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VIF Håndbold
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De nye og fl otte spiller- og træningsdragter er sponseret af SE.Holding og Søren Espersen. 

Her er et skønt billede af dem i NYE spillerdragter. 

Øverst fra venstre ses: Søren Espersen, Ejvind og Carsten. 

Anden række fra venstre: Line, Balbina, Ea, Julie og Signe. 

Forreste række: Lykke, Alexandra, Cecilie, Malene, Natasja, Simone og Rikke.) 
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Hvordan undgår du tyveri i dit hjem?
Kom til årsmøde ved Vejrup lokalråd og hør mere!

Ved du, hvordan du effektivt kan få tyven til at fravælge dit hjem, eller hvordan nabohjælp kan være 
med til at gøre dit kvarter trygt ?

Vejrup lokalråd inviterer hermed til årsmøde d. 16 marts 2017. Som noget nyt i år har vi bedt Michael 
Skaarup fra Syd- og Sønderjyllands Politi om at holde et foredrag om nabohjælp og indbrudssikring af 
dit hus.

Foredraget starter kl. 19.00 og tager ca. 45 minutter. Herefter fortsætter årsmødet som planlagt.

På grund af foredraget er det nødvendigt med tilmelding, efter først til mølle princippet.
Tilmelding kan ske på mail til lokalraad@vejrup.dk eller på telefon, 30 63 81 08 . Mødet afholdes i 
Vejrup-Endrup Fritidscenter . Grundet begrænset antal pladser er det en god idé at være hurtigt ude 
med tilmelding.

ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE/ÅRSMØDE
Tirsdag den 28. april 2016 KL. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter

Dagsorden i henhold til centrets vedtægter:

Vejrup Endrup Fritidscenter

Endrup IF
Generalforsamling

Endrup Idrætsforening afholder generalforsamling
mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

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

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

 
 

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

 
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier  

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

 
Der vil på aftenen være mulighed for at købe, 

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

 
Hele herligheden koster 100 kr.  

Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016 
 

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

 
Vi ses, - hilsen Personalet ”Min købmand Vejrup” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuldt sorti ment fra slagter Theilgaard. 
Mangler du lækre udskæringer eller noget helt specielt kød ti l 
en speciel lejlighed så kan alt fra slagter Theilgaard besti lles her i 
buti kken og leveres fra dag ti l dag. 

Ambiente blomster. 
Vi får også friske og fl ott e bukett er fra Ambiente blomster i Bramming.
De er alti d af høj kvalitet og er alti d sæson aktuelle med de fl ott este 
blomster. 
Der kan ligeledes besti lles her i buti kken og leveres fra dag ti l dag. 
Så husk os når vi nærmer os mors dag og konfi rmati oner. 

Fra den lille bager i Bramming. 
Den lille bager i Bramming levere dagligt friskbagt brød, rundstykker 
og kager af højeste kvalitet. Vores udvalg er stort hver dag og har i 
specielle ønsker ti l fødselsdag eller lignende kan det besti lles her i 
buti kken og leveres fra dag ti l dag.

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615
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Vejrup husholdningsforening 

Modeopvisning torsdag den 16. marts
Tag med til modeopvisning og få inspiration til  

hvordan du bliver klar på forårsmoden.
Boutique 9 i Holsted 

vil vise noget af deres lækre forårs tøj frem.
Vi kører samlet i private biler 

fra Hallens parkeringsplads kl. 18.30.
Der vil blive serveret kaffe og kage – Pris: 30 kr.

Tilmelding til Lissy senest den 10. marts
Tlf.: 40295189 /75190038

Generalforsamling 2017
Vejrup husholdningsforening afholder 

Ordinær generalforsamling.
Mandag den 6. marts 2017 kl.19.30 

Stedet Vejrup-Endrup fritidscenter
Dagsorden i flg. Vedtægterne, - Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til  

formanden, Inge Pedersen - Senest en uge før generalforsamlingen.
Alle er velkommen

Venlig hilsen Vejrup Husholdningsforening.
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FASTELAVNS
FEST

Søndag den 26. februar
Fra KL 14.00 – 16.00

Vejrup/Endrup Fritidscenter

Der skal ”slås” Katten af tønden.
Alle er velkommen stor som lille, 

tyk som tynd, høj som lav, 
som ung og alle der imellem.

Vi har præmier til fl otteste udklædning, 
så lad fantasien vandre.

Indgangen er Gratis for alle udklædte.

Men for alle over konfi rmations alder og andre
 der ikke er klædt ud er prisen 30 kr.

FASTELAVNS BOLLER OG
KAFFE KAN KØBES

I Fritidscenterets køkken

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Borgerforening 
Der blev i forbindelse med Borgerforeningens generalforsamling 
trukket lod om 2 gavekort til Min købmand Vejrup til en værdi 
af 500 kr. - De heldige vindere var:

 

VAG – Vejrup foderstof Claus Christensen – Grisbækvej

Borgerforeningen vil gerne,
takke for det fi ne juletræ, 
der prydede det smukke
Bytorv i december måned. 
Træet var sponsoreret 
af en lokal borger.
Mange tak.

