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“Arbejdet med ny købmandsbutik  
går planmæssigt!”

Efter lidt stilstand midt på sommeren på grund af diverse ferier, så er der fuld gang i arbejdet med 
planlægning omkring butikken. Den jyske Tegnestue har lavet tegninger færdige til proces omkring 
lokalplan og kommuneplan. Deltagerne omkring energirigtig butik mødes i uge 43 og advokaten er i 
gang med at lægge sidste hånd på udkast til vedtægter for Vejrup Invest A/S. 
Vi forventer derfor fortsat, at kunne have butikken klar i efteråret 2015. 
I dagspressen har man kunnet følge Spar-kædens planer med nye butikstyper og udvidet sortiment. 
Som vi læser planerne skulle det kun være positivt for vores butik.
I forbindelse med indkaldelse til den forestående stiftende generalforsamling har vi bedt om e-mail 

adresser på så mange som muligt. 
Desværre har vi kun fået fra ca. 30. Så skynd dig til tasterne, hvis du mangler. 

Du skal skrive til vejrupinvest@vejrup.dk.
På gruppens vegne
Niels Peder Regel sekretær

Endrup Borgerforening 
Ordinær generalforsamling

Endrup Borgerforening indkalder hermed til generalforsamling i Endrup Klubhus
Torsdag den 20. november 2014 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter
M.v.h. Bestyrelsen Endrup Borgerforening

I VEJRUP
vil du med fra starten - vil du motionere for sjov

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

– Så er det nu – der er plads til endnu et hold, forhør jer nærmer om dag og tidspunkt.
Hvor det er fællesskabt og humøret der er drivkraften og ikke din egen kamp mod dig selv i  

smarte lokaler, så er du frisk på en sej måde at motionere på med humør og go musik og samtidig
 få en bedre kondi, så meld dig nu vi tænker på lukkede hold med max ti personer, 

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

Kunne du tænke dig at være instruktør, eller bare vide mere så kontakt os
spørgsmål / tilmelding til Centerleder Per B., 23412005
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Vejrup IF
Vejrup idrætsforening var til informations møde i forbindelse med at foreningens hjemmeside det var 
alle bestyrelses og udvalgs medlemmer og træner/leder der her kunne få informationer fra en konsu-
lent fra DGI, til oplysning af betalingsdelen under www.vejrupif.dk
Der er hele tiden brug for fornyelse og der var mange der var mødt op for af få nye info. Hvad hele sy-
stemet kan og kan bruges til, vi har allerede brugt sms systemet til aflysning ved sygdom eller lig. rigtig 
meget, herved kommer vi brugerne positivt i møde. 
Der er ingen tvivl om at frivillige er grundlæggende del af en klub som Vejrup IF, der er udfordringer 
vi skal have knækket koden på – hvordan kan vi foreningen trække flere nye frivillige til, hvordan man 
hjælper foreningen?

Helle B.

Endrup ”Legepladsen”
”Så er Legepladsen i Endrup blevet flot malet, 

vi siger tak til Endrup malerfirma V/Laila 
for malingen, og landsbypedellerne for arbejdet”

Engdraget
Så kom gravemaskinerne IGEN til Engdraget nu er det da også KUN – 15 måneder de sidst gravede ind 
i haven der var det bare den anden side, og med lidt stører maskiner.
Og efter at græsset lige var kommen så fint op for anden gang at have sået græs – ja men så prøver vi 
da bare lige igen …. En 3 gang i denne her sommer, denne her gang er det dog ikke kloak.
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Sportsfesten 2014
Sportsfesten i år gik godt ud over alle forventninger. 
Vejrups borgere støttede igen i år godt op omkring 
cykelturen torsdag, så godt at deltager tallet blev 
fordoblet. Efter cykelturen var der kondifrokost, 
hvor folk rakte godt til fadet, mens Anja spillede 
stille og rolig hyggemusik. 

Fredag startede vi med fyraftensarrangement med 
125 gæster, som løftede teltdugene sammen med 
”den skrigende skinke”. Stemningen blev så god, 
at nogle gæster også selv greb til mikrofonen og 
gav et nummer. Efter arrangementet sluttede, ryk-
kede festen over i café teltet, hvor godt og vel 200 
mennesker slog sig til festen, heriblandt alle vores 
fodboldspillere som lige havde spillet turnering på 
opvisningsbanen, og spist godt til af resterne fra ta’ 
selv bordet ved fyraftensarrangementet.  
Senere bød fredagen på børnediskotek & leg på plæ-
nen med redskaber, som nogle gode ”unge knægte” 
tilbød at stå for i år.
Fredag aften var teltet velbesøgt, mere end de forgå-
ende år af friske unge mennesker. 
 
