
lette landgangen ved byen Maleme.  
Tre brødre faldt samme dag. 

Efter den begivenhed ville Hitler 
ikke bruge faldskærmstropper mere. 

I et lille informationsrum er der en 
tavle med info indledt med et meget 
sigende citat af Albert Schweitzer: 
Die Soldatengräber sind die grossen 
Prediger des Friedens. 

Soldatergravene  er de store prædi-
kanter for fred.

Det må man jo sige. De minder 
os om, hvor galt det kan gå og hvor 
skrøbelig freden er. Budskabet er 
ikke blevet forstået endnu

Familiedag i Endrup
Gudstjeneste kl 10.30 i teltet på 
sportspladsen  efter rundstykker fra 
kl. kl. 9.30. Datoen er lørdag den 23. 
august. Sportspladsen ligger på Møl-
legårdsvej.
Vestjysk Gospeltrio med Mette Mad-
sen kommer og vil synge for os og 
sammen med 
os.  

Høstgudstjenester
I år er der høstgudstjenester søndag 
den 21. september kl. 10.30 i Vejrup 
og om aftenen  kl. 19.30 i Vester  Ny-
kirke.  I dagens anledning vil kirker-
ne bære præg af høst og være pyntet 
til dagen. Frugt og grønt vil blive bå-
ret op til alteret. Og i Vejrup i præ-
stegård vil gaverne blive solgt ved 
en auktion, alt sammen til de gode 
formål, som vi plejer at samle ind 
til, nemlig Folkekirkens Nødhjælp 
og Danmission.  I  Vester  Nykirke 
vil afgrøderne ligge i våbenhuset, 

hvor  man kan give, hvad man synes 
er passende. Der er kirkekaffe efter 
begge gudstjenester.

Kor
Vejrup-Vester Nykirke Sangkor fort-
sætter. Vi øver mandage kl. 19.00 og 
nye medlemmer er meget velkomne. 
Vi øver os til arrangementet  den 5. 
oktober: 

“Synge-Med-Eftermiddag” søn-
dag d. 5 oktober kl. 16.00 i Vester 
Nykirke.
Mulighed for at synge med på 
kendte og mindre kendte sange og 
salmer.
Der bliver også mulighed for selv 
at ønske en sang.
Desuden vil der blive andre musi-
kalske indslag, og vi slutter med en 
kop kaffe og kage.

Foredrag
Torsdag den 9. oktober i præstegår-
den kl. 14.00 
Bent Thomsen Petersen fra Grim-
strup  vil fortælle om Endrupholm. 
Vi begynder  med kaffen og efter 
foredraget bydes der på suppe.  Ar-
rangementet er sammen med Vejrup 
Seniorklub.  Hele herligheden koster 
60 kr. 
Tilmelding til Tove  Hermansen , tlf 
75 190017 eller
Asger Ehmsen 75 190051 

Minikonfirmander i 
Vester Nykirke sogn.
Da der kun er en i 3. klasse i år fra 
Vester Nykirke sogn, udsættes det til 
næste år.
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Konfirmander 
Søndag den 7. september. kl. 10.30 
bydes alle konfirmander i Vejrup vel-
kommen til konfirmandforberedelse 
og vil få en bibel udleveret. På grund 
af skolereformen bliver der ingen 
morgentimer i de første måneder.  De 
begynder først efter efterårsferien. 
Men vi har to hele dage, henholdsvis  
tirsdag den  9. september og tirsdag 
den 21. oktober.
I Vester Nykirke er der planlagt 
konfirmandgudstjeneste med over-
rækkelse af  bibeler  søndag den 26 
. oktober kl. 9.00 og undervisning be-
gynder den følgende hele onsdag den 
29. oktober,  hvorefter morgentimer 
begynder indtil konfirmationen. Alle 
klasser ved Nordre og Bakkevejens 
skole går til præst om onsdagen. Un-
dervisningen foregår i præstegården i 
Vejrup. Der vil blive arrangeret kør-
sel fra og til Nordre skole. 

Indledende 
konfirmand-
forberedelse

Igen i år vil vi tilbyde børnene i 3. 
klasse i Vejrup at komme til indle-
dende konfirmandforberedelse. Vi 
begynder anden tirsdag efter skoletid 
efter efterårsferien. Først samles vi i 
kirken og derefter går vi ned i konfir-
mandstuen.

Solveig Kristensen  
og Asger Ehmsen

BUSK-dag den 
26. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag i 
oktober Buskdag. Det vil sige, at den 
er særligt for børn og unge. Guds-
tjenesterne vil forme sig som fami-
liegudstjenester.  Søndagen er tillige 
sommertidens afslutning, hvor ha-
vemøblerne trækkes tilbage og også 
uret, så der skulle blive en time eks-
tra. Efter gudstjenesterne inviteres 
der på kaffe.

Sogneaften.
Tirsdag den 11. november er der sog-
neaften med Mogens S. Mogensen, 
der vil tale om ”Forskelle og ligheder 
mellem kristendom og Islam”.

Dødsfald
Provst Adolf Jendresen Paulsen er 
død , 81 år gammel. Paulsen var søn-
derjyde, født i Gram i 1933 og blev 
student i Ribe og cand.theol fra K 
benhavns universitet.