Foredrag med:
Svend Brodersen
Gram slot
torsdag den 2. marts 2017
kl. 19:00
Vejrup - Endrup fritidscenter

Fra ruin til Slot – fra idé til handling.
Kom og deltag i et energifyldt foredrag hvor overskri� en er fra ruin til slot - fra drøm til virkelighed 
– fra idé til handling. Alt sammen i en krisetid, hvor Svend Brodersen med familie og i dag 70 
medarbejdere - igennem 8 år, har skabt en fantastisk virksomhed, hvor livet hænger sammen og 
bæredygtighed er en forudsætning.
Grundpillen i Gram Slot er kvægdri�  – økologisk selvfølgelig og med sorte tal på bundlinjen. 
Hvilket må siges at være en � ot bedri�  i disse, for landbruget, svære tider. Gram Slot er igen 
samlingsstedet – her a� oldes koncerter, markeder og en mangfoldighed af events.

Billetter kan købes ved: min købmand I Vejrup

Pris: 125 kr. Incl. kaffe og kage
Køb din billet I dag, der er begrænset antal billetter, til salg

Arrangør: Vejrup borgerforening

Billetter kan købes ved: min købmand I Vejrup

Køb din billet I dag, der er begrænset antal billetter, til salg

Vejrup Endrup Nyt
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Jysk Bazar  havde fuld hus i Vejrup Endrup Fritidscenter
Der blev slidt og slæbt for at få varerne på rette plads inden dørende blev åbnet til årets første BAZAR. Og 
som man kunne høre på dem der havde standene havde det været en rigtig dejlig dag, med massér af hand-
lende, så mon ikke JYSK BAZAR kunne finde på at lægge en NY dato ind, og som skal holdes i Fritidscente-
rets lokaler.

NY DEADLINE på grund af Påsken og Pinsen 
Deadline til Bladet er ændret i de næste 2 nr. af Vejrup Endrup NYT

Det bliver en TIRSDAG næste gang den 28. marts udkommer i uge 15

Og så bliver det TIRSDAG den 23. maj og udkommer i uge 24

Derefter bliver det som det plejer ……… sidste TORSDAG i ulige uger.
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VIF Fodbold serie 4
Forår 2017

Så er foråret ved at nærme sig og det er tid til at fi nde støvlerne frem og tage hul på en 
ny og spændende sæson, efter oprykningen til serie 4 blev sikret i sidste sæson.

Flemming Dreyer fortsætter som træner og har indkaldt til opstart 
torsdag d. 9. feb. Kl. 19.00. Derefter vil der være træning tirsdag og torsdag.

Vi håber at se alle fra sidste sæson samt en masse nye til starten på den nye spændende sæson for Vejrup IF 
Anders Ebener

MIN Købmand 
– Søren Grejsen og personalet kunne den 6. december fejre 1 års fødselsdag – hvor Vejrup Invest ved 
Leif Hermansen, kunne overbringe en lille kurv fyldt med hygge til familien i julemåneden.
Søren har været rigtig positiv som vores Købmand han er fuld af gode ideer og står ikke tilbage for nye 
tiltag, - vi ønsker alle Søren og hans personale et godt Nytår.

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup IF

Sæt X i kalenderen 

Lørdag d. 25 kl. 15.00

Gymnastikopvisning
Alle foreningens børnehold og hold udefra vil  

vise hvad de har øvet på i sæsonens løb.

Fællesspisning
Nem aftensmad efter en dejlig dag. 

Igen i år er der mulighed for at blive til fællesspisning efter opvisningen.  
Nem mad, redskabsbane til børnene – dejlig afslutning på dagen….

Pris: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 
Betales på vejrupif.dk eller via MobilePay - gymnasterne får mere information inden opvisningen.
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FREDAG´S AKTIVITET
Er for alle de, BØRN der er friske på at gi` den gas ! 

fr a kl. 19.00 - 21.00
Tag bare mor og far med, der er ka� e på kanden  

Fritidscentrets køkken har åben.

Den 24. Februar, den 10. MartsDen 24. Februar, den 10. Marts

Sommerspring 2017
For alle der bare ikke kan få nok af springgymnastik!

Start torsdag d. 30. marts

Kl. 17.00-18.00 for førskolebørn til 2. klasse
Kl. 18.00-19.30 for 3. klasse og opefter 

- Pris: 200 kr. Vi glæder os til at se jer…..

Afslutning lørdag d. 17. juni kl. 10-14 det foregår i Ribe Fritidscenter 
og giver den gas på stortrampolin og i springgraven.

Følg VIF Gymnastik på Instagram ”vejrupif_gymnastik”
Ka ntakt pers. Robert Andersen, 31371769 eller Jens Gade, 40305742
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Vejrup IF Klubtrøje
Vejrup IF er ude med nye klubtrøjer 
– hvis du kunne tænke dig en, skal du se med her! 
Trøjen er blå, og bliver pyntet med lokale sponsorer, 
har gjort det muligt med nye klubtrøjer til billige penge 
 

Bukser i sort 
kan tilkøbes, 
200 kr. til børn 
230 kr. til voksne.                  

Prøvedatoer: I Vejrup-Endrup Fritidscenter 
Fastelavn søndag d. 26/2 kl. 13:00 – 16:00
Gymnastikopvisning lørdag d. 25/3 kl. 14:00 – 15:00 samt kl. 16:00 – 17:00
Flere prøvedatoer kommer, følg med i opslag i hallen hvornår. 

