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Vejrup Endrup Nyt
VIF Gymnastik

NYT

NYT

NYT !

Er nytårsforsættet at være mere AKTIV ?
Så er her måske noget for dig ….

YOGA
Opstart mandag den 2. januar 2017 kl. 17-18
Pris 200 kr. for 10 gange.
Lidt om instruktøren.
Pia begyndte i september 2016 at tage DGI’s yoga instruktør uddannelse
og glæder sig til at videreformidle det hun har lært.
HUSK der er stadig mulighed for at deltage på

Herreholdet

Allroundtræning

Opstart mandag d. 2. januar 2017 kl. 19-20

Opstart tirsdag d. 3. januar 2017 kl. 18.30-19.25 og
torsdag d. 5. januar kl. 18.30-19.25

Alle kan deltage uanset udgangspunkt eller skavanker.
Instruktørerne står klar til at hjælpe dig i gang. Vi ses…. Hilsen Gymnastikudvalget

Følg VIF Gymnastik på Instagram ”vejrupif_gymnastik”
Spørgsmål? Så kantakt Tina Schultz, 61355384

www.endrupby.dk
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Luft/vand varmepumper
Side 14
Vejrup
Endrup Nyt
ombytter
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

Fritidscentrets
KØKKEN
har ÅBEN
fra kl.17.00
hver onsdag

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

Skan

og se månedens
tilbud på
www.gte.dk

Logo til brug på lyst tøj

N i els L a m b ertsens Ve j 6 • 6705 Es bje rg Ø
Tlf. 7 6 1 0 9 1 1 0 • Fa x 7 6 1 0 9 1 11 • www.gte .dk • inf o @gte .dk

75 19 04 03

Centergrillen
www.casperskoreskole.dk
Døre • Vinduer • Carporte
Inventar • Trægulve • Lofter
Fugearbejde samt
udskiftning af termoglas

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming
nielsevald@hotmail.com

30 år i byggebranchen

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

Vejrup
Caravan
Transport

I Vejrup/Endrup
Fritidscenteret

75 19 04 03
Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40
Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
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Tillid og tryghed er det vi bygger på

www.vejrup.dk

Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

▲▲▲

▲▲▲▲

Renovering
Reparationer
Garageporte
Udestuer

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Seniorclub
Torsdag en 6. oktober Havde
vi besøg af Lone Hessellund fra
Herning. Lone demonstreret,
magnet undermadrasser og
magnetsmykker.
Det var en fin demonstration
hvor folk kunne prøve de medbragte madrasser og hovedpuder og fik fortalt brugen af
tingene. Folk med dårlig hjerte,
må ikke komme I nærheden af
madrasserne, på grund af de
elektriske udstrålinger. Hun
fik solgt to madrasser på selve
dagen, men har solgt flere efterfølgende også magnetsmykkerne gik som varmt
brød, så det halve af byen er blevet magnetisk siden
demonstrationen.
Torsdag den 20. oktober
Havde Seniorclubben en fællesmøde med Vejrup og
Vester Nykirke Menighedsråd.

Vi havde fået fat I Kurt Leth (Kaffe med Kurt) til at
fortælle om hans liv, og om hans mangeårige arbejde indenfor TV verden. – han kunne her fortælle om
de mange mennesker og skæbne han havde mødt.
Mange havde haft en hård skæbne, nogle havde mistet familiemedlemmer, andre havde haft voldsomme sygdomme, og ulykker der var gået ud over førligheden. Men de havde en stor livsvilje
og overlevelsesevne til at komme videre
I livet, så godt som det kunne lade sig
gøre. Det var rørende at høre om. Det
var en rigtig fin aften for de 60 tilhører
der var mødt op.
Torsdag den 3. nov. var der fest I Fritidscentret, da var, ”The Singing Sisters” fra Vejen på besøg. - De er otte
kvinder der tager ud og underholder
med sang og musik. Det var en festlig eftermiddag, hvor der var, er god
stemning, og hvor alle sang med på de
mange gode sange.
Åge Henriksen

Torsdag den 12 januar kl 14:
Afholder Generalforsamling

i Fritidscenteret - dagsorden i følge
vedtægterne. På valg: Christine Sørensen og Ida Fogh, Seniorclubben
er efterfølgende vært med snitter, øl,
vand, kaffe og småkager. Efter kaffen
vil Anne Schultz fortælle historier fra
Vejrup og omegn.
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VIF Badminton
Resultater fra badminton træfstævne i Glejbjerg,
lørdag den. 5. november.

Fra venstre Oliver Bramming vinder i gr. 4 slutspil 2.
I midten Rasmus H. Nielsen vinder i gr. 4 slutspil 1
Til højre Signe W. Nielsen sølv i samme række.

Vinder i gr. 7 Mads Clausen sølv til Emma S. Regel

Patrick Christensen vinder i gr. 6 slutspil 1.
Længst tv. skimtes Tim Bramming der fik sølv i samme række
Sune Jensen vandt gr. 5 slutspil 1.

www.endrupby.dk
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VEJRUP BORGERFORENING
GENERALFORSAMLING 03.11.2016
I Vejrup Borgerforening har vi i det forløbne år gennemført følgende arrangementer:
Sankt Hans festen ved banen blev godt besøgt. Kjeld
Block Jakobsen holdt båltalen, hvilken han skal have
en stor tak for. Foreningen solgte kaffe, kage, pølser,
øl og vand, mens børnene kunne bage snobrød.
Julebelysningen – Vi opsætter et juletræ med belysning ved Bytorvet.
Foredraget med Peter Ingemann, afholdt i februar
2016, var en succes. Der var således ca. 200 deltagere
og tilbagemeldingen var meget positiv. Næste arrangement er planlagt til 2. marts 2017 og er et foredrag
med Svend Brodersen fra Gram Slot.
Borgerforeningen udlejer stadigvæk flagstænger, flag
samt jordspyd, som bland andet kan opsættes ved
alleer.
Det er muligt at købe banner på www.vejrup.dk,
hvilket en del firmaer allerede benytter sig af.
Hjemmesiden www.vejrup.dk bliver løbende opdateret af borger journalist Chris Kjærsig. Vi udvikler
løbende hjemmesiden.
Borgerforeningen afholder 2 årlig møder med
Vejrup Lokalråd.