1960 fik han embede som hjælpe-
præst ved Vor Frelsers kirke i Vejle 
og derefter sognepræst i 1962 i Grim-
strup og Vester Nykirke sogne. Fra 
1978 alene i Grimstrup med tilhøren-
de Rousthøje kirkedistrikt, hvor der 
var bygget en ny kirke i 1961.

I 1981 flyttede Adolf Paulsen til 
Hannerup ved Fredericia  og fra 1986 
var han tillige provst til sin pensione-
ring i 1995.

Kalender:
Lørdag D. 23.08. kl. 10.30 
Familiedag i Endrup,  gudstjeneste. 

Søndag  D. 05.10 kl. 16.00 
Syng-med-dag i Vester Nykirke.

Torsdag D. 09.10 kl. 14.00  
Foredrag ved Bent Thomsen  
Petersen: Endrupholm.

Tirsdag D. 11.11 kl. 19.30  
Sogneaften ved Mogens S.  
Mogensen.

Babysalmesang
Udsættes til foråret.
 

Til Eftertanke
Gud, giv os sindsro til at acceptere
de ting, vi ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting,
vi bør ændre
og visdom til at se forskellen.
Reinhold Niebuhr

”Den, der tvivler, ja, fortvivler over 
EU, han skal besøge soldatergrave.”
Jean Claude Juncker i 2005, da han 
var ministerpræsident i Luxembourg

Luthercitater fra Luthers bordtaler: 

Kære menneske, tro på Gud og når 
du derigennem er blevet et nyt men-
neske, gør, hvad der ligger lige for.

I har en nådig Gud, han vil ikke kvæ-
le jer.
En kristen skal og må være et
glad menneske. 

Vi er bedre egnede til at fortvivle end 
til at håbe.
Fordi det at håbe er fra Guds Ånd, 
men at fortvivle er fra vores egen ånd.

En slurk vand eller øl fordriver tør-
sten,
et stykke brød hungeren,
Kristus fordriver døden.

Vejrup Endrup Nyt
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 VEJRUP SOM BÆREDYGTIG ENERGILANDSBY 

Aktivitetsoversigt 2014 
 

Dato/Tid Temaer Indhold 

   

9. september 
19 - 21 

Åbent energihus 
arrangement 

LED belysning og varmepumper 
Mødested: Hegnet 5 

4. oktober 
9:30 -13:00 

Energimesse i 
Fritidscenteret 

Kom og bliv klogere på de mange 
muligheder der er for at spare på 
energien og derved nedsætte CO2 

udledningen og spare penge 

28. oktober 
19 - 21.30 

Borgermøde i 
Fritidscenteret 

Fokus på den kommende vinter 

25. november 
19 - 21:30 

Borgermøde i 
Fritidscenteret 

Renovering af 70’er huse og hvad så? 
Kom og få nogle gode tips 
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Nye tiltag i Gørding-Vejrup Skyttekreds
Over to weekender har Henrik Olesen og Ida Søby Fogh fra 
Gørding-Vejrup Skyttekreds taget DGI skydnings trænerkursus, 
og de kan nu kalde sig en del af trænerteamet indenfor DGI-re-
gi. På kurset har de lært og fået forståelse for, at skydetræningen 
er mere end 25 skud, 25 huller i skiven – det drejer sig i stedet 
om at træne de forskellige elementer, der indgår i skydningen. 
I den kommende sæson vil de køre 2 hold, hvor skytterne kan 
prøve kræfter med skydetræning, på et børne- og voksenhold. 
Holdtræningen er for skytter på alle niveauer, der har lyst til at 
lære lidt mere om, og gøre lidt mere ved deres skydning. Mere 
information følger ved opstart. Vel mødt i den ny sæson. 

Vejrup Endrup Nyt
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Gørding-Vejrup Skyttekreds  
– Riffel og pistolskydning 

er for alle, Piger – drenge - Damer  -  herrer

Opstart på sæsonen 2014/15  -  Tirsdag d. 2-9  kl. 18.30 – 21.00
På banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter. 

• Er dine ambitioner at kommer vil mange stævner og gerne til DM,  så hjælpe vi dig på vej.
• Er du til træning på banen og deltage i hjemme og udebaneturneringer, der er mange muligheder.
• Er du til træning og hyggeskydning, efterfulgt af en snak og måske en kop kaffe,  er du velkommen.
• Er du over 55 år så har du også mulighed for at skyde / socialt samvær hver mandag fra kl. 14 - 16  

Medlemspriser 2014/2015
Børn og unge under 21 år:
Medlemskort  200 kr.  
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud  Cal. 22 Tilbud 275 kr. Luft: 200 kr.

Over 21 år:
Medlemskort 250 kr.
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22 Tilbud 350 kr. Luft: 275 kr.

Seniormedlem:  (over 55 år)
Medlemskort 200 kr.   
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22 Tilbud 300 kr. Luft: 225 kr.  

Patroner 
Cal. 22 (En serie på 25 skud): 20 kr.
Luft (En serie på 25 skud): 10 kr.