Klubtrøjer: 150 kr.
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Vejrup præmiespil
 Vif Præmiespil 11 - 2016 præmie
 111 Mette Sørensen 200
 256 Jonna Kristoffersen 150
 368 Anne Svendsen 150
 443 Johnny Tidemand 100
 195 Egon Jessen 100
 433 Børge Voss 100
 487 Anders Andersen 50
 292 Per Skamsø 50
 252 Henning Frederiksen 50
 283 Birthe Swchultz Petersen 50
 219 Wendy Mikkelsen 50
 527 Jimmy Jensen 50
 43 Svend Egon Poulsen 50
 338 Finn Andersen 50
 333 Jakob Brun 50
 257 Leif Hermansen 50
 297 Rita Burkal 50
 426 Børge Voss 50
 239 Svend Madsen 50
 168 Hans Johnsen 50
 59 Søren Andersen 50
 51 Lisbeth Toft 50
 321 Harriet Johannesen 50
 8 Ester Thomsen 50
 9 Ester Thomsen 50
 537 Steffan Bertelsen 50

 Vif Præmiespil 12 - 2016 præmie
 269 Ketty Smith 200
 178 Stine Sølbeck 150
 160 Jane Pedersen 150
 490 Kim Gomes 100
 458 Leon Johansen 100
 172 Marianne Rønde 100
 324 Bjarne Vedsted 50
 265 Erra Madsen 50
 473 Glen Nielsen 50
 3 Birger Henriksen 50
 6 Flemming Jensen 50
 239 Svend Madsen 50
 24 Jørgen Hansen 50
 444 Brit Pedersen 50
 107 Ingrid Jensen 50
 440 Stine Sørensen 50
 430 Kenneth Møller 50
 503 Gitte Hansen 50
 351 Preben Lind 50
 474 Bjarne Sørensen 50
 236 Jan Bergenhagen 50
 171 Marie Bak 50
 5 Emma Sørensen 50
 37 Mike Pedersen 50
 10 Elsebeth Toldshøj 50
 7 Kim Eskesen 50

Vejrup Skole
- Julemåned på Fortunaskolen afd. Skolevænget

Så er den her - december måned, hvor vi forbereder 
os til julen. Heldigvis kan vi på Vejrup Skole, som 
jeg bedst kan lide at kalde skolen, ikke slippe de 
gamle traditioner, og alt hvad dette indebærer. 
Vi starter december måned med at hejse advent-
skransen ned fra loftet, så den kan blive tændt. 
Hele skolen er samlet på gangen, og vi synger så en 
sang eller to. Vi åbner ligeledes i år en fælles jule-
kalender i forbindelse med morgensangen. Her skal 
eleverne gætte sig frem til det rigtige svar på de 
forskellige spørgsmål, som gemmer sig bag lågerne. 
Det er alt fra, hvor mange elever vi er på skolen til 
at gætte en julesang ud fra genstande, som optræ-
der i sangen. Den heldige vinder bliver så fundet 
den 20. december.
Vi har den tradition, at den 1. december pynter vi 
skolen op. I år er emnet nisser, som kan ses i alle 
skolens vinduer hele december måned.
Vi har i seks år nu haft den tradition at invitere 
bedsteforældre til elever i indskolingen den første 
fredag i december. Det er en fantastisk dag, hvor 
bedsteforældre og børn hygger sig med hinanden. 

Der bliver klippet julepynt, rullet havregrynskugler 
og lavet de fineste juledekorationer. Dette er en 
dag, som børnene ser frem til, hvor de er i centrum 
med deres bedsteforældre, og hvor der rigtig bliver 
hygget igennem. En helt igennem dejlig og anderle-
des skoledag
Vores juleafslutning på skolen er en meget speciel 
afslutning på en spændende december måned. Vi 
starter i klassen med lidt julehygge for derefter at 
gå i fælles flok til kirken. I kirken bliver juleevange-
liet fortalt og der læses, synges og spilles blokfløjte 
af skolens elever. Derefter er der juleafslutning i 
multisalen, hvor forældre, søskende, bedsteforældre 
og andre interesserede er velkomne. Vi danser om 
juletræet, der bliver læst julehistorie, koret synger, 
der bliver lavet et lille julestykke, og i år er der lidt 
ekstra i form af lidt julegymnastik, hvor 4.klasse 
optræder. Luciaoptoget er som regel en stemnings-
fyldt afslutning på en dejlig dag med udsigt til en 
god juleferie. Godt Nytår til alle!
- Pia Fichman 
Børnehaveklasseleder på Vejrup Skole
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Side 14 
ombytter 

 

 Fritidscentrets 
KØKKEN 
har ÅBEN  

fra kl.17.00 
hver onsdag 

 

 
 
 

75 19 04 03 
 
 
 

Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 
 

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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Rom 3, 28:  
For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt 
ved tro uden lovgerninger.
I bestræbelsen for respekt og aner-
kendelse må vi tænke på, at det er 
ikke alt om at gøre at leve perfekt. 
Det er ikke det vigtigste.

Det vigtigste er troen. 
Her kunne man indvende, at det er 

ikke nok med snak og tro, der skal 
handling til. 

Jo, vel så, men så kommer man let 
ind i en ond spiral, hvor nok aldrig er 
nok. Man hører kun anklagerne om, 
at det kunne være gjort bedre.

I den situation er det vigtigt at vende 
tilbage til grundlaget, at den retfærdi-
ge skal leve af tro.

Det sagde allerede profeten Habak-
uk i kap 2,5. ”Den retfærdige skal 
leve i tro”.

Og citeret i romerbrevet: ”Den ret-
færdige skal leve af tro”. ( Rom 1,17)

Det betyder, at man må have lov at 
slappe af i troen på, at Gud er barm-

hjertig mod os, mens vi er onde, altså 
før vi er kommet til sans og samling 
og har forbedret os.