Konfirmandindsamling. Borgerforeningen opstiller sparebøsser – sponsoreret af Sydbank – hos Din
Købmand, Vejrup. Denne indsamling omhandler
kun konfirmander der konfirmeres i Vejrup Kirke,
idet vi ikke har mulighed for at have overblik over
konfirmationer udenfor byen. Vi fortsætter med
denne indsamling i 2017. Borgerforeningen opsætter
naturligvis flag i byen på konfirmationsdagen.
Seniorklubben i Vejrup har – til stor glæde for
byen – arrangeret et rengøringshold, hvor forskellige
udendørs områder bliver vedligeholdt. Dette skal
de have en stor tak for. Borgerforeningen sponsorer
morgenbrød og kaffe, som en lille tak for indsatsen.
Kontingentindbetalingerne i 2016 omhandler 153
husstande. I 2015 var der 161 og i 2014 var 140. Der
er udsendt 500 girokort. Den årlige kontingentopkrævning udgør uændret henholdsvis Kr. 150,- pr.
hustand og Kr. 75,- for enlige. Der udloddes i lighed
med tidligere 2 købmandskurve. Udtrækningen sker
på Generalforsamlingen, blandt de indbetalte girokort.
Til slut skal der fra min side lyde en stor tak til bestyrelsen, da alle i årets løb har ydet en stor indsats
ved de forskellige arrangementer og møder.
Formand, Jan Jensen

Borgerforeningen deltog i arrangementet Open By
Night.

Julehilsen fra Østergården
En stor TAK til alle, der på den ene eller anden måde har
bidraget til gode oplevelser for Østergården i 2016.
Tusind tak for den imødekommenhed, varme og hjælpsomhed,
som vi altid møder. Det har været til stor glæde og hjælp i
hverdagen, at så mange har tænkt på os i årets løb.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Beboere og personale
Plejecentret Østergården
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SØNDERGAARD BILER
V/ Jens & Dan Søndergaard
Vejrup Storegade 61
6740 Bramming
Tlf.:75 19 02 49 – Mobil 22 47 22 28

SKØB • SALG • REPARATION

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

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

DØGNSERVICE

Thøgers Mark 2 · 6740 Bramming

Tlf. 75 19 03 50

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

VEJRUP AUTOFORRRETNING
V/ Ronny Knudsen

www. Vejrupauto.dk
Vejrup Storegade 71 – 6740 Bramming - 75 190 191

Salg og reparation af biler

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
www.endrupby.dk
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5 oste fra Danmarks ældste Andelsmejeri

Butikken har åben fredag kl. 8.30-17.00 - lørdag kl. 9.00-12.00

Lykke Minimælk
20+
Mellemlagret
11,0% fedt

Lykke Letmælk
30+
Mellemlagret
17,0% fedt

Lykke Endrup
45+
Mellemlagret
26,0% fedt

Stærk Jyde
45+
Ekstra laget i
30 uger
26,0% fedt

Gammel Endrup
45+
Ekstra laget i
52 uger
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 andelshavere 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

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

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

MURERFIRMAET

EGON SØRENSEN Eftf.

Medlem af
Dansk Byggeri

Ved Kim Spaanheden Andersen
Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 35 82 · mail@mureregon.dk

Se mere på
www.mureregon.dk
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Vi er også klar til at bygge for dig.
» Nyt
» Badeværelser » Jordarbejde
» Kloakarbejde
» Renovering
» Beton-renovering

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Hotel Glejbjerg
Tilbyder en lækker 3
retters nytårsmenu:

Juleanretning

Hjemmelavet tunmousse m/rejer,
citron, bagte tomater og asparges
hertil friskbagt brød og smør.
Oksemørbrad m/bagte rodfrugter,
balsamico bagte rødløg, pastinak
purre og sauteret spidskål
pommes rissoles, sauce bordelaise.

Vi tilbyder
Mad ud af huset
Selskaber
Møder & kurser
Arrangementer

Gâteau Marcel m/parfait og bær coulis.
Natmad:
2 stk. uspec. smørrebrød.

Kontakt os
mail: info@hotel-glejbjerg.dk
Tlf. 75 19 84 64

Pris 3 retters nytårsmenu
275,- kr. pr. couv.
Pris 3 retters nytårsmenu
incl. natmad 295,- kr. pr. couv.

minimum 10 couv.

Marinerede sild m. karry salat
Pande stegt rødspætte filet
m. remoulade & citron
Medister m. rødkål
Frikadeller m. sdr. jysk hvidkål
Hamburgerryg m. grønlangkål
Ris Ala mande m/ krisebær sauce
155,- pr couv. ud af huset
(husk brød & smør)
195,- pr couv. i huset

Luxus Juleanretning
Marinerede sild m. karry salat
Røget lakseroulade m. lime glace.
Stegte sild m. rødløg
Tarteletter m. høns i asparges
Medister m. rødkål
Frikadeller m. sdr. jysk hvidkål
Hamburgerryg m. grønlangkål
2 slags oste m. kiks & druer
Ris Ala mande m. Kirsebær sauce

Afhentes på Hotel Glejbjerg
Mellem kl. 12.00 og 14.00
den 31. december.
Hovedretten skal varmes, og der
vedlægges en udførlig beskrivelse.