Lørdag bød vejrguderne op til kamp med dårlig 
vejr til torvedag, men dette skulle næppe stoppe 
byens kræmmere, og torvedagen rykkede i stedet 
ind under teltdugene, hvor guitar Finn spillede hyg-
gemusik. Det blev en rigtig hyggelig formiddag, som 
senere bød på endnu dårligere vejr, hvilket gjorde 

at alle lørdagens aktiviteter måtte fl yttes til søndag.  
Lørdag aften var der fest i teltet. Det var Skinken 
& ko, som spillede op til dans. Vi havde fået Ingrid 
Jensen til at skrive en lille sang i anledningen af by-
festens 60 års fødselsdag i år. Den blev taget godt 
imod, så den forventer vi, bliver fast inventar efter 
Vejrupsangen. Musikerne havde nogle rigtig gode 
højtalere med, som gjorde at lydniveauet ikke var så 
højt, men at man stadig kunne høre musikken oppe 
ved baren. Generelt var lørdagen en vellykket fest, 
hvor gæsterne ikke var i tvivl om hvad baren var der 
for. 

Søndag havde vejrguderne opgivet kampen mod 
os, og alle aktiviteter fra lørdag blev gennemført. 
Der var både optog anført af Vardegarden, og god 
opbakning fra byens borgere, som vi håber, gentager 
sig til næste år. 
Efterfølgende blev der holdt bordfodboldturnering, 
grisevæddeløb, samt fl agsætning. 

Sportsfesten lukkede og slukkede med helstegt pat-
tegris & Kandis, hvilket var en kanon afslutning. 
Afsluttende vis skal der lyde et af hjertet stort tak, 
til alle som har hjulpet på den ene eller anden måde, 
med stort som småt. Uden jer kunne byfesten ikke 
gennemføres! 
Også et kæmpe stort tak til alle jer som har sponso-
reret både stort og småt til sportsfesten. 

Enhver lille håndsrækning har stor betydning i sådan en lille by som Vejrup.
 1000 tak til alle som bakkede op om sportsfesten 2014,

vi håber at se jer alle igen næste år!

På Vejrup Idrætsforening og festudvalgets vegne, Janni Jørgensen
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VIF Håndbold
Småhænder er startet op.
I lørdags startede håndboldudvalgets tiltag for de helt små børn op. 
Der kom 5 børn og deres mødre. Der blev leget og tumlet og spillet rigtigt meget med små håndbolde. 

Børnene kom igennem mange kaste og gribe øvelser og man kunne se hvor hurtigt, de blev bedre til at hånd-
tere boldene. Alle børn var glade og fi k scoret mange mål. 

MVH Håndboldudvalget.
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Håndboldstævne i Vejrup! 
Håndbold fra morgen til aften, der var 28 hold, den 28. september, samlet i Vejrup/Endrup Fritidscenter. 
En dag fuld af håndbold og sjov. Dagen forløb godt, TAK til alle for en spændende og sjov dag, herunder ses 
lidt stemningsbilleder fra dagen.

M.v.h. Håndboldudvalget Sannie Regel 

Generalforsamling
Vejrup borgerforening afholder ifølge vedtægterne, generalforsamling

Torsdag den 20. november 2014 kl. 19.30

I mødelokalet i Vejrup Endrup fritidscenter

Der trækkes lod blandt betalende medlemmer, der udloddes 2 stk. købmandskurve á 500 kr.
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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
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Familiedagen i Endrup 23. august 2014
 
Vejrudsigten for lørdag d. 23. august 2014 var ikke 
særlig god. Alligevel stillede 12 gæve Endrup-borgere 
op til cykeltur fra morgenstunden med Johannes J. 
fra Lokalarkivet, som tour-guide - fra Endrup, over 
Sneum Å ved Spangen, via Grisbækvej og så Hoved-
vejen tilbage til et veldækket morgenbord i teltet ved 
klubhuset, menighedsrådet var vært. Ca. 45 personer 
tog i mod tilbudet om rundstykker mm. bl.a. ost 
sponsoreret af Endrup Mejeri. Efterfølgende var der 
gudstjeneste og menighedsrådet have tillige inviteret 
et gospelkor. Man kan ikke undgå at blive lidt rørt 
over, i regnvejr, i et telt, på en parkeringsplads, at 
lytte til «Amazing Grace» sunget på smukkeste vis.
 