Åbningstider:  For alle: Tirsdag + torsdag 18:30-21:00 
   Senior (for alle over 55 år): Mandag 14:00-16:00  
  

Har du ikke prøvet at skyde før, så kik ned og få en gratis prøveskydning

23 medlemskort solgt ved loppemarkedet til fordel for købmandsbutikken.
13 nye medlemmer og 10 nuværende medlemmer valgte denne dag at købe medlemskort til Gørding-Vejrup 
Skyttekreds og derved være med til at støtte vores ny købmandsbutik. Pengene gik ubeskåret til butikken, 
som så bestyrelsen valte at doble op bag efter. Vi glæder os til at se alle på banen.

Alle er velkomne
Bestyrelsen 

www.skytteklubben.dk 

Skydning, en sport i centrum
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En hjælpende hånd når livet rinder ud

Fyhn
Bedemandsforretning
Hvid kiste (alm. str.) inkl. sengetøj
Hjælpes over i kisten af to personer
Dekoration med årstidens blomster til kiste
En kørsel med rustvogn (0-15 km + km takst)
Honorar - Samtlae i hjemmet
Ingen aften eller weekend tillæg
Fast pris - begravelse fra 9.850,-

Nørregade 53 · 6740 Bramming · Tlf. 75 17 13 00 · www.fyhnbedemand.dk

Helle Fyhn

www.gpc-service.dk
service@gpc-service.dk
Tel. 0045 41 42 82 90
Skolevænget 4, Vejrup

6740 Bramming

Fritidscenteret renoverer  
det ”gamle Bibliotek” til den ” Nye lille Sal” 

Som altid er der også denne vinter gang i et fællesskabs-projekt i Vejrup/Endrup Fritidscenter. Det er 
den lille sal – det tidligere bibliotek, der nu bliver forskønnet fra gulv til tag, og det er – som altid – cen-
trets trofaste frivillige hjælpere i alle aldre, der realiserer ønskerne med centerlederen  som logistikchef 
og kaffebrygger.

- Vi skulle have lagt nyt tag på bygningen alligevel da det var utæt og glasset i vinduerne var sprunget, 
loftet havde vandskade, så det blev anledningen til den totalrenovering, der også omfatter toiletfacilite-
terne ved siden af, og som stammer helt fra 70’erne.

Den lille sal, hvor der kan dækkes op til 60 gæster, får nu nyt højere loft til kip, nyt vinduesparti, nyt 
gulv og vægmaling, det er blevet topisoleret og i loftet ny ventilation og indbygget musikanlæg, toilet-
terne har fået nye gulv/vægfliser, toilet, vaske, og vandhaner

Det er tre lokale håndværkere, der i fællesskab har lagt det nye tag på, nemlig Rud Christensen, Endrup, 
Peter Bertelsen, Vejrup, og Bjørn Karl Skov, Vejrup. – og også det nye vinduesparti er købt af en lokal 
forhandler, Hardy Andersen., de nye lysarmaturer der kan dæmpes er fra Vejrup elservice, tak til jer det 
har været et fantastisk samarbejde

- Vi både kan og vil stå sammen om at holde liv, arbejde og aktivitet i vores lokalsamfund, det har gjort 
at i sæsonen 2013,  nåede vi at lægge lokaler til 45  fest-arrangementer, hvilket er det samme som året 
før.

Hertil kommer så alle foreningsarrangementer, og her er der gang i lokalerne ugen igennem – og uden-
for, når ellers vejret er til det. 

Fra centret skal igen lyde en stor tak til alle der har bidraget med hjælp af den en eller anden art i pro-
jektet.

Mvh.Centerleder Per B
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Kartoffelavl i Vibæk
Da Vester Vejrupvej og Dannesvej kunne kaldes Persillestræde og  
Kartoffelboulevard – et tidsbillede.

Når man kører ad de danske landeveje, er det dyr-
kede landskab forskelligt fra landsdel til landsdel, 
alt efter hvilke afgrøder der er bedst egnede og mest 
anvendelige eller rentable. I områder med kvægbrug 
er det i dag majsmarkerne og græsmarkerne, der 
dominerer landskabet. I andre egne kan det være 
byg- eller hvedemarker, mens det på Lolland-Falster 
er roemarkerne.

I Vejrup Sogn står kvægbruget stadig stærkt, selvom 
antallet af bedrifter i dag er langt mindre end for 
bare 30 år siden. Kvægholdet på de enkelte gårde er 
til gengæld meget større end tidligere. I 1960’erne 
var det almindeligt med bare 12-14 køer, som kom 
på græs hele sommeren og om vinteren blev fodret 
med de roer, man også dyrkede dengang.

I 1960’erne, da mange mindre landbrug havde svært 
ved at få det til at løbe rundt, stod valget mellem 
udearbejde eller ændring/omlægning af produktio-
nen til at satse på mere rentable produkter. I Vester 
Vejrup (i daglig tale Vibæk) begyndte kartoffelmar-
kerne at dukke op i landskabet. Kartoflerne blev 
afsat på GASA (Gartnernes Andels Salgsforening) i 
Esbjerg. Man satsede mest på tidlige kartofler, men 
hos mange blev produktionen efterhånden udvidet 
med bl.a. jordbær, ærter og persille. Produkterne 
blev kørt til Esbjerg tidligt om morgenen før dagens 
auktion, som regel i familiens stationcar, evt. med 
trailer. Hvis der var mange kasser kartofler, gik man 
sammen og lejede Laurids Lauridsen fra Endrup 
til at køre dem til GASA. Det var altid spændende, 
hvordan priserne var, og hvis avlerne selv var i Es-
bjerg med deres kartofler, skete det, at de blev og 
overværede auktionen og fik sig en kop kaffe og et 
rundstykke. Kartoffelavlen i Vibæk stoppede, da 
auktionen engang i løbet af 1980’erne flyttede til 
Kolding.