188,- pr couv ud af huset

k
w.hotel-glejbjerg.d
Læs mere på: w w

(husk brød & smør)

235,- pr couv. i huset

Vejrup præmiespil
Vif
75
99
66
250
555
164
374
515
112
171
163
46
80
333
299
153
44
293
440
367
13
310
317
321
59
31

Præmiespil 09 - 2016
C. Callesen
Hans Jørgen Madsen
Marianne Jensen
Ole Christensen
Charlotte Bertelsen
Tove Hermansen
Erna Hansen
Rikard Hermansen
Bjørn Karlskov
Marie Bak
Jens Jørgensen
Jens Bojsen
Ida Fogh
Jacob Brun
Tanja Maagaard
Martin G. Pedersen
Solveig Barkholt
Lisbeth Grøndal
Stine Sørensen
Tine Simonsen
Hans Callesen
Jette Vang
Niels Krogh
Harriet Johannesen
Søren Andersen
Sonja Andreasen

præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Vif
204
456
503
479
142
449
500
177
262
99
251
472
555
393
76
91
244
351
199
559
288
464
413
82
245

Præmiespil 10 - 2016
Hans Erik Mikkelsen
Geert Te Winkel
Gitte Hansen
Tina Sørensen
Lykke Sørensen
Kenneth Møller
Signe Ladefoged
Verner Fogh
Birthe Holst
Hans Jørgen Madsen
Thomas Regel
Søren Quebec
Charlotte Bertelsen
Jesper Laumann
Susanne Jeppesen
Hans Fogh
Åse Sillasen
Preben Lind
Susanne Enevoldsen
Niels Peter Regel
Maren Andersen
Susanne Søby
Bent Christensen
Børge Christensen
Camilla Stenager

www.endrupby.dk
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m

ilt til bøjle
x 35 cm

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

28260871

Vejrup Endrup Nyt

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

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

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

28260871
ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Risalamande
Risalamande er en helt igennem
dansk ret, der blev opfundet i
slutningen af 1800-tallet
Den populære juledessert er
pærer dansk: Ris med mandler,
blev således til, samtidig med, at
risengrøden begynder at blive mere
almindelig. Tidligere var risengrøden en
temmelig eksklusiv form for grød, da der jo
bruges forholdsvis kostbare ingredienser:
de importerede ris, sødmælk samt smør,
sukker og kanel til at komme ovenpå.
Noget tyder på, at risalamanden får et
særligt skub fremad i tiden umiddelbart
efter Anden Verdenskrig, hvor den kan
findes præsenteret i dameblade o.lign. som
en spare dessert, hvor man kunne strække på
risene ved at røre flødeskum i.
Den kunne fremstilles uden mandlerne,
og i stedet for en mandel
(for at afgøre hvem mandelgaven tilfalder)
kunne man anvende en knap eller en mønt.

12

www.vejrup.dk

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Kirkebladet
Nr. 6 • 2016

Gudstjenester

Julen 2016

Vejrup

V. Nykirke

Igen i år må vi glæde os til jul. Det
er Jesu fødselsdag. Selv muslimer vil
være med til at fejre den, for Jesus var
en profet. ”Jeg kan godt lide Jesus”,
som en yngre syrisk muslim i Beirut
forleden sagde til mig med et varmt
smil. Det var jo rart at høre, og jeg
kunne se på ham, at han mente det.
Men forståelsen af at Jesus er sand
Gud og at han led på korset for vores
skyld, det nåede vi ikke at komme
ind på. Det er også et stort emne, og
der er så meget andet, der fylder.
F.eks. at de dygtigste unge i Syrien

16. okt. (21. søn. e. trin.)

10.30

ingen

27. nov. (1. søn. i advent)

11.00

09.30

04. dec. (2. søn. i advent)
(koncert i V. Nykirke)

ingen

16.00

11. dec. (3. søn. i advent)

9.30

11.00

18. dec. (4. søn. i advent)
(de 9 læsninger i Vejrup kirke)

11.00

ingen

24. dec. (juleaften)

16.00

14.30

25. dec. (Juledag)

11.00

09.30

26. dec. (Anden juledag)

09.30

ingen

01. jan

14.00

15.30

08. jan. (1. søn. e. hellig 3 konger)

ingen

11.00PT

15. jan.

(2. søn. e. hellig 3 konger)

09.30

ingen

22. jan. (3. søn. e. hellig 3 konger)

11.00

09.30

29. jan.

09.30

11.00

Dåb:

05. feb. Sidste søn. e. hellig 3. konger

11.00

09.30

Vejrup kirke:

12. feb. (Septuagesima)

ingen

11.00

09.30AE

ingen

26. feb. (Fastelavn)

ingen

10.00PT

05. mar. (1. søn. i fasten)

11.00

09.30

12. mar. (2. søn. i fasten)

09.30

ingen

19. mar. (3. søn. i fasten)

ingen

11.00PT

26. mar. (Midfaste)

11.00

09.30

19. feb.

(Nytårsdag)

(4. søn. e. hellig 3 konger)

(Sexagesima)

(PT: Pernille Troldborg)

www.endrupby.dk

Kirkelige handlinger
1/10 - 20/11 2016

Birk Steenberg Schultz
(Tina Rahbek Steenberg
Schultz og Simon Schultz)
Thor Meisler Havgaard
(Kate Meisler Havgaard og
Nicolai Meisler Havgaard)

Begravelser:
Vejrup Kirkegård:

Mikkeline Kristensen
(Holsted kirkegård)
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rejser bort og de, der er tilbage har
svært ved at finde et arbejde.
”Kan du hjælpe mig med at finde
et arbejde”, havde en ung pige spurgt
ham. Det satte ham i gang med at
prøve at finde jobs til andre unge syrere i Damaskusområdet,
en god indsats på det menneskelige
plan, må man sige.
Men vi fejrer jo jul ikke bare fordi
Jesus var et godt menneske.
Han var også noget mere.
Han var fredskonge, som Esajasbogen siger det.

et rart menneske, men en evig frelser, fordi han er Guds tilstedeværelse
på jorden og han led døden på korset, for at vi skulle gå fri. Egentlig er
vi skyldnere alle sammen og skulle
fordømmes allesammen, men vi må
i troen høre sammen med ham og
dermed blive godkendt. Vi er samtidig fordømte og skyldfri. Når vi hører sammen med vor herre Jesus er
vi skyldfri. Når vi er isolerede i os

selv, har vi store problemer. Derfor
gælder det om at søge og være i Guds
nærhed.
AE

Familiegudstjenester
Første søndag i advent er der familiegudstjeneste i begge kirker i anledning
af den kommende højtid. Der er kaffe,
juice, æbleskiver eller småkager.