Efterfølgende bagagerumssalg blev der ikke, da alle 
pulterkamre i Endrup er tømte og kørt på genbrug?? 
Derfor gik vi over til fotokonkurrencen, de ti bil-
leder som du kan se på endrupby.dk skulle bedøm-
mes af de hårde dommere fra Lokalhistorisk Arkiv 
i Endrup. Vinder blev Lars Brinch Thygesen med 
”Vandranunkler i den nye å slynge». Nr. 2 blev Mie 
Mortensen med «Vinterlandskab». Nr. 3 blev Lars 
Brinch Thygesens datter Anne Katrine med et selfie 
af hende og hendes kæledække, en Hereford ko. I 
mellemtiden havde Bent Christensen været hjemme 
og hente friske grøntsager, så der alligevel blev noget 
bagagerumssalg.
 
Carsten og hans kokke-team fra Borgerforeningen 
havde forberedt «Spis hvad du kan for en 50›er». 
Lækker grillmad og kartoffelsalat og alle fik hvad de 
kunne spise.
 

Efter frokost havde Christian fra Idrætsforeningen 
sørget for fornuftigt udevejr og tændt for hoppebor-
gen, og gjort klar til fodboldgolf. Mange tog i mod 
udfordringen, men selv de dygtigste boldspillere 
måtte erkende, at banen var for svær, så der blev 
ikke kåret en vinder. Det gjorde der til gengæld i 
rundboldkampen bagefter. By og Land dystede med 
Klaus Nissen som overdommer, og til undertegnedes 
store tilfredshed vandt «Land» i år.
 
Lokalhistorisk Arkiv og Venstreforeningen gav efter-
middagskaffe og Ernas kringle og Ingers chokolade-
kage gjorde lykke. Da nu mange fra Endrup var sam-
let, benyttede vi muligheden for at få en god snak 
om dambrugsarealet. Vi må håbe at der til næste års 
familiedag bliver muligheden for en eller anden akti-
vitet på dambrugsarealet.
 
Tak til Endrup-borgerne for opbakning til familie-
dagen, og for at sørge for den gode stemning. Tak til 
Idrætsforeningen for at lægge lokaliteter til, og tak 
til Henrik for lån af teltet. 
Tak til de mange flittige hænder fra de forskellige 
foreninger, der gjorde det muligt at afholde familie-
dagen 2014.

Vi ses 22. august 2015 til en ny omgang familiedag.  
Mvh. Johannes S.
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www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

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

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

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

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

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

Byggefi rmaet 
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.

Byggefi rmaet 
Rud Christensen ApS

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

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

Alt indenfor:
Binderi

Begravelse
Brudebuketter

Vin & chokolade
Specialitetet

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36

6690 Gørding
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TEAM VEJRUP
Stafet for livet 2014

Sidste weekend i maj måned, stillede Team Vejrup, for anden gang, op til 24 timers stafet i kræftens bekæm-
pelses tegn, med 32 deltagere i alderen 1-52 år. Stafet for livet er en 24 timers stafet, hvor minimum én fra 
holdet skal være på banen, og holde stafetten kørende. Før løbet havde holdet samlet runde- og faste dona-
tioner, som gik ubeskåret til kræftens bekæmpelse. Hertil skal lyde en kæmpe tak til alle vores sponsorer, som 
valgte at støtte op om kampen mod kræften. I alt fik Team Vejrup samlet 16.516 kr. ind til kræftens bekæm-
pelse, og dette gjorde vi takket være:

Søndergaard biler, Entreprenør Ivan A. Jensen, VF biler, Vejrup undervognscenter, Trade-Line (Gørding), 
Jens Lysholdts eftf. A/S, Knud Jørgensen (Gørding), Jens Jørgensen, Danny Jørgensen, Wm beauty, SAS 
industri & VVS (Bramming), Vejrup Granit. 