Kartoffelavlen bidrog med en væsentlig del af ind-
tjeningen hos Vibækegnens landmænd. Af kartof-
felavlere kan nævnes Peder Nissen, Ove Ibsen, Emil 
Pedersen, Bent Madsen og Peder Schultz. Mændene 
klarede nu ikke det hele selv. Konerne tog en stor del 
af slæbet med at få kartoflerne op.

Hos Anna og Peder Schultz på Dannesvej foregik ar-
bejdet med kartoflerne uden den store maskinpark. 
Om foråret brugte man en kartoffelsætter efter 
traktoren. Den bestod af et par tænder, der lavede 
riller til kartoflerne. Ovenover var anbragt et bræt 
med plads til to personer og en kartoffelkasse. Kar-
toflerne blev puttet ned i rillerne, som bagefter blev 
dækket med jord af to tallerkner. Processen krævede 
altså tre personers arbejdskraft, en til at køre trak-
toren og to til at lægge kartoflerne. Børnene deltog 
også i arbejdet. Et år var en af Annas søstre blevet 
skilt og kommet hjem fra København. Hun blev sat 
til at køre traktoren, et arbejde hun ikke var vant til, 
så rækkerne blev ikke helt lige det år. Fremover blev 
skæve rækker kaldt ”skilsmisserækker”.
Hvis kartoflerne skulle tidligt frem, så man kunne 
opnå de høje priser, blev der lagt plastic over. Senere 
skulle de hyppes flere gange. Var der risiko for an-
greb af kartoffelskimmel, fjernede man toppen med 
en grønthøster, mens man i dag ville sprøjte kar-
toflerne flere gange for at undgå skimmel.  Endelig 
kom tiden, da kartoflerne skulle op, så blev jorden 
løsnet med et specialfremstillet redskab, der løsnede 
to rækker ad gangen (resterne af den ligger stadig på 
vores loft). Bagefter kom slæbet med at samle kar-
toflerne op med hånd. Kartoffelkasserne, der kunne 
rumme 20 kg, blev slæbt hen ad rækken, til de var 
fulde. Man slæbte vel at mærke to kasser efter sig: 

T.v.: Anna og Peder Schultz samler kartofler om 
sammen med barnebarnet, Palle. Bemærk rækken af 
kartoffelkasser midt i billedet (ca. 1974)
(Foto i privat eje)
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Vindere af præmiespil i Endrup I.F.
Maj 2014
 Nr. Navn Kr
 149 Ole Christensen 200 
 39 Bodil Vejrup 100
 50 Jens - Simon 100
 266 Åse Sørensen 100  
 109 Asta Lauridsen 100
 9 Connie Petersen 100
 31 Johnny - Jan 100
 263 Claus Schultz 50
 180 Tommy Dransfeldt 50
 156 John og Allan Rasmussen 50
 70 Esben Bøgh 50
 213 Patrick Christensen 50
 282 Dennis og Michael Lauridsen 50

Juni 2014
 Nr. Navn Kr.
 163 Wendy Jensen 200
 101 Åse Sommerlund 100 
 84 Annalise Madsen 100 
 276 Dan Søndergård 100
 298 Marianne Thomsen 100
 155 V. F. Biler 100
 66 Birthe og Anders Andersen 100
 97 Merete Christensen 50
 212 Anders Jensen 50  
 30 Conny Århus 50  
 29 Vinnie Hansen 50
 9 Connie Petersen 50
 120  Silke Sørensen 50

en til store og en til små kartofler. Jeg er sikker på, at 
de kunne sove, når de kom i seng om aftenen. 
Selvom størstedelen af kartoflerne blev solgt via 
GASA, var der også et mindre salg til private. Peder 
Nissen havde på et tidspunkt en bod i et telt ved 
Hovedvej A1 på hjørnet ned mod Dannesvej. Boden 
blev passet af hans børn, men på et tidspunkt, da 
teltet var ubemandet, blev ikke bare kartoflerne, 
men også boden stjålet, og så var det slut med den 
forretning.

Anna dyrkede mange ting, som kunne leveres til 
GASA i sin store køkkenhave: persille, purløg, salat, 
ærter osv.
En overgang stod der også et stort drivhus på mar-
ken syd for haven. Her dyrkede Anna en stor mæng-
de tomater til salg. Drivhuset overtog hun, da Svend 
Hauborg, der havde drevet gartneri på Dannesvej 5, 
flyttede til Gørding.
Da vi i 1987 overtog ejendommen, var der stadig 
minder om tiden, da mange ting i haven blev dyrket 
med salg for øje. Hver lille plet, der ikke var fyldt om 
med flotte blomster, var dækket af purløg, rabarber 
o.l.
Den produktion som er beskrevet ovenfor, hvor en 
familie kunne holde skindet på næsen ved at dyrke 
lidt kartofler, og således opretholde en rimelig leve-
standard, er for længst en saga blot. I dag er stor-
produktion og store maskiner i højsædet. De små 
familiedrevne ejendomme er nedlagt (sammenlagt), 

og der er langt mellem de landbrug, som en familie 
kan leve af, også i Vibæk.