Julekonkurrence

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser født!
Englene sang, at Jesus er ikke bare

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: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550
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Farvelæg tegningen og aflevér eller send den til:
Præstegården, Engdraget 5, 6740 Bramming
inden d. 24. dec. 2016 og deltag i lodtræningen
om en æske chokolade.
Navn: ___________________________________
Adresse: _________________________________
Postnr.:____________ By: ___________________
www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt
Julekoncert
med Vejrup-V.
Nykirke koret

Sct. Nicolaitjenesten
Danmarks ældste samtaletjeneste.
Den blev åbnet efter en række selvmord i København. Pastor Haldor
Hald begyndte og 100 præster medvirkede dengang i København. Nu er
den landsdækkende og omfatter både
lægfolk og præster.
Formålet er stadig det samme: en
lyttende samtale. Man kan ringe på
70 120110 fra kl. 20.00 til kl. 02.00

Jule-syng-med for hele familien i
Vejrup kirke torsdag den 1. december kl. 19.00 og i Vester Nykirke søndag den 4. december kl. 16.00. Kom
til en dejlig julekoncert for alle aldre
og syng med på gamle og nye julesalmer, julesange, Christmas Carols og
julekalendersange.

De ni læsninger
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster
fra Gamle og Ny Testamente fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse
og frelse, sådan som den udspilles
i den bibelske historie. Traditionen
med de ni læsninger stammer fra
England, hvor den blev holdt første
gang i 1918 i Kings College Chapel
i Cambridge.
I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne
op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.
I Vejrup vil der være forskellige oplæsere søndag den 18. december kl.
11.00. Gudstjenesten bliver lidt anderledes, idet den er uden prædiken.
Sogneaften med Hanne Eiby
kl. 19.30 i præstegården:

Martin Luther – en
ildsjæl i 1500-tallet.

Torsdag d. 26. januar kl. 19.30:
I 1517 satte Martin Luther sine teser

mod afladshandel op på kirkedøren i
Wittenberg. Dette udløste en lavine
af begivenheder, der førte til reformationen.
Martin Luther (1483-1546) var født
i en brydningstid.
Han ønskede en forandring af kristendommen. Med sin kompromisløshed og utrættelige arbejdsindsats
kom han til at spille en vigtig rolle i
omformningen af kirken, familielivet
og samfundet.

Sangaften i
Endrup Møllekro
Torsdag den 9. februar kl. 19.30.
Velkommen til en hyggelig aften
med forslag til at synge fra Højskolesangbogen. Ingrid er ved klaveret og
Peer Munkgaard vil akkompagnere
på violin.
Det er en dejlig tradition at mødes
på den gamle kro og synge sammen
også efter forslag fra forsamlingen.

Libanons og
Karmels glans,
Sarons yndigheder
I adventstiden synger vi om Israel
som en rosengård, der skal komme
til at blomstre, når Messias kommer.
Så mødes i stråleglans Libanons og
Karmels glans.
Der går et par høje bjergkæder
på langs af Libanon. I oldtiden var
de dækket af cedertræer, som gror
bedst, når de også kan få lidt kulde om vinteren. De holder sig pænt
grønne hele året. De er langsomtvoksende og kan blive over 2000 år gamle. Der er meget olie i træet, så det
rådner ikke så let. Fønikerne brugte
dem til skibsbygning. Allerede i Gilgamesheposet er det nævnt, at Gilgamesh brugte det til sit hus. I bibelen
er cedertræer nævnt flere gange. Gud
plantede dem oven i købet ifølge salme 104 og fuglene bygger rede i dem,
det kunne man høre. Mange har været interesseret i det gode træ helt fra
kong Salomons tid og ottomannerne

Det nye menighedsråd i Vejrup:
Else Truelsen, Øster Vejrupvej 14
Niels Peder Regel, Digevej 3
Lone Wenzel Henriksen, Fasanvej 7
Grethe Oxlund Johannesen, Bjerndrupvej 12
Inger Havgaard Pedersen, Grisbækvej 3
Anne-Grethe Riisager, Dyrlægeparken 5

Det nye menighedsråd i Vester Nykirke:
Henrik Christensen, Hjortkærvej 14
Hardy Lauridsen, Grimstrupvej 13
Ulla Christensen, Bygaden 10
Tove Pultz Lauridsen, Ålbæk Møllevej 32
Tøger Reenberg Flagstad, Hellesvej 8

www.endrupby.dk
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brugte det til at fyre med i deres tog
på grund af harpiksen. Cedertræet
har meget tykke stammer forneden
og kan blive 40 meter høje, men det
tager lang tid. På Mount Libanon har
man fredet et stort område. Det udgør 5 procent af landet.
Oppe på et af de højeste steder af
bjergkæden er der en meget god udsigt helt ud til kysten i klart vejr, det
er vel det man kan kalde Libanons
stråleglans. Libanon er ikke et stort
land, kun 10.000 km, en fjerdedel af
Danmarks areal.
Alligevel har de modtaget over en
million flygtninge fra Syrien. Det er
232 pr 1000 indbyggere! Flygtningene er placeret i store lejre, fordi
man ønsker, at de skal vende tilbage
til Syrien, når krigen stopper. Men
måske er Assad slet ikke interesseret
i, at de vender tilbage og tilbage til
hvad? Murbrokker?
Libanon selv har være i borgerkrig
i 15 år fra 1975 til 1990. Stadig er
der flere tomme højhuse, der er fulde af skudhuller, fordi snigskytterne
opererede derfra og blev beskudt.
Jeg var også inde i en kirke i Beirut, Sct. Georgs kirke, den var blevet
hærget under borgerkrigen og man så
billeder af før og nu. Den var blevet
restaureret, og de havde bevaret et
kalkmaleri af Jesus fuld af skudsalver nede i hjørnet. Et minde om en
svær tid. ”Hvorfor startede borgerkrigen i Libanon?”, spurgte jeg en libaneser. ”Enhver tænker mest på sig
selv og sine egne rettigheder. Ingen
vil give afkald på noget.”
Man må håbe et freden i Libanon
fortsætter på trods af spændinger
mellem de mange fraktioner, Hezbolla, sunnier, drusere og kristne.