Et menneske gøres retfærdigt ved 
tro uden lovgerninger, dvs., at man 
må som udgangspunkt have tillid til, 
at man er holdt af og accepteret på 
grund af Jesus Kristus og det han har 
gjort for os. Der skal ikke et hav af 
forbedringer til, før man må tro på 
det. Det er ligesom i historien om den 
fortabte søn. Faderen slår sine arme 
om den genfundne søn og giver ham 
straks en ring på fi ngeren og nye sko. 
Det venter ikke til, at han eventuelt 
har forbedret sig. Sådan er det i vort 
forhold til Gud. Jesus siger, at vi må 
komme som børn til Gud og at det er 
egentlig den eneste mulige måde at 
komme på, ellers bliver vi diskvalifi -
ceret. Man skal indrømme, at man er 
den, man er, uanset eventuelle kvali-

fi kationer eller mangel på samme.  
Flere eller færre kvalifi kationer skal 

man se helt bort fra, for de tenderer 
til at spærre vejen for et umiddelbart 
forhold til Gud. Man kan slet ikke 
kvalifi cere sig, selve forsøget er gali-
matias. Nej tro, så er alt godt og du er 
klar til at hjælpe andre.

AE

Kirkelige handlinger
1/10- 7/2 2017

Dåb
Vejrup kirke:
Mille Enemark Sørensen

(Mette Enemark Sørensen og
Henning Enemark Sørensen)

Begravelser:
Vejrup kirkegård: 
Ole Preben Christensen
(Arnbjerg kirkegård, Varde)
Elna Margrethe Larsen
Egon Johannes Jessen
Carl Aksel Sørensen

Begravelser
Vester Nykirke kirkegård:
Inger Boiskov Schmidt

Kirkebladet
Nr. 1 • 2017
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Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
søndag den 12. marts:
Det går pengene til 
Pengene går til nogle af verdens al-
lerfattigste og mennesker i nød ud 
fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Vi 
arbejder i 24 lande med katastrofe-
hjælp, minerydning, menneskerettig-
heder og bæredygtig udvikling.

Mon det nytter?
Det nytter – og det virker. Vi holder 
skarp kontrol med korruption, og reg-
ner omhyggeligt på projekter, så de gav-

ner mest muligt og bærer sig selv, når vi 
rejser igen. Siden vores første indsam-
ling i 1999 har frivillige samlet godt 
210 millioner kroner, som har bedret 
livet for millioner af mennesker udsat 
for sult, sygdom, minefare, tørke, over-
svømmelser, overgreb, frarøvelse af 
jord og anden ekstrem uretfærdighed. 
Vi er derude - og ser fremgang hver 
dag.

Hver en krone har gjort forskel.

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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Koncert med Den Jyske Sinfonietta 
lørdag den 11. marts kl. 14.00 i Vejrup kirke:

Den Jyske Sinfonietta blev dannet i 
1996 af en række unge musikere og 
sangere, uddannet på de danske mu-
sikkonservatorier. Vi spiller koncer-
ter med små og store besætninger, 
med og uden kor i hele landet og nu 
skal vi så til Vejrup med vores kam-
mermusikprogram, som vi meget 
passende kalder ”Let og lifl igt”.

Wolfgang Amadeus Mozart (1765-
’91) regnes for at være en af de stør-
ste, måske den største komponist 
nogensinde, og hans ”Eine Kleine 
Nachtmusik”  er velfortjent et af hans 
mest kendte og elskede værker. Den 
er skrevet i 1787 men først udgivet i 
1827, efter at hans enke Constanze 

havde solgt dette og andre manu-
skripter til et forlag.

Den lille fl øjtekvartet fra 1781 er 
skrevet, netop som Mozart kom til 
Wien for at slå igennem som pianist, 
lærer og operakomponist. Disse små 
kompositioner, som regel til brug for 
dygtige amatører og musikentusiaster, 
var penge i lommen her og nu, og de 
er blevet spillet af en mangfoldighed 
af besætninger. Tværfl øjter var mere 
moderne på denne tid, men Mozart 
har helt sikkert tænkt på at den også 
skulle passe fi nt for blokfl øjte.

Ernst Krähmer skrev sin ”Variati-
ons Brillantes” for et nu næsten glemt 
instrument ved navn Csakan - en 
mellemting mellem obo og blokfl øjte 
- og klaver. Krähmer og Mozart var 
samtidige, så det er helt i tidens ånd 
at vi nu spiller dette herlige værk for 
blokfl øjte, strygere og cembalo.

Vi glæder os til at spille for Jer!
K.h. Peer Munkgaard.

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
12. feb.  Septuagesima ingen 11.00

19. feb. (Sexagesima) 09.30 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

02. apr. (Mariæ Bebudelsesdag) 19.00 PT ingen

09. apr. (Palmesøndag) 11.00 09.30

13. apr. (Skærtorsdag) 10.30 19.30

14. apr. (Langfredag) 09.00 10.30

16. apr. (Påskedag) 10.30 09.00

17. apr. (Anden påskedag) 10.30 ingen

23. apr (1.søn. e. påske) ingen 09.00

30. apr. (2.søn.e.påske) 10.30 09.00

07. maj (3.søn.e.påske) 09.00 10.30

12. maj (Bededag) 10.30 09.00

14. maj (4.søn.e.påske 10.00 ingen
  (konfi rmation i Vejrup)
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Tro
Ordet tro er vigtigt. Vi frelses ved tro 
alene. Tro kan fl ytte bjerge. Jeg tror, 
hjælp min vantro. Tro håb og kærlig-
hed.