Anna Schultz
Vejrup Sognearkiv

T.v.: Anna Schultz er klar med et par poser kar-
tofler og et par bakker jordbær til sin lille butik. 
I baggrunden ses den store trailer, der fragte-
de mange kartofler til Esbjerg (ca. 1980)                                                        
(Foto i privat eje)

Kilder:
Artiklen er skrevet ud fra min mand, Eriks erin-
dringer, og ud fra, hvad jeg selv har oplevet, når 
jeg har besøgt mine svigerforældre siden 1971.
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Vejrup Idrætsforening uddeler 
Træner/Lederpris 2013

Ib Gjerlevsen
Et par der nok altid, i en eller 
anden form har vis sit flag på 
fodboldbane i Vejrup 

Han har nok siden dreng 
været fodboldspiller, han har 
været centerforward, angri-
ber har brugt hoved til at 
skorer mange MÅL 

Han nåede at spille over 100 
kampe på første holdet og 
mange flere på andet holdet 

Ib har været fodbolddommer 
for børneholdene og i de år 
hans egne børn selv spillede, 
var det mest naturlige at gøre 
gavn som træner, for dem i de år de udfolder sig på 
grønsværen.

Han er altid ihærdig når det gælder, Idrætsforeningen. 
– nu er han begyndt at spille 7 mands fodbold ved de 
forskellige sportsfester / byfester rund omkring, og 
derved er han med til at få nogle hold med til vores 
SPORTSFEST fodbold her om fredagen i Vejrup – 
som han har været med til at arrangere i mange år. 

Har en god og stabil hjælp, han hjælper trolig til, 
sportsfest hvor fredag aften i baren, hvor hjælpen 
har været fast i rigtig mange år

Han spiller ikke fodbold mere, men er holdleder for 
serie 6 med mobilen i hånden, ringer han rundt for at 
få fat i de spillerne der ikke er mødt op til træningen.

Pia Gjerlevsen
Tja hun har nok altid gerne 
villet have et hold – hun 
kunne styre…. så hvorfor 
ikke bare selv begynde at 
træne et hold, som sagt så 
gjort – sprang hun ud i det 
og har været med – både 
som træner og er nu som 
FORMAND/KVINDE i fod-
boldudvalget.

Har et godt øje til de kom-
mende nye unge træner – for 
dem sendt på de forsk. kur-

sus

Har holdt ved – selv når det så 
helt SORT ud, med fodbold spiller, sætter gerne sig 
selv til side, for at komme og køre holdene til kamp 
– har støttet signe 2 drenge i fodbold.

Og nu hvor den årlige Sportsfest skal løbe af stablen 
– kan man med sikkerhed finde hinde enten på en 
traktor, cykel eller trækvogn med ØL, for at service-
rer tilskuerne på stationen hvor hele familien er at 
finde.

På Vejrup Idrætsforenings vegne ønsker jeg Pia og Ib 
Gjerlevsen -Tillykke

Tillykke der venter mange udfordringer forude, - Tak 
for mange gode oplevelser.

Rigtig flot og godt havetraktortræk i Nr. Vejrup
Lørdag d. 2. aug. var der traktorer til træk ved Brian Jensen Nr. 
Vejrup. Der var ca. 40 havetraktorerne der havde, funden vej til 
Lykkesgårdsvej. Der var både lokale og udenbys havetraktorer, som 
var godt besøgt af mange tilskuer. Solen skinnede fra en skyfri 
himmel og grillpølser og kolde drikke var der godt brug for.
Et rigtig godt tiltag i Vejrup.  Synd for byfestbesøgende at de ikke 
fik lov at opleve denne sjove sport. 

Erik Stenager

Idrætsforenings formand Otto Pedersen over-
rækker prisen. 
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BANKO I Vejrup/Endrup Fritidscenter
Opråbere

Ved Banko i Fritidscentret hver onsdag, - mangler vi 2 personer hver 3 uge  
– de skal varetage nummer opråbene fra en computer-

 oplæring vil foregå på de aftener man kan 
Der er 15 Banko hjælpere på hver af de 3 hold, samt bordopstillere.

Der er virkelig brug for dig, UNG som ÆLDRE 
Så meld dig – Banko vil gerne bestå………..

Kontakt gerne Otto Petersen mobil 23 71 48 25, eller Mona Bojsen mobil 26 39 04 39

Flittige hænder
Vi starter op igen mandag, d. 8. september kl. 13.00 i skolens billedkunstlokale i kælderen.
Har du en hobby, du kan tage under armen, og som du har lyst til at dele med andre, så mød op.
(Se omtale i sidste nummer af VejrupEndrup Nyt)
Husk en femmer til kaffen, kop og brød.

Er du nysgerrig efter at vide mere kan du få yderligere oplysninger hos:
Gurli Jermiin, tlf. 75190519   eller Anna Schultz, tlf. 51910115

Børnedyreskue og udstilling
Kom og udstil dit kæledyr, bagning, mad, hobby 
eller hvad du interesserer dig for.

Lørdag den 20. september kl. 8.30
hos Gørding Smede- og Maskinforretning, 
Nygade 25 Gørding

Det koster 50.00 kr. pr. person.