syntes, at det var meget fint, så de
bedste ting ikke gik i glemmebogen
lige med det samme. Og sommetider
kom Luther med et længere indlæg.
Bordtalerne bærer præg af spontaneitet og ligefremhed).
Den, der ikke har tillid til Gud, men
er overtroisk og gør ondt, han er djævelen lydig.
Så er djævelen med os, når ingen har
nok i det, som Gud gør for os og ej
heller bryder sig om det, lige meget
hvad.

Der er al fald mange nye biler og
handelslivet ser ud til at køre og juleforberedelserne var i gang i Biblos,
et stort kunstigt juletræ af grøn filt
under opførelse.
Men nye afgifter på transport var på
vej fra regeringen og der var varslet
strejke til gengæld. Der har tidligere været strejker mod korruption, så
hele Dovntown, den gamle by omkring parlamentet, var lukket ned og
forretningerne som konsekvens havde været nødt til at lukke i det område. Den nuværende regering turde
ikke lade folk demonstrere og havde
spærret af. Konflikten fra Syrien
skulle nødigt brede sig.
AE

Fra Luthers bordtaler:
(Martin Luther og hans kone Katharina von Bora havde et gæstfrit hjem.
Flere studerende spiste med og nogle begyndte at tage notater af de
væsentligste ting fra ordvekslingen
under måltidet i hjemmet og Luther

At spille en rigtig prædikant, det er
en stor ting, og hvis ikke vor Herre
selv driver værket, så bliver der ikke
noget ud af det.
Vor tro er en vaklende ting og vores
svaghed tilføjer : Ja, hvem ved om det
er sandt?
Hvis der ingen tilgivelse af synder
findes hos Gud, så vil jeg gerne smide Gud ud af vinduet.
Hvis Gud ønskede, at vi skulle være
triste, så ville han ikke skænke os sol,
måne og jordens frugter.
Jeg ville gerne have alle mine bøger
udslettet, hvis bare der bliver læst om
de hellige ting i Bibelen.
Aldrig lykkes det mig at bede, prædike eller skrive så godt, som når jeg
er vred.

Ord til eftertanke
Hvorfor ikke gå i kirke om søndagen?

Kalender
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
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d. 27. nov.:
d. 1. dec.:
d. 4. dec.:
d. 18. dec.:
d. 03. jan.:
d. 26. jan.:
d. 9. feb.:

Familiegudstjenester .................................. kl. 9.30 i Nykirke og 11.00 i Vejrup kirke
Julekoncert i Vejrup kirke ............................................................................. kl. 19.00
Julekoncert i Vester Nykirke .........................................................................kl. 16.00
De ni læsninger i Vejrup kirke ...................................................................... kl. 11.00
Minikonfirmander fortsætter i Vejrup ........................................................... kl. 13.45
Hanne Eiby: Sogneaften i præstegården ........................................................ kl. 19.30
Sangaften i Endrup Møllekro ........................................................................ kl. 19.30

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

Julehistorie ...
Der var engang en perfekt mand og en perfekt kvinde, som mødtes, flirtede og giftede sig. Deres ægteskab var naturligvis perfekt. Lillejuleaften kørte det
perfekte par i deres perfekte bil ad en øde vej. Det
var frygteligt vejr, og vejen var meget glat. De så, at
der var sket en ulykke og standsede naturligvis. Det
var julemanden, der var væltet med sin kane fyldt
med gaver.
Det perfekte par ønskede ikke, at tusinder af børn
skulle undvære deres julegaver, så de tog julemanden
med alle hans pakker ind i deres perfekte bil, så gaverne kunne blive delt ud til de ventende børn.
Men det var jo et forfærdeligt vejr, og pludseligt kørte også det perfekte par galt i deres ellers perfekte

bil. Kun én af de tre i bilen overlevede.
Hvem? - Den perfekte kvinde overlevede. Det siger
jo sig selv, for hun var den eneste person i denne
historie, der eksisterede i virkeligheden. Alle ved jo,
at julemanden og den perfekte mand ikke eksisterer.
Og nu må kvinderne ikke læse videre. Vittigheden er
slut. Mændene må gerne læse videre... og kun mændene, sagde jeg!
Altså: Hvis julemanden ikke eksisterer, og den perfekte mand heller ikke, så må kvinden jo have kørt
bilen. Det forklarer ulykken.
Og hvis du er kvinde, og du er ved at læse dette, så
illustrerer det en anden af livets sandheder: Kvinder
hører aldrig efter, hvad man siger!

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

Tlf. 75 17 13 00

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

vejru

FR
vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

www.endrupby.dk
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Så gik de første 30 år med Vejrup Endrup Fritidscenter, som vi fejrede søndag den 6. november 2016,
med en dejlig dag for hele familien, det glædede bestyrelsen at se så mange mennesker, som lagde vejen
forbi vores Center for at se hvad Centret i dag har
udviklet sig til.
Det som startede med en idrætshal er i dag blevet til
et Center, med masser af muligheder for hele vores
samfund, og vi havde glæden af at vise hvad man
i dag bruger Centeret til ud over idræt, skolen og
Banko.

hoppeborg heste og andre redskaber, blev rigtig flittigt brugt af især børnene, alt imens ballonskipperen
havde drøntravlt med at lave ballonfigurer til alle
børnene, og de voksne kunne side og slappe af med
kaffe og the samt Helles dejlige hjemmebag.
Alt dette er bare et bevis på hvad vores Center i dag
har udviklet sig til håber at vi stadig kan blive ved
med at holde en stort aktivitetsniveau og prøver hele
tiden at finde på nye tiltag, så vi også de næste 30 år
har en aktiv fritidscenter.