Desværre har dette ord tro ikke til 
alle tider haft den samme betydning.

I den katolske kirke skelner man 
mellem forskellige former for tro og 
ikke alle slags er frelsende. 

På latin hedder den spinkle tro fi des 
informis. Det er en tynd tro blot ba-
seret på oplysning og info. I den for-
stand tror selv djævelen. Han ved at 
Gud er til og tror i den forstand. Det 
er tro som et mindstemål af viden. 
Den egentlige tro er fi des charitate, 
den af kærlighed formede tro og ale-
ne den bærer frugt og er frelsende.

Luther anerkendte ikke denne skel-
nen. Tro kan være meget lille som et 
sennepskorn og er dog frelsende. Et 
råb til Gud er udtryk for tro og tro i 
den forstand kan ikke være uden ger-
ninger, den må straks i gang. Tro kan 
slet ikke være uden konsekvens og 
uden gode gerninger. 

Det er en stor lettelse, at den spinkle 
tro er frelsende og nok. Den behøver 
ikke at formes en tid af kærlighed for 
at være tro.

Den er det i udgangspunktet. 

Ord til eftertanke fra 
Luthers bordtaler:
Den, der på rette tid kan skælde ud 
med de rigtige ord, det er en stor 
kunst.

Den, som dømmer andre, fordømmer 
sig selv.

Dette er en svær anfægtelse i verden, 
men også blandt de fromme, hvorfor 
det altid ender galt for de fromme og 
de gudløse går det godt.

Jeg giver bortset fra teologien musik-
ken den højeste plads og den højeste 
ære.

Når der oven i en sygdom kommer 
utålmodighed, da øges Djævelens 
fryd

Vor Herre Gud giver for det meste 
rigdom til de største æsler, som han 
ellers ikke under noget. 

Jeg kender tre slemme  hunde: Utak-
nemlighed, stolthed, misundelse.

Den, de tre hunde bider, er meget 
slemt bidt. 

Kalender

Torsdag d. 9. feb.  Sangaften i Endrup Klubhus .......................................................................... kl. 19.30

Lørdag d. 11. marts Koncert med Den Jyske Sinfonietta i Vejrup kirke ........................................kl. 14.00

Tirsdag d. 28. marts Sangeftermiddag i præstegården ....................................................................kl. 14.00

Onsdag d. 26. apr. Soldatervennestævne ...................................................................................... kl. 19.30

Sangaften i Endrup Møllekro er fl yttet 
til Klubhuset på sportspladsen i Endrup

Torsdag den 9. februar kl. 19.30. 

Vi synger fra Højskolesangbogen. Ingrid Sand Simonsen vil være ved 
klaveret og Peer Munkgaard vil akkompagnere på violin.

Det er en dejlig tradition at mødes og synge sammen.  

Sangeftermiddag i Vejrup præstegård

Tirsdag den 28. marts kl. 14.00.

Som et forholdsvist nyt initiativ indbydes der til sangeftermiddag i Præ-
stegårdens konfi rmandlokale  om eftermiddagen. Der er fl ere, der gerne 
vil om dagen, så derfor prøver vi med et eftermiddagsarrangement. Der 
vil blive lejlighed til selv at foreslå sange og Ingrid vil være ved klaveret 
og Peer med violin. 

Møder:

Onsdag den 26. april: 

Soldatervennestævne i Vejrup, konfi rmandstue kl. 19.30
Taler : Finn B. Jørgensen 

Vejrup Endrup Nyt
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• TØMRER
• SNEDKER
• NYBYGNING
• OMBYGNING
• TILBYGNING
• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE
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• TAGARBEJDE
•  VINDUER/DØRE
• PORTE
• KØKKEN
• GARDEROBE
• MONTAGEARBEJDE 2

8
2

6
0

8
71

28260871

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

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

Så bliver der gravet ud IGEN 
ved rensningsanlægget.
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VIF Håndbold
”KNÆK KURVEN”
Håndboldudvalget valgte i slutningen af 2016, at 
takke ja til deltagelse i projektet ”KNÆK KURVEN”. 
Projektet opstod da man i DIF ønsker at vende det 
statistiske fald i medlemstal, som har været tenden-
sen de seneste år. Der er nemlig flere og flere børn 
og unge, som ikke dyrker motion og holdsport. For 
at lave en indsats som skulle vende denne tendens 
og fastholde de unge, som stadig er aktive i sports-
foreningerne, udløste dette en donation ved Dansk 
Håndbold Forbund som oprettede projekt ”KNÆK 
KURVEN”. Projektet omhandler fire indsatsområ-
der, hvor der var relevant for Vejrup at kigge nær-
mere på området KLUB-BUILDING. Vi fik tilknyttet 
Bettina, som vores kontaktperson og har allerede 
haft to møder med hende - og er kommet godt i 
gang. Klub-building’en består af følgende tre trin:

Trin 1: Styr på driften, Trin 2: Klubbens frivillige-
strategi og trin 3: Udvikling af håndboldproduktet. 

Altså går det ud på, at vi får inspiration til at holde 
håndboldspilleren i centrum - og dermed erhvervel-
se og fastholdelse af børn og unge såvel som frivilli-
ge. Vi får systematiseret opgaverne i foreningen, får 
masser af inspiration til stævner, tiltag, klub-events 
og værktøjer. Projektet er fuldstændig gratis og en 
super god hjælp til en lille klub som Vejrups – og vi 
glæder os alle til at arbejde videre med det. 