Vi håber på jeres støtte igen når vi stiller op i 2015, hvor vi også gerne vil have flere med på vores hold. Har 
det din/familiens interesse er I meget velkommen til at kontakte holdkaptajnen og hører mere om arrange-
mentet. Ud over stafet løbet, er der utrolig mange arrangementer på pladsen, både musik, foredrag og under-
holdning og holdene hygger meget indbyrdes. Højdepunktet er dog for de fleste lysceremonien, hvor alle som 
har, har haft eller tabte kampen til kræften bliver mindet.  
Vi håber at se nye ansigter på vores hold og sponsortavle næste år B 

Med venlig hilsen  Holdkaptajn, Wendy Mikkelsen  Tlf.: 26 22 99 55 

Vindere af præmiespil i Endrup I. F
Juli 2014
 Nr. Navn Kr.

 246 Dennis Christensen ................................................. 200

 123 Inge Pedersen ........................................................... 100

 113 Kjeld Olesen ............................................................. 100

 206 Jan Jensen ................................................................. 100

 216 Kristina Jensen ......................................................... 100

 128 Chalotte - Michael .................................................. 100

 91 Linda Nissen ............................................................. 100

 146 Bertha Rasmussen ...................................................   50

 82 Eva Olsen ..................................................................   50

 51 Theodor Schmidt .....................................................   50

 129 Cecilie Christensen ..................................................   50

 4 Rikke Christensen ....................................................   50

 203 Lars Callesen ............................................................   50

August 2014
 Nr. Navn Kr.

 180 Tommy Dransfeldt................................................... 200

 207 Birgit Jensen ............................................................. 100

 11 Asta Lauridsen ......................................................... 100

 214 Ditte Kirkegård ........................................................ 100

  147 Kennet Møller .......................................................... 100

 145 Sonja Nielsen............................................................ 100

 201 Simone Jensen .......................................................... 100

 66 Birthe og Anders ......................................................   50

 239 Vagn Fogh .................................................................   50

 72 Jørn Mortensen .......................................................   50

 29 Vinnie Hansen .........................................................    50

 46 Christa Christensen ...............................................    50

 48  Andreas Jensen  .......................................................   50
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Vejrup 
Antenneforening 

”Link” på Vejrup.dk hjemmeside 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

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

Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00 

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

 

 

 

 

 

 

MURERFIRMAET 
EGON SØRENSEN 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
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Den store 
tommelfi nger 
Her forleden var jeg for første gang 
i Louisianamuseet. Der var en dejlig 
udstilling med mange af Noldes vær-
ker, der rigtig kom til sin ret på store 
fl ader og ikke på snæver plads som 
på Noldemuseet syd for grænsen. Og 
Olafur Eliassons: Riverbed var sjov. 
Man følte sig hensat til Island. En 
dreng ville kaste lidt rundt med ste-
nene ved den lille bæk, der fl ød gen-
nem stenene fra Island (180 tons i alt) 
og moderen advarede: ”Det må du 
ikke. Det er ikke en strand, det her.”

Og så var der jo den store tommel-
fi nger af César 1921-98. Den skinne-
de i gylden bronze. Jeg var forbavset 
over, at den stod der og ikke i Frank-

rig, hvor skulptøren og objektkunst-
neren César levede og virkede. Men 
så har jeg jo fundet ud af, at han har 
lavet fl ere afstøbninger. 

Værket er skabt i 1965. Det er kunst-
nerens egen tommelfi nger, der er for-
størret op. Til at begynde med lavede 
han kunst af gammelt skrot. Han var 
fattig og det var billigt. Men efterhån-
den kom fl ere ting til. Engang over-
værede han på en skrotkirkegård, at 
biler blev presset sammen, ligesom i 
Olsenbandefi lm og han syntes egent-
lig, at det sammenpressede blik skin-
nede i mange farver og havde en egen 
skønhed. Flere biler oven i hinanden i 
en fl ad fi rkant, som så blev stillet  på 
højkant. Senere var det plastik i fl y-
dende form, han arbejdede med. Det 
kan jo have mange fl otte farver og 

Den store 
tommelfi nger 
Her forleden var jeg for første gang 
i Louisianamuseet. Der var en dejlig 
udstilling med mange af Noldes vær-
ker, der rigtig kom til sin ret på store 

rig, hvor skulptøren og objektkunst-
neren César levede og virkede. Men 
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lavet fl ere afstøbninger. 

Værket er skabt i 1965. Det er kunst-
nerens egen tommelfi nger, der er for-
størret op. Til at begynde med lavede 
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noget udvider sig imponerende me-
get, når det størkner.