Sognearkivet havde lavet en fin udstilling i Multisalen og valgte at vise filmen som var optaget under
byggeriet af Fritidscentret. Vores lokale VE-Nyt
havde lavet en flot udstilling af 25 års virke for de 2
sogne Vejrup og Endrup.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige en stor tak
til alle, som var med til at fejre vores 30 års jubilæum tak til alle udstillere for den store entusiasme
der blev udvist. Ikke mindst tak til alle som valget at
bruge en søndag eftermiddag på at fejre dagen sammen med os.

Gørding Vejrup Skytteforening havde fået laserskydning stillet til rådighed, her var der mange som prøvede deres skydefærdigheder i løbet af dagen.

Til slut en stort tak til alle frivillige, som gjorde det
mulig at afholde denne dag, uden dem havde vi ingen Fritidscenter

Vejrup modelflyveklub havde en lille bod, hvor de viste deres flyvere frem og
havde en simulator med
så man kunne prøve sine
færdigheder som pilot.
(Der blev vist smadret et
par flyvere i løbet af dagen på den skærm).

Henning Frederiksen

Vejrup ungdomsklub
holdt åbent, så man kunne se de dejlige lokaler
som de råder over adskillige var også forbi her
fore at køre lidt om kap
på deres motorcykler.
Vejrup IF. Gymnastikafdeling havde stillet
en rigtig god bane op
af deres redskaber som
sammen med vores fælles
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Her er det bestyrelsen for Vejrup Endrup Fritidscenter der efter en dejlig lang dag
med masser af aktiviteter og hygge med alle gæsterne. Fra venstre er det Birger
Henriksen, Henning Frederiksen, Anders Kirkegaard, Peder Thomsen, Preben Lind,
Ketty Kristoffersen og Centerleder Per Burkal

www.vejrup.dk
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Så har

Jysk Bazar

fundet vej til Vejrup-Endrup Fritidscenter

Det sker den 21. januar i 2017 kl 10-14
120 stande ca. fordelt i Hallen og i Multisalen.
Kræmmermarked med masser af boder.

Alt sælges nyt som brugt til børn og ældre.
Det er første gang vi er i Vejrup, men bestemt ikke første gang vi arrangere et
marked. Vi afholder markeder over det meste af Sydjyllands områder, og har alle
steder vi kommer god opbakning fra sælgere som købere.
Derfor skal man være hurtig hvis man skal stå som sælger på markedet.
For besøgende vil der være mange spændende ting at kigge på i og med det er både
kræmmermarked og Børnebazar, hvor private og erhverv sælger ud til gode priser,
Entre 10 kr. for voksne, børn er gratis ifølge med voksne
Efter kl 13.00 er der fri entre for alle.
For bestilling af stand sker på www.jyskbazar.dk hvor programmet forventes
at komme på fra 1.dec. Prisen Per stand er 150kr og vil være inkl. bord på ca.
180x75cm og en stol opstillet på standen så det er ligetil at møde op og få solgt ud.
Man kan tilmelde sig SMS service ved at skrive ”SMS service” til 28 15 62 62, så vil
man helt gratis modtage SMS når der oprettes markeder og anden relevant info.
Udover det er vi også meget aktive på Facebook under siden ”jysk baby/børnebazar
og kræmmermarked” hvor vi løbende sender opdateringer ud omkring vores
markeder eller besvare folks mange spørgsmål.
Og ellers er jeg også altid klar på telefonen
Louise Riddersholm - Tlf: 28299023
Mail: jyskbazar@gmail.com - Web: www.jyskbazar.dk
Facebook: www.facebook.com/jyskmarked
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Vif børne håndbold
- Såer en ny sæson i håndbold startet og igen i
denne sæson er der stor lyst til at spille håndbold i
Vejrup IF.
På u - 10 holdet er vi 11 spillere fra 3-4 klasse - 4
piger og 7 drenge. Vi har været til vores første Max
total stævne i Gørding. Ved disse stævner spiller
vi på større bane, med flere spillere på banen og en
kamp er 20 minutter. Det var et rigtig godt stævne
og hvilken kamp gejst :)

Tak til forældre, bedsteforældre og søskende for den
store opbakning til det første stævne. Næste stævne
er Julestævne i Holsted 3. Dec.
Derefter venter 2 stævner på hjemmebane i Januar :)
Træner, Carina Nielsen

Fredags Aktivitet
Er for alle dem, der er friske på at
give den gas ! fra kl. 19.00 - 21.00
For alle de børn der har lyst til at være sammen
med masser af aktiviteter i 2 timer
Til de seje og modige – det bliver med
en masse spændende udfordringer– også for de små
tag bare jeres forældrene med, der er kaffe på kanden
Fritidscenteret køkken har åben for salg.