(På billedet ses håndboldudvalget og vores kontakt-
person Bettina, som nr. tre fra venstre)

På vegne af Håndboldudvalget
Gitte 

VIF Total Håndboldstævne i Vejrup
Lørdag d. 7. januar 2017 blev der afholdt DGI 
max-total stævne i hallen og vi fik endelig rigtig 
mulighed for at afprøve den nye max-total bane, 
som er tegnet op med sort på gulvet. 

Stævnet startede kl. 10 og under kyndig vejledning 
dømte stævneleder Maarten Wolkers og de seje 
frivillige Ea, Balbina og Amalie U8 og U10 holdene. 
Der var kærlig fight og kampånd mellem blandt 
andet Varde, Gørding/Lourup, Billund, Team Helle, 
Blåbjerg og Vejrup. 

Især Vejrup klarede sig strålende i turneringen. 

Lørdag d. 14. januar 2017 var det DGI’s tur til at af-
holde total-stævne. Også her forløb arrangementet 
planmæssigt, båret af de frivillige. Tak for forældre, 
trænere, frivillige og selvfølgelig håndboldspillerne 
for et par gode stævner og dejlige lørdage i Fritids-
centeret. 

På vegne af håndboldudvalget
Gitte

U-12 Håndbold Piger
For første gang i flere år, i VIF Håndbolds historie, 
blev der tilmeldt et ungdomshold i håndbold for 
7-mandshold. Det blev U-12 Piger, som skulle prøve 
”håndboldkræfter” på stor bane. Der er 12 piger, 
som træner hver tirsdag og torsdag og spiller kampe 
i weekenden.

De startede op i C-rækken, som forholdsvis ny-
begyndere, og sluttede første halvsæson med en 
placering i den bedste halvdel af vores pulje. Det 

bevirkede at vi her i anden halvsæson er rykket op i 
en B-række med lidt stærkere modstandere. 

Til dato har vi vundet en kamp og tabt en. Fra træ-
nerside skal der lyde en stor tak til alle piger for 
rigtig god træningsindsats gennem hele sæsonen. Vi 
er stort set fuldtallige til hver træning. Det gør det 
sjovt også for os trænere at arbejde med.

Tak for det pige (”tøser”).
Ejvind og Carsten 
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 

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

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

 

 

   
Bestil tid til dine nye briller på: optimal-bramming.dk eller ring.
Medbring denne annonce og få 15% ved køb af komplet brille.

Eller 10% hvis kun nye glas.

www.optima-bramming.dk

For dine øjnes skyld

Optimal Optik
Storegade 7, 6740 Bramming

Telefon 75 17 33 11

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

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

Ærlig tilgang til et ærligt arbejde!

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 

2945 4615
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Vindere af præmiespil i Endrup I. F
November 2016
 Nr. Navn Kr
 214 Ditte Kirkegård ........................................................ 200
 42 Verner Bertelsen ...................................................... 100 
 151 Chris Minke .............................................................. 100
 246 Dennis Christensen ................................................. 100
 6 Ruth Andersen ......................................................... 100
 259 Anders Kirkegård ..................................................... 100
 201 Simone Jensen .......................................................... 100 
 55 Kennet Møller ..........................................................   50
 90 Niels O Biltoft ..........................................................   50
 114 Birte Søgård ..............................................................   50
 8 Tina Frandsen ..........................................................   50
 236 Joan Madsen ............................................................   50
 225 Michael Christensen ...............................................   50

December 2016
 Nr. Navn Kr.
 31 Johnny & Jan ............................................................ 200
 54 Charlotte & Michael ................................................ 100
 172 Svend Å. Jensen ........................................................ 100
 197 John & Allan Rasmussen ........................................ 100
 86 Henrik Christensen ................................................. 100
 94 Inger Schmidt ........................................................... 100
 84 Anna Lise Madsen ................................................... 100
 27 Jonna Vedsted ..........................................................   50
 163 Wendy Jensen ..........................................................   50
 258 Kirsten Kristensen ...................................................   50
 102 Kennet Møller ..........................................................   50
 267 Doris Kristensen ......................................................   50
 53 Carsten Mølgård ......................................................   50

Vejrup Antenneforening  
afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2017  kl. 19.00 i Vejrup-Endrup Fritidscenter.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag, - der er indkommet forslag til vedtægtsændringer.
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles foreningens

formand Erik Stenager, Stationsvej 18, Vejrup - senest onsdag den 15. marts 2017.
Iflg. vedtægternes § 26 kræver en vedtægtsændring, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for.
=================================================================
Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede ved ovennævnte generalforsamling, indkalder bestyrel-
sen samtidig hermed til en

Ekstraordinær generalforsamling - 
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 i Vejrup-Endrup Fritidscenter.

Med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Indkommet forslag - jvf. ovenstående til godkendelse.
3. Eventuelt.  (YouSee vil være tilstede for at svare på spørgsmål)

Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.
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Vejrup Seniorclub
Torsdag d.1. december blev der 
afholdt julemøde I fritidscentret.
Agnethe og Poul Henning fra Tjæreborg under-
holdt med sang og musik, og de hvad sanghefter 
med til fællessang, alle sang med, så der var rigtig 
julestemning i Multisalen, de 65 personer der var 
kommen for at hygge, det var rigtig godt. 