Efter krigen rådede den abstrakte 
kunst. Det blev næsten for meget af 
det gode, så lidt virkelighed og den 
virkelige verden kunne gøre godt at 
inddrage. På den baggrund lavede han 
den store tommelfi nger, Le Grande 
Pouce. En anden franskmand, Jean-
Jaques Grandville, karikaturtegner 
og illustrator, talte i 1844 om Guds 
fi nger. Det har måske inspireret ham. 
Eller Michelangelos pegefi nger i det 
sixtinske kapel.

Jesus blev engang anklaget for 
gudsbespottelse. At være djævelens 
forlængede arm.  Han havde gjort en 
dæmonbesat rask og blev anklaget 
for at stå i ledtog med Beelzebul, de 
onde ånders fyrste.   

Men Jesus indvendte, at det må være 
en god ting, at en mand bliver rask, så 
det kan vel ikke være djævelens værk 

og hvis det er, så er han jo kommet i 
splid med sig selv og vil opløse sig 
selv. 

Og ved hvis hjælp gør jeres egne 
folk folk  raske. Hvorfor ikke Beel-
zebul?

Men hvis det er ved Guds fi nger, at 
den døve og stumme mand taler, så 
Guds rige jo kommet nær. 

Og det er det heldigvis. Ikke så me-
get ved mirakler, men hverdagens 
mirakel, at vores tommelfi nger vir-
ker. Uden den kunne vi ikke engang 
knappe skjorten. Og så ved at tilgi-
velsens mulighed gives os i kirken. 

Asger Ehmsen

Mødet, der 
blev afl yst
Ifølge lov om menighedsråd skal me-
nighedsrådet en gang om året ind-
kalde sognet til et møde, hvor rådet 
redegør for sidste års regnskab og det 

kommende års budget. Menigheds-
rådet afl ægger beretning om det for-
løbne års aktiviteter og orienterer om 
den planlagte virksomhed i det kom-
mende år.

Vester Nykirke menighedsråd havde 
fastsat dette møde til søndag d. 17. 
august efter gudstjenesten og en gui-
det tur i kirken og på kirkegården, 
hvor vi skulle høre om kendte perso-
ner i sognet. Efter en let frokost skul-
le mødet så have startet. Da ingen 
havde tilmeldt sig, blev mødet afl yst.

Ved sidste års menighedsmøde for-
talte vi, at målsætningen for menig-
hedsrådets arbejde i 2013 og 14 var 
at synliggøre Vester Nykirke i lokal-
samfundet.

Det skete på følgende måder:
2013.

Adresseliste:

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

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

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: mantialize@gmail.com
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Gudstjenester
   Vejrup V. Nykirke
12.okt. (17.s.e.trin.) 09.00 ingen

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

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

02. nov. (Alle helgens dag) 11.00 09.30

09.nov. (21.søn.e.trin.) ingen 11.00

16.nov. (22.søn.e.trin.) 09.30 11.00
 (5-års dåbsdag i Nykirke) 

23.nov. (Sidste Søndag i kirkeåret) 09.30PT ingen

30.nov. (1.søn.i advent) 11.00 09.30
(familiegudstjeneste i Vejrup)

07.dec. (2.søn i advent) 10.30 16.00
(Koncert i Nykirke)

14.dec. (3.søn. i advent) ingen 11.00PT

21.dec. (4.søn.i advent) 09.30 ingen

24.dec. juleaften 16.00 14.30

25.dec. (Juledag) 11.00 09.30

26.dec. (2.juledag) ingen ingen

30.dec. (Julesøndag) 10.30 ingen

01.jan (Nytårsdag) 14.00 15.30 

(PT: Pernille Troldborg)
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I august havde vi sogneudfl ugten i 
fællesskab med Vejrup samt familie-
dag i Endrup, hvor menighedsrådet 
stod for morgenmad og gospelguds-
tjeneste. Der var god opbakning til 
begge arrangementer.

I september havde vi den traditio-
nelle høstgudstjeneste med efterføl-
gende kaffe.

I oktober havde vi for første gang 
”jubilæums” dåbsgudstjeneste for 
5-årige. Her kom kun et dåbsbarn.

I oktober og november holdt vi 
fyraftenssang med emnerne efterår 
og advent. Begge gange med meget 
ringe tilslutning.