Tilmelding senest den 5. september til 
Erna på mail ehc@lrs.dk eller tlf. 73742124.
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Vejrup Døgnkiosk 
    Åben alle ugens dage 
            Fra kl. 6.30-21.30 
        Telefon 75 19 03 53 

 

 

 

 

 

 

VEJRUP ENTREPRENØRFORRETNING
Ring 4031 5119 
Fax 7519 0245
Vestermarken 4 .  Vejrup .  6740 Bramming
www.vejrup-entreprenoer.dk

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN

Tv-inspektion
Ring 4038 0253

Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

- din lokale købmand       Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og 

kran med lasteevne 30 ton

2060 9620
Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt
29 45 46 15

 

 

 

               
 

 
 
 
 

HOT N TOT 
                          Dame & Herrefrisør 
                                     Helle O. Larsen 

                                       Vejrup Storegade 19 

               Tlf. 75 19 07 77 
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Vejrup Senior Club 
Torsdag d. 10 juli havde Seniorclubben udflugt til 
Glüksburg slot i Slesvig.
Vi startede fra fritidscentret kl. 08 med Ansager Tu-
ristfart, og der var tilmeldt 54 deltagere til turen.
Vi kørte ned gennem Sønderjylland til Kruså hvor 
vi fik formiddagskaffe, herfra til den gamle kobber-
mølle, der blev grundlagt af Christian d. fjerde til at 
forarbejde jern, til bygning af Koldinghus Slot. Der-
efter gik man over til kobber og nikkelproduktion 
og det fortsatte man med til før anden verdenskrig. 
Derefter stod fabrikken tom i mange år. Men nu er 
den blevet restaureret og indrettet som museum. 
Det var meget spændende, at se og høre om denne 
gamle fabriks historie og produktion.

Derefter kørte vi til Sct. Knuds gildet i Flensborg. 
Det er en gammel loge orden stiftet 1170 til minde 
om Konge Knud Lavard, der blev myrdet den gang. 
Siden har ordenen haft stor indflydelse på Flens-
borgs historie. Den består nu af 85 medlemmer, der 
mødes hver onsdag til skydning og selskabelig sam-
vær. Der kan kun optages mænd i logen, og det er 

nok for, at man en dag i ugen kan få lidt fred. Her fik 
vi en fortælling om logen, og spiste middagsmad i 
deres fine selskabslokaler.

Mætte og veltilpas kørte vi vider mod Glüksburg 
Slot. Her fik vi en guidet rundvisning på dette fine 
slot, som har haft stor indflydelse på dansk histo-
rie. Herfra stammer den nuværende kongefamilie 
i Danmark. Frederik d. Ottende var barnløs. Og 
derved blev det Christian d. Niende der blev konge i 
Danmark, han var yngste søn af Hertugen af Slesvig 
og Holsten. Kongen og Dronningen viste sig at være 
meget produktive mennesker, og blev siden kaldt 
Europas svigerforældre, da alle deres børn blev gift 
ind i Europas kongehuse, med den indflydelse det 
gav.

Vi kørte op til grænsen, hvor der blev serveret efter-
middagskaffe med hjemmebagt kage, det var rigtig 
lækkert, herfra kørte vi hjemad, var i Vejrup ved 19 
tiden, og en rigtig dejlig dag var gået!
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Sankt Hans-tale Endrup
Tak for invitationen til at komme og holde den tradi-
tionelle Sankt Hans-tale her i Endrup. 

Jeg kan godt lide traditioner - en af mine yndlingstra-
ditioner er fejring af Sankt Hans aften - Sankt Hans er 
en sammensat aften - der er elementer fra hedenske 
skikke, kristne skikke, men også associationer til hek-
seafbrændingerne i det middelalderlige Danmark - 
selvom dette faktisk intet har med Sankt Hans-skikken 
at gøre. Sankt Hans er faktisk en fejring af Johannes 
Døberen, som man regner med blev født 24/6, og man 
fejrer altså hans fødselsdag dagen før, ligesom tilfældet 
er med juleaften.

Oprindelig havde fejringen dog en anden betydning. 
Der var tale om en hedensk tradition, hvor man fej-
rede sommersolhverv - altså årets længste dag. Denne 
skik overtog man i forbindelse med kristningen af 
Danmark, og så var det bekvemt at holde fast i festlig-
hederne forbundet med Sankt Hans.

For både kristne og hedningene var sommersolhvervet 
nemlig en glimrende grund til at holde en god stor 
fest, med druk og dans. Festen var nok lige hård nok 
ved befolkningen, og derfor vedtog man faktisk at 
Sankt Hans-festen kunne strække sig helt til Frue Dag, 
som jer der ikke ved det, er den 2. juli.

Sådan er det jo heldigvis ikke mere. Det er jo nok de 
færreste af os, som ville have tid og kræfter til at feste 
halvanden uge.

Til gengæld er der ingen relationer fra Sankt Hans-
traditionen til hekseafbrændingerne i dansk historie. 
Denne tradition er relativt ny. Det var en samling tyske 
håndværkere, der besøgte Kalundborg i 1860’erne, 
som introducerede dette element for danskerne. 

Ifølge overleveringen er det i aften, at heksene flyver til 
Bloksbjerg i Hartzen. Når vi brænder heksen af på bå-
let er det i stedet for at skræmme hekse og onde ånder 
væk, som ville lægge vejen forbi vores område.