Efter kaffen var der banko, her var der rigtig  man-
ge fi ne gevinster.
Det var bare lidt uheldigt at de julestjerner, vi hav-
de købt, havde fået kulde. Så de tabte bladene, men 

det gode var, at ingen der havde fået blomsten, for-
svandt sporløs, - Da man kunne følge, de heldige 
helt hjem til gadedøren.
Vi siger mange tak til de sponsorer der har støttet os, 

og en stor velvilje over for Seniorclubben

Generalforsamling: 
Torsdag d.12. januar havde vi generalforsamling 
I fritidscentret. Dagsorden efter vedtægterne, til 
dirigent blev Ejvind Andersen valgt og til stemme-
tællere blev Peter Pouelsen og Hans Peter Madsen 
valgt.
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VIF badmintonsæson er skudt i gang
En ny badmintonsæson er skudt i gang og vi kan 
roligt sige vi er skudt godt i gang med en ny
klubrekord og en masse præmier.
Ligesom sidste år er det en fornøjelse, at være træ-
ner for Vejrups badmintonhold.
Vi er startet godt ud med en ny klubrekord udført 
af Mads Clausen, hvor han til det internationale 
badmintonstævne i Tønder, formår at vinde alle 
sine rækker, uden et eneste tabt sæt.
Nichlas Kokholm kæmper sig også til en bronze 
præmie ved det internationale stævne.
Vores yngste badminton spillere får også høstet 
nogen pokaler til sig. Stort tillykke til Anton, Emil, 
Silke og Daniel.

Det er ikke kun det internationale stævne i Tønder 
vi har præsteret til, det er også til udtagelsesstævne 
til landsmesterskaberne i Ribe.
Her kom Mads Clausen igen hjem med en guld 
pokal og ingen tabte sæt.
Nichlas Kokholm kom hjem med to pokaler og 
Jeppe Bjørnkjær en sølv pokal.
Vi, som trænere er meget stolte af den nye rekord 
og de mange præmier vores spillere får med sig 
hjem. – TAK for en
FANTASTISK start på en ny sæson.

Formanden Aage Henriksen omtalte de aktiviteter, 
der havde været I årets løb.
Han konstaterede at det med foredrag og under-
holdning var der vigende tilslutning til, men til 
gengæld var der fuld tilslutning til vore udflugter 
til Fyn og Sjælland, og heldigvis for det, for de var 
rigtig gode. Høstfesten var lige I underkanten med 
tilslutning til, så den er til overvejelse om den skal 
fortsætte fremover.

Regnskabet viste en indtægt på 65,518 kr. Og en 
udgift 55.601kr.
Kassebeholdning på 38 kr. Indestående 9890 kr. på 
drift konto og 25.136 kr. på  halvårskonto.
Til bestyrelsen blev Hans Peter Madsen valgt I ste-
det for Christine Sørensen, der ikke ønskede gen-
valg, og Ida Fogh blev genvalgt

Der var genvalg af Søren Callesen og Mona Boysen 
som suppleanter for 2 år. Til revisor posten blev 
Ejvind Andersen og Hans Clausen Fogh genvalt for 
2 år. Til Rep. i fritidscentret blev Aage Henriksen 
og Tove Hermansen valgt.

Bestyrelsen har siden konstitueret sig:  
Formand Aage Henriksen. 
Næstformand: Hans Peter Madsen.  

Kasserer: Ida Fogh.  
Udvalgs medl.: Tove Hermansen og Inge Mikkelsen.
Sekretær: Aage Henriksen. 

Senior Club program  
for første halvår 2017

Torsdag d 23. februar – Foredrag af Maj-Britt og 
René Sigvardsen om deres humanitære hjælp til 
Bosnien, - han har været i Bosnien med hjælp over 
80 gange.

Torsdag d. 20. april kl. 14 i Fritidscenteret
Underholdning med musik og sang ”Det er kun for 
sjov”

Onsdag d. 28.29.30. juli – Afgang fra Fritidscen-
tret
En 3 dags tur til Nordjylland hvor vi skal se Slette 
Strand, Mors og Hanstholm m.m 

Tirsdag d.25. juli – Afgang fra Fritidscentret
Heldags udflugt til Manø

Venlig Hilsen Aage Henriksen
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MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN Eftf.

Kirkevej 15, Sejstrup, 6740 Bramming
Ved Kim Spaanheden Andersen

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

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

Vejrup Endrup Nyt
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Gørding-Vejrup Skyttekreds
Guldet gik til Gørding-Vejrup Skyttekreds, efter året turneringsskydninger på 15 meter, blev finaleskydningen 
på 15 meter afviklet i Esbjerg d. 28-1 hvor de seks bedste hold fra DGI Sydvest havde kvalificeret sig til at del-
tage. Fra Gørding-Vejrup Skyttekreds havde 2 hold kvalificeret sig til at deltage.

Børneholdet på luftgevær, som bestod af: Sofie Rose Svendsen, Magnus Kristensen, Simon Jæger og Sofus 
Løbner.
Åbenklasse holdet på cal 22 Gevær, som bestod af: Ida Søby Fogh, Villy Fogh, Jørgen Baltzer og Verner Fogh 

Begge hold skød sig til guldmedaljen ved finaleskydningen. Børneholdet skød 796 point ud af 800 mulige. 
Åben klasse Holdet skød 792 point ud af 800 mulige.

Med guldmedaljen sikrede begge hold sig også plads ved DM for hold i Vingsted for børn d. 17-19 marts og 
for senior  fra d. 31 marts til 2 april, hvor de skal repræsenteret DGI Sydvestjylland.