I december havde vi julegudstjene-
ste med Vejrup/Endrupkoret, hvor 
der var god tilslutning.

Vi var så heldige i 2013 både at have 
minikonfi rmander og konfi rmander.

2014.
I februar og marts forsøgte vi igen 
med fyraftenssang, der startede lidt 
senere på dagen, men det hjalp ikke 
på tilslutningen.

I februar afholdt vi sangaften i En-
drup. Det var som sædvanlig popu-
lært.

I marts havde vi koncert i Vester 
Nykirke med amatørorkesteret Revl 
og Krat. Kirken var fyldt.

Vores fastelavnsgudstjeneste med 
efterfølgende tøndeslagning var me-
get ringe besøgt.

Vi har i kirken fået et fi lmlærred, så 
vi har mulighed for både at vise fi lm 

og høre foredrag med billeder. For at 
afprøve dette holdt Lars Christoffer-
sen foredrag om C. S. Lewis roman 
Narnia og viste uddrag af fi lmen. 
Der kom 2 uden for menighedsrådets 
kreds.

4. maj havde vi planlagt en friheds-, 
lys- og forårsgudstjeneste med læg-
mandsprædiken. Det blev af fl ere 
grunde ikke til den oplevelse, vi hav-
de forventet. 

Da vi i april evaluerede vores arbej-
de, måtte vi konkludere, at vi havde 
brugt for meget tid, arbejde og penge 
og fået for lidt ud af det. Vores am-
bitionsniveau var for højt og svarede 
ikke til den virkelige verden.

De arrangementer, som menighe-
den foretrak, var festlig, let syng-med 
musik.

Vi vil derfor foreløbig holde pause 
med fyraftenssang og foredrag i kir-
ken.

Vi vil i stedet satse mere på temag-
udstjenester.

Foreløbig er der planlagt familie-
gudstjeneste med gospeltrio i august, 
en sangeftermiddag med Vejrup/
Endrupkoret i oktober og en advents-
gudstjeneste i december.

Der er desværre ingen minikonfi r-
mander i 2014.

På den positive side hører, at vi har 
fået en dejlig kirkesanger i Tarja Lii-

sa Tepponen.
Hun er uddannet i sang fra musik-

konservatoriet i Esbjerg. Hun synger 
pragtfuldt, og hun kan også spille på 
fl øjte.

Regnskab og budget kan ses på hjem-
mesiden.

Vi håber meget, at vi i fremtiden kan 
bruge menighedsmødet til en debat 
om kirken og dens aktiviteter.

Hanne Eiby

BUSK-dag søndag 
den 26. oktober
Som sædvanlig er den sidste søndag 
i oktober Buskdag. Gudstjeneste kl. 
10.30 i Vejrup og 09.00 i Vester Ny-
kirke. B.U.S.K., det vil sige, at den 
er særligt for børn og unge, sogn og 
kirke. Gudstjenesterne vil forme sig 
som familiegudstjenester. Det er til-
lige sommertidens afslutning, hvor 
havemøblerne trækkes tilbage og 
også uret, så der skulle blive en time 
ekstra.

I Vejrup er der kaffe bagefter i kon-
fi rmandstuen.  

Indledende konfi r-
mand forberedelse 
i Vejrup
Vi begynder efter efterårsferien tirs-
dag den 28. oktober og indtil tirsdag 
2. december og så igen efter nytår til 
tirsdag den 17. februar. Det foregår i 

Kalender

Tirsdag d. 28.okt.: Minikonfi rmander i Vejrup begynder efter skoletid

Søndag  d. 26.okt.: Busk-gudstjenester  ...................................................kl. 9.00 i Nykirke og 10.30 i Vejrup

Tirsdag  d. 9. okt.  Eftermiddag med Bent Thomsen Petersen  ..........................................................kl. 14.00

Tirsdag  d. 11. nov.: Foredrag ved Mogens S. Mogensen: Islam og Kristendom  ................................kl. 19.30

Søndag  d.16. nov.:  5-års dåbsjubilæum i Vester Nykirke

Søndag  d. 30. nov.: Advents- og familiegudstjeneste i Vejrup kl. 11.00 og Nykirke  .........................kl. 09.30 

Søndag  d. 7.dec.: Julekoncert. Skalakoret i Vester Nykirke  ............................................................kl. 16.00
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præstegården fra 14.00 til 15.30 og 
børnene bliver afhentet ved skolen og 
fulgt over Storegade til kirken. Der er 
også et lille traktement. Vi slutter i 
præstegården. 