Grunden til at jeg er så glad for traditioner er, at de 
giver os selv og andre et unikt indblik i vores egen kul-
tur. Og Sankt Hans er et godt eksempel på vores histo-
riske og kulturelle baggrund, som jo altså er temmelig 
broget. 

En anden god ting ved fejring af traditioner er også, at 
de giver sammenhold. Når vi nu er samlet om Sankt 
Hans-festen her i aften med alt der hører med - bålet, 
hygge sammen med børnene, og når vi synger mid-
sommervisen, styrker det vort sammenhold.

Og I borgere her i Endrup ved om nogen, hvad sam-
menhold betyder for et lille samfund. 

Jeg har som nyt medlem af Økonomiudvalget for kort 
tid siden haft fornøjelsen at mødes med kommunens 
mange lokalråd, og selvfølgelig også lokalrådet her 
fra Endrup. På mødet fik vi bl.a. sidste aktuelle status 
på Dambrugsarealet, som jo som bekendt har været 
undervejs i rigtig mange år – og endnu ikke er færdig-
gjort.

Nu skal man passe på med at love noget som politi-
ker, og i særdeleshed i forbindelse Dambrugsprojektet 
i Endrup, men om alt går vel, skulle næste års Sankt 
Hans-fest gerne kunne afholdes på det pågældende 
areal. Jeg ved at det er et projekt, som betyder rigtig 
meget for jer, og der er brugt en masse tid og kræfter 
på projektet. Så jeg håber rigtig meget at det kommer 
helt i mål indenfor kort tid.

I har også gang i en masse andre gode aktiviteter her i 
området. Jeg kan forstå at I også (i dag) har afholdt fa-
miliedag. Det vidner om, at der er masser af liv Endrup 
– ligesom tilfældet er i mange af Esbjerg Kommunes 
landsbysamfund.

Jeg kommer rigtig meget rundt i alle egne af kommu-
nen, og jeg synes det er dejligt at se de mange lokale 
initiativer, som finder sted overalt. Esbjerg Kommune 
bobler i det hele taget af energi, og det er ikke noget 
tilfælde, at vi kalder os Danmarks Energimetropol – et 
navn som både henviser til vores markante energiprofil 
indenfor offshore olie og vind i Danmark, men i høj 
grad også henviser til borgernes energi og virkelyst i 
kommunen.

Det er den energi fra de lokale ildsjæle, som vi skal 
bruge til at videreudvikle vores kommune, så vi også i 
fremtiden kan være et spændende sted at bo, og også 
tiltrække nye borgere og virksomheder.

Vores kommune er inde i en god udvikling. Der er 
vækst i beskæftigelsen, og vi har faktisk også – på 
trods af de statistiske prognoser - oplevet vækst i an-
tallet af indbyggere i kommunen. Vi er faktisk gået 
frem i de sidste 2 kvartaler. Den samlede vækst i ind-
byggertal i 2013 var små 100 borgere, og det er mile-
vidt fra de 1.000 som flytter til København om måne-
den. Men det er dog en stigning, og det er der faktisk 
ikke mange kommuner i landet som kan prale af. Og 
hvis vi skal have endnu flere til at flytte til, er det vig-
tigt at der er noget for enhver smag, hvis man vil bo-
sætte sig. Det kan være alt fra en penthouse-lejlighed 
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i centrum af Esbjerg, et gammelt byhus midt i Ribe 
eller et hus i Endrup, hvor man kan komme helt tæt på 
naturen. Esbjerg Byråd ser naturligvis gerne at væksten 
fortsætter – derfor var det os også helt uforståeligt at 
By-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen for 
et par måneder siden besluttede, at Esbjerg Kommune 
ikke længere skulle være LAG-kommune. 

Arbejdet i Lokale Aktions Grupper landet over, og også 
i Esbjerg Kommune, har skabt liv og udvikling i landdi-
strikterne – og helt konkret også skabt arbejdspladser. 
Alt sammen noget, der er med til at gøre den samlede 
Esbjerg Kommune endnu mere attraktiv for indbyg-
gere, såvel som potentielle tilflyttere. At Esbjerg Kom-
mune ikke længere skal have en Lokal Aktions Gruppe 
er urimeligt overfor indbyggerne i vores kommunes 
landdistrikter. Og dem er der i antal langt flere af end i 
mange andre kommuner i landet.

I byrådet kæmpede jeg selv og mange andre imod 
ministerens beslutning – men det hjalp desværre ikke. 
Men det er ikke nu, vi skal slikke sårene. Vi må kæmpe 
ufortrødent videre. Derfor vil vi i byrådet fortsat ar-
bejde aktivt for udviklingen i landdistrikterne – og 
derfor vil der blive udarbejdet en landdistriktspolitik 
i nær fremtid. Derfor vil vores – nu tidligere - LAG-
konsulent fortsætte som landdistriktskoordinator hos 
Esbjerg Kommune. På den måde håber vi, at vi fortsat 
kan udvikle hele kommunen. 

Nok om politik i aften.

På mange måder er Sankt Hans aften en festaften - af 
mange forskellige årsager. Men uanset om grunden til 
at I deltager, er samværet med familien og lokalsam-
fundet, den hedenske oprindelse eller det kristne islæt, 
eller blot ønsket om en god fest, vil jeg gerne ønske jer 
alle sammen fortsat god Sankt Hans aften.