Jubilæumsskydning - Fra d. 16-19 januar afviklede Gørding-Vejrup Skyttekreds jubilæumsskydning hvor for-
eninger i landsdelen var indbudt.   Stævnet var en succes hvor vi i alt afviklede 158 skydninger.
Resultater fra stævnet kan ses på vores hjemmeside; www.skytteklubben.dk

Vintertilbud på medlemskort.
Som sidste år kører vi i februar og marts måned tilbud på medlemskort. Da vores sæson slutter sidst i marts 
måned på 15 meter banen i Vejrup, har vi et godt tilbud til dem der gerne vil begynde med skydning nu, at 
køber du medlem skort nu, er medlemskortet gældende helt frem til 30-9 2018, så du giver ikke noget for 
resten af denne sæson.   

Verner Fogh kunne fejre 25 år som formand 
i skyttekredsen, men han har været med 
i bestyrelsesarbejde siden 1979, billedet 
er fra deres reception i kælderen den 10. 
december. Hjertelig Tillykke

Vejrup Endrup Nyt
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Medlemspriserne er: Under 21 år
Luftgevær/luftpistol  + 10 skydninger af 25 skud 250 kr.
Cal 22 gevær + 10 skydninger af 25 skud 300 kr.

Over 25 år: Luftgevær/luftpistol + 10 skydninger af 25 skud 325 kr.
Cal 22 gevær + 10 skydninger a 25 skud 375 kr.

Medlemskortet giver dig adgang til at komme alt de du har lyst til på vores baner i Vejrup Fritidscenter i  åb-
ningstiderne, deltage i stævner, deltage i vores kurser, samt være en del af en af Vestjyllands mest aktive skyt-
teforeninger. Og der er altid gratis kaffe på kanden, når du kommer som skytte eller forældre.

På gensyn  - Gørding-Vejrup Skyttekreds, Verner Fogh
www.skytteklubben.dk

Vejrup Idrætsforening & 
Støtteforeningen MK. 79

Afholder ordinær Generalforsamling – 
Tirsdag den 14. marts 2017
Fra kl. 19.00 i Vejrup/Endrup Fritidscenter

Dagsorden ifl g. vedtægterne - Eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig til formanden 
– Senest en uge før generalforsamlingen, (- den 7. marts)
Alle er velkommen

---

Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig basis af rigtig mange frivillige, hvor det 
sociale har første prioritet, et samlingspunkt for byens borger. 

Vi har brug for dig, der kan give en hånd med eller har gode ideer til det du lige brænder for. 

I de forskellige udvalg så som Badminton, Gymnastik, Fodbold, Håndboldudvalg og ikke 
mindst Festudvalget som vare tager det årlige sportsfestuge, Julefrokost og Fastelavn for børn.

- Foreningen mangler altid frivillige personer…….. der gerne vil give en 
hånd med, -   eller sætte sit præg på lige den interesse man har og 

vil være en del af i byens foreningsliv.

Har du interesse eller bar lyst til at give foreningsarbejdet en chance, 
kontakt da formanden for 

Vejrup IF, Otto Pedersen på mobil nr. 23 71 48 25
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 83

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

... grundlagt i 1905

Ring 75190054
for bestilling af kvalitetsfoder

Hør nærmere på

75 19 00 54

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

* SVINEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Fås i piller, grovformaling i pillen 
eller tilsættes syrevalset byg

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

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

* ENERGI
Fyringsolie, dieselolie, AdBlue, 
smøremidler, træpiller

En hjælpende hånd, 
når livet rinder udnår livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Vejrup Endrup Nyt
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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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Arrangementer 
Februar

Torsdag D. 23.02 Vejrup Seniorclub Foredrag: Maj-Britt og René Sigvardsen kl. 14,00

Fredag D. 24.02 Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

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

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.

Mandag D. 06.03 Generalforsamling Vejrup Hushold.for. kl. 19.30 i Fritidscenteret.

Fredag D. 10.03 Fredags Aktivitet med rulleskøjter kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 16.03 Årsmøde i Vejrup Lokalråd kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag D. 16.03 Modeopvisning hos Boutique 9 i Holsted kl.18.30 arr. Vejrup Husholdningsf.

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

Torsdag D. 30.03 Årsmøde i Endrup Lokalråd kl. 19.00 på Endrup Møllekro

Ny deadline TIRSDAG den 28. marts

April

Torsdag D. 20.04 Vejrup Seniorclub – Kun for Sjov, - Musik og sang i Fritidscentret kl. 14,00

Maj 

NY deadline TIRSDAG den 23. maj

VEJRUP IF FODBOLD serie 4
Opstart til den nye sæson er 

Torsdag den 9. feb. Kl. 19.00

Træner Flemming Dreyer vil være 
på banen, herefter hver tirsdag og torsdag.
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
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 Bramming 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
Donslund Service Vejrup 2936 5335
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
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
Optimal Optik Bramming 7517 3311
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Maskinfabrik A/S,    7519 0085
Viggo Sørensen Vejrup   7519 0381
XL Bramming Byggelager Bramming 7517 3900

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

www.dengroennebutik.dk
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Fujitsu varm
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Energiklasse A+ • 5 års 
garanti • Varm

eefffekt 5,2 Kw
M

ulighed for tilskud op til kr. 
3.400,-

Tilbuds pris 
kr. 8.999,-

3.999,-

salg / service  

hårde hvidevarer
Lars: 26 80 77 22  

B
ent: 26 32 89 99 

H
enrik: 26 33 89 99

P
risen er ekskl.  m

ontering
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