Prisen 25 kr. pr. gang
Den 06. Januar
Den 10. Februar
Den 10. Marts

Den 13. Januar
Den 24. Februar

www.endrupby.dk
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
I skydekælderen hvor Gørding-Vejrup Skyttekreds,
sker der meget for tiden. Den aktivitet der er ud over
den sædvanlige, hænger især sammen med Verner
Foghs 25 års jubilæum som formand og skydebanens
40 års jubilæum.
Hallens jubilæum d. 6/11 - Ved Hallens jubilæumsarrangementet søndag d. 6/11 var Gørding-Vejrup
Skyttekreds repræsenteret med IR Våben. IR Våbnene var lånt af DGI Skydning, det er infrarøde våben,
der næsten trådløst kan sættes op og de er uden
ammunition. Bestyrelsen var positiv overrasket over,
hvor nemme de var at sætte op. Gæsten synes også
at more sig med IR Våbnene, så hvem ved - måske
bliver det ikke sidste gang, vi prøver det.
Ærestegn til Verner Fogh - Til DGI Sydvest Skydnings årlige aktivitetsmøde onsdag d. 2/11 fik Verner
Fogh tildelt ærestegnet. Ærestegnet er en af de største anerkendelser, man kan få inden for skydningens
verden. Verner var indstillet til og fik ærestegnet,
grundet hans store arbejde for foreningen og dens
medlemmer. Gørding-Vejrup Skyttekreds har de
sidste år været en af de bedst repræsenterede ved
landsdelens turneringsskydninger, samtidig med vi
har en stor del medlemmer der skyder med luftriffel, det har de andre foreninger svært ved at få medlemmerne til, selvom det er billigt og giver suveræn
træning. Stort tillykke til Verner med den flotte anerkendelse.
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Formands jubilæum - D. 10/12 holder Gørding-Vejrup Skyttekreds jubilæum for Verner, der d.
11/12 har været formand i 25 år. Verner har dog sat
i bestyrelsen de sidste 38 år, så han har været med
næsten fra start, da 15 meter banen blev lavet. Det
bliver i skytteforeningens opholdslokale fra kl. 9:30
til kl. 12:00. Her vil det glæde bestyrelsen at se medlemmer, forældre, hjælpere, samarbejdspartnere og
andre interesserede til lidt godt til ganen.
Jubilæumsskydning - I januar holder foreningen
jubilæumsskydning, hvor alle landsdelens skytter
inviteres til at komme og skyde. Vi kommer i løbet af
en sæson til mange turneringsskydninger, så nu synes vi, det er vores tur til at udfordre vores kollegaer.
Nærmere info om vores jubilæumsskydning vil blive
tilgængelig på vores hjemmeside, SKYTTEkLUBBEN.DK når vi nærmer os.
Skydning er en idræt for hele familien. Vi har i Gørding-Vejrup Skyttekreds alt, hvad du skal bruge, så
du skal bare dukke op. Der er hjælpere på banen,
som sætter dig ind i, hvad du skal. Den første gang
du kommer, er det altid gratis at prøve, så du kan
se, om det er noget fordi. Vi har også altid kaffe på
kanden og litervis af god stemning, så tag endelig en
kammerat eller er familiemedlem i hånden og kom
ned og besøg os.
Du kan finde mere information på vores hjemmeside SKYTTEKLUBBEN.DK, eller følge med i hvad vi
laver på Facebook: Gørding-Vejrup Skyttekreds.

www.vejrup.dk
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

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

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup
6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

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

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og
kran med lasteevne 30 ton

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

www.endrupby.dk
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Vejrup IF Krolf
Torsdag den 27. oktober kunne 33 Krolf spiller fejre
en sæson afslutning, – sommerens Krolf spil var dog
allerede slut i september, så de fleste var godt i gang
med vinteren aktivitet – Idræt om dagen.

Der blev skålet og hyldet dem der have været de spiller, der flest gange har været på 1. pladsen gennem
sæsonens på Krolf banen. – Der blev uddelt vin til
vinderne.

Søren Callesen og Gunnar Jessen modtog begge en
fin erkendelse for arbejdet med klargøring af Krolf
banerne i gennem sommeren.

Krolf spillerne siger tusind Tak

Endrup/V.Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Afholder Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 28.02.2017 kl. 19.30
”Klubhuset” Møllegårdsvej 1 Endrup
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsen

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Oktober 2016

September 2016
Nr.
182
39
199
194
133
198
24
57
5
96
258
237
9
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Navn
Kr
Karl K. Knutzon ....................................................... 200
Bodil Vejrup.............................................................. 100
Anita L. Meincke ..................................................... 100
Ella Pedersen ............................................................ 100
Magne Sørensen ...................................................... 100
Kennet Møller .......................................................... 100
Charlotte Brobak ..................................................... 100
Kennet Møller .......................................................... 50
Keld Brobak .............................................................. 50
Torben Poulsen ........................................................ 50
Kirsten Kristensen ................................................... 50
Bent TH. Pedersen ................................................... 50
Conny Pedersen ....................................................... 50

Nr.
147
60
23
130
15
198
194
267
46
155
212
6
163

www.vejrup.dk

Navn
Kr.
Kennet Møller .......................................................... 200
Johs. Schmidt ........................................................... 100
Helle Burkal .............................................................. 100
Simon Larsen ........................................................... 100
Søren P. Knudsen ..................................................... 100
Kennet Møller .......................................................... 100
Ella Pedersen ............................................................ 100
Doris Kristensen ...................................................... 50
Christa Christensen ................................................ 50
V. F. Biler ................................................................... 50
Anders Jensen .......................................................... 50
Ruth Andersen ........................................................... 50
Wendy Jensen .......................................................... 50

Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Husholdningsforening
Knæk Cancer kage
Muffins, hindbærsnitter, chokoladekager og vandbakkelser stod på gæstelisten da Vejrup Husholdningsforening tog sin tørn i kampen mod kræften.
Kl. 13:30 begyndte kagerne at strømme ind. Hele 27
kreationer i bedste Mette Blomsterberg stil prydede
kl. 14:00 kaffebordet i Vejrup-Endrup Fritidscenter
søndag d. 30/10. Kagerne blev bagt af frivillige, kreative sjæle. Duften af hjemmebag på en ekstra lang
søndag trak 165 besøgende fra nær og fjern til Kagens Dag, som alle bidragede til indtægten på knap
5.500 kr., der ubeskåret går til Knæk Cancer.
Inden gæsterne kunne gå om bord i kaffebordet,
skulle der stemmes på hvilken kage, der kælede mest
for synet. En god time efter og 27 kager fattigere
skulle der stemmes på hvilken kage, der gjorde sig
bedst til for smagsløgene. Efter optælling kunne det
afsløres at Malene Laumann med sin appetitlige
kage vandt for den bedste smag, alt imens Louise
Knudsen vandt for det bedste udseende med sin dekorative kage.