Vejrup Seniorer
Forskønnelsesudvalget har nu været byen rundt, for at gøre byen klar til byfesten. 
Det er flot, at der er en flok seniorer der har tid og overskud, til at gøre byen fin 
og ren, når man fra kommunen ikke magter dette. Det er virkelig nogle ihærdige 
mennesker der kommer for at hjælpe, man går virkelig til arbejdet med fynd og 
klem, så nogle er lige ved at gå ud af deres gode skind. Resultatet blev også der 

efter, rigtig flot, TUSINDE TAK
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 
Storegade 21 · 6753 Agerbæk

Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

Korn & Foderstof  
Gødning, så-sæd,  
Kemikaler, plast og bindegarn  
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie 
Træpiller og Træbriketter  
Bio energi  
Hestefoder 

Korn & Foderstof • Gødning, så-sæd • Kemikaler, plast og bindegarn •  
Benzin, Olie & Diesel, Fyringsolie • Træpiller og Træbriketter • Bio energi • Hestefoder

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Arrangementer 
September
Tirsdag D. 02.09 Opstart I Skyttekreds  kl.18.30 – 21.00 i Fritidscenteret kælder
Mandag D. 08.09  Opstart Flittige hænder kl. 13.00 på Vejrup Skolen
Mandag D. 08.09  Opstart Damer gymnastik kl. 18.30 i Fritidscenterets Multisal
Tirsdag D. 09.09  Opstart All round træning kl. 18.30 i Fritidscenteret 
Tirsdag D. 09.09  Opstart Puslinge gymnastik kl. 15.30 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 09.09  Opstart Tarzan drenge gymnastik kl. 16.30 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 09.09  Opstart Herre gymnastik kl. 19.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 09.09  Åbent energihus arrangement kl. 19.00 Hegnet 5
Onsdag D. 10.09  Opstart Forældre / Barn kl. 16.45 i Fritidscenterets Multisal
Torsdag D. 11.09  Opstart Ballet kl. 16.45 i Fritidscenteret 
Torsdag D. 11.09  Opstart All round træning kl. 18.30 i Fritidscenteret 
Torsdag D. 11.09  Opstart pige/drenge gymnastik kl. 17.00 i Fritidscenteret
Torsdag D. 11.09  Opstart Spring gymnastik fra kl. 18.15 i Fritidscenteret
Fredag D. 12.09  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Torsdag D. 04.09   Vejrup Senior Club Høstfest ved Søren Jensen. 
Lørdag D. 20.09  Børne Dyreskue og Udstilling kl. 08.30 i Gørding
Fredag D. 26.09  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Tirsdag D. 30.09  Fællesspisning for alle kl. 18.00 Vejrup Husholdningsforening
Tirsdag D. 30.09  Opstart Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret

Oktober
Lørdag D. 09.10   Energimesse i Fritidscenteret fra 9.30/13.00
Torsdag  D. 09.10   Vejrup Senior Club kl. 14,00 i Præstegården
Fredag D. 10.10  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Fredag D. 24.10  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret
Torsdag D. 28.10  Energilandsby Borgermøde i Fritidscenteret kl. 19.00

November
Tirsdag D. 04.11  Besøg i Kageriet Holsted fra ”Kroen” kl. 18.30 Vejrup Husholdningsforening

Fredag D. 07.11  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag D. 21.11  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag  D. 25.11  Energilandsby Borgermøde i Fritidscenteret kl. 19.00

Hver ONSDAG fra kl. 19.00
Vejrup/Endrup Fritidscenter

Banko og Præmiewhist
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfirma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
GPC Service & Regnskab Bramming  4142 8290
Grafisk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Hot`n Tot Frisør Vejrup 7519 0777
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  7519 0230
JP Staldbyg  Bramming  7510 2162
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karl Poulsen Bramming  7517 3077
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet Møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Pigerne tøj & sko  Agerbæk 7519 6160
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Spar v. Hans Johansen  Vejrup  7519 0015
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Antenneforening  7519 0168
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup Døgnkiosk  7219 0353
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381

BANKO
i Vejrup/Endrup Fritidscenter

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

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

Samlet gevinstsum ca.26.000,-

N
ørregade 23 - 6690 G

ørding
75 17 89 99

Knud Jørgensen

D
E
N

 G
R

  N
N

E
 B

U
TIK

K
nud: 21 73 00 75 

B
ent: 26 32 89 99

H
enrik: 26 33 89 99

Knud Jørgensen EL ApS
 A

ut. E
l-installatør

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Månedens TILBUD
Vestfrost D

W
S 120 A+ opvaskem

askine 
afh. 

2995,00
101 liter kum

m
efryser A+ 

afh.  
1495,00

1 stk Blom
berg stål opv. udstillings m

odel 
afh.  

3495,00
1 stk Brandt 8kg vaskem

askine 
afh.  

4695,00
1 stk Brandt indb. ovn stål m

. pyrolyse 
afh.  

1 stk G
orenje indb. ovn stål 

afh.  
2995,00

Solcelle-anlæ
g er stadig  

fordelagtig efter de nye regler
NYT KØKKEN ?

SÅ HAR VI HVIDEVARNE 

S
pø

rg  efter B
ent 

eller H
enrik
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