Husholdningsforeningen godt tilfredse med arrangementet, der slog to fluer med et smæk:
Et slag imod kræften og et slag for livet i landsbyen.

Vejrup Husholdningsforening har stået for planlægning og afviklingen af arrangementet, dog lånte de
Hallen, i Vejrup-Endrup Fritidscenter uden omkostninger, af Hallens bestyrelse denne dag. Kaffe, the,
saftevand og lån af service er sponsoreret af Helle og
Per Burkal fra centerets køkken. På trods af besøgstallet ikke
nåede de
225, som
det var
tilfældet
i 2015, er

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

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

DONSLUND SERVICE
- SERVICE MED ET SMIL!
• ANLÆGSARBEJDE
• HAVESERVICE
• GRÆSSLÅNING
• HÆKKLIPNING
og meget mere ...

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

v/ BJARNE DONSLUND
Gl. Hovedvej 20, Vejrup
TLF. 29365335
Mail: b_donslund@hotmail.com
www.donslundservice.dk
FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK!

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

Ærlig tilgang til et ærligt arbejde!

Design: PECANI

www.pecani.dk

Her er der plads til din annonce
Nederdammen 34
6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Kontakt Helle B.
2945 4615
Design: PECANI

www.pecani.dk
• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme
Se vores hjemmeside

Nørregade 16
6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

www.VejrupUndervognscenter.dk

Design: PECANI

Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 751903 33

www.pecani.dk
Med venlig hilsen

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

ederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

For dine øjnes skyld

www.optima-bramming.dk

Optimal Optik

Lis Højland Nielsen

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

Storegade 7, 6740 Bramming
Telefon 75 17 33 11

ørregade 16, 6740 Bramming
Bestil tid til dine nye briller på: Design:
optimal-bramming.dk
eller ring.
PECANI www.pecani.dk
Tlf. 75 17 47
17
Medbring
denne annonce og få 15% ved køb af komplet
brille.
Eller 10% hvis kun nye glas.
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Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48
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Arrangementer
December
Torsdag D. 01.12

Jule Syng med for hele familien Vejrup Kirke kl. 19.00

Lørdag

VIF afholder Julefrokost i Vejrup Endrup Fritidscenter 18.30

D. 03.12

Søndag D. 04.12 Jule Syng med for hele familien Vester Nykirke kl. 14.00
Fredag

D. 09.12

Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Januar
Torsdag D. 12.01 Vejrup Senior Club, Generalforsamling i Fritidscentret kl. 14,00
Fredag

D. 06.01 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag

D. 13.01 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag

D. 21.01 Jysk Bazar i Fritidscenteret fra kl. 10.00 til 14.00

Februar
Fredag

D. 10.02 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag

D. 26.02 VIF afholder Fastelavnsfest i Fritidscentret kl. 14,00

Fredag

D. 24.02 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Tirsdag D. 28.02 Endrup/Vester Nykirke Arkiv generalforsamling kl. 19.30
		
Møllegårdsvej 1 Endrup

Marts
Torsdag D. 02.03 Vejrup Borgerforening, foredrag med Svend Brodersen fra Gram Slot.
Fredag

D. 10.03 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Lørdag

D. 25.03 VIF afholder Gymnastik opvisning i Fritidscentret kl. 15.00

En glædelig jul & godt Nytår
Ønskes vi alle bladets læser
og bladet annoncører.
www.endrupby.dk
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DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD
Vi er specialister i varmepumper

Fujitsu varmepumpe

Energiklasse A+ • 5 års
garanti • Varmeefffekt 5,2 Kw
Mulighed for tilskud op til kr.
3.400,-

a.

AEG LFL73724
VASKEMASKINE

26.000
,-

Tilbuds pris

tsum c

s
a
l
h g/
å
s
r
d
e er
hv vic
i
de e
v
a

gevins

1400 OMDREJNINGER • 7 KG
ENERGIKLASSE A+++
DAMPFUNKTIONER

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

Samlet

Introduktions pris

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

Prisen er ekskl. montering

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

BANKO

r
e
r kr. 8.999,-

Henrik: 26 33 89 99

Bramming

Bent: 26 32 89 99

7519 10 03
7519 1411
7510 1601
4038 0253
7517 8165
7517 8953
2978 9025
7519 0403
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
2936 5335
7517 3582
2815 0517
7517 8090
7517 8504
7517 1300
7610 9110
7517 8211
7510 1555
7519 1240
2061 2689
7519 0452
7519 0529
2826 0871
7519 0333
2091 1402
2096 9676
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 3311
7517 4717
7519 0123
7519 1161
7517 8070
7510 2220
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396
7517 3248
5048 8115
7519 0200
7519 0054
7519 0191
5122 3480
7519 0350
7519 0085
7519 0381
7517 3900

Lars: 26 80 77 22

Telefon

Endrup
Endrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Sejstrup
Endrup
Gørding
Gørding
Bramming
Esbjerg
Gørding
Bramming
Endrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Vejrup

3.
9
9
9
,
-

By

Allison
Andelsmejeri
Andreassen
Kloakmester Bjarne S.
Brix Haircut v. Maria
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Centergrillen
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Donslund Service
Egon Sørensen
Endrup Malerfirma
Erling Egert
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Grafisk Trykcenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Karlskov Byggemontage
Kent Jensen
Kennet Møller
Knudsens gardiner
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Optimal Optik
Pecani
Peter Bertelsen
Rud Christensen
Skov Madsen
Nyt Syn
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Torkilds Tæpper
TM Rengøring
V. F. Biler
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Autoforretning
Vejrup Caravan Transport
Vejrup El - Service
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Firmanavn

www.dengroennebutik.dk

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