Alle Helgens dag.
Alle helgens søndag er altid den 1. 
søndag i november og i år er det den 
2. nov.  Det er den søndag, hvor vi 

mindes de døde i sognet siden sidste 
Alle Helgens dag. Deres navne vil 
blive læst op, og vi vil tænke på dem 
og sige tak for det vi har modtaget af 
godt gennem dem. Gudstjenesterne 
er henholdsvis kl. 9.30 i Vester Ny-
kirke og kl. 11.00 i Vejrup.

5-års dåbsdag
Det fejrer vi i Vester Nykirke søndag 

den 16. november kl. 11.00 i Vester 
Nykirke.

Alle børn døbt i 2009 bydes særligt 
velkommen sammen med deres fa-
milie.

Efter gudstjenesten tilbud om kirke-
kaffe. 

Familiegudstjeneste
søndag i advent 
den 30. november 
kl. 11.00 i Vejrup

Den første søndag i advent ser vi 
frem til juleaften og det giver en sær-
lig stemning. Adventskransens første 
lys bliver tændt og vi forbereder os 
til den tid, som skal komme, hvor vi 
fejrer, at Gud blev menneske. Bagef-
ter er der æbleskiver i præstegården, 
hvor vi også skal synge en salme el-
ler to.

Julekoncert:
Julekoncert i Vester Nykirke med 
Skalakoret  søndag den 7. december 
kl. 16.00

Til Eftertanke
Hvis du jubler og takker, når solen 
står op, svarer den med nådens aften-
røde, når den går ned.

Goethe

Kirkelige handlinger:
1/6 - 1/10 2012

Dåb:
Vejrup kirke:
Harry Taae Harbuz Lindberg
   (Alina Harbuz Lindberg og
   Harry Taae Lindberg)
Vester Nykirke:
Josefi ne Spangsberg Henriksen
   (Heidi Spangsberg Jørgensen og
   Anders Henriksen)

Begravelser:
Vejrup kirkegård:
Per Hedevang Hansen
Vester Nykirke
Bella Jette Nielsen

Konsulent Ph.d. og formand for 
Det mellemkirkelige råd, Mogens S. Mogensen: 
Forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom, 
Vejrup præstegård, tirsdag  den 11. nov. kl. 19.30:
Islam er ikke længere en fremmed, men en dansk religion, som har over 
4% af befolkningen som tilhængere. Og i kirken drøfter vi, hvordan vi 
skal møde muslimer med forkyndelse, dialog, diakoni og samarbejde. 
Derfor er det væsentligt at sætte os ind i, hvad vore muslimske medbor-
gere tror på, og hvad religionen betyder for dem i deres hverdag. Som 
monoteistiske religioner har islam og kristendom (sammen med jøde-
dom) mange ligheder, men der er også en række afgørende forskelle. Og 
dertil kommer, at der både blandt muslimer og blandt kristne er forskel-
lige retninger. Mødet med islam og muslimer er ikke blot en mulighed for 
at stifte bekendtskab med en anden religion, men også for at lære sin egen 
tro bedre at kende. For yderligere info om Mogens, se intercultural.dk

Gørding er medindbyder til aftenen og Vejrup-V. Nykirke bliver ind-
budt i til arrangement derovre i 2015. 

Vejrup Endrup Nyt
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Centergrillen 

 

 
 
 

I Vejrup/Endrup 
Fritidscenteret 

75 19 04 03 

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Renovering       
Reparationer
Garageporte       
Udestuer

ANDREASSEN
Tømrer- og montage

v/ Niels Evald Andreassen
Porsholtparken 60 . 6740 Bramming

nielsevald@hotmail.com

Tlf. 2876 7510 eller 7510 1601

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

▲
 ▲

 ▲
 ▲

▲
 ▲

 ▲
 

30 år i byggebranchen

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

75 19 02 00 - 40 27 10 20

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

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

7517 8504ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

AUT. VVS INSTALLATØR

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

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

Skan  
og se månedens 

tilbud på  
www.gte.dk

Vejrup Endrup Nyt
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NU STARTER VINTER  HERREHYGGE I FRITIDSCENTRET

Mulighed for et spil kort med vennerne, ligesom på kroen i gamle dage

Mulighed for at vinde over makkeren i et godt spil pool eller billard

Mulighed for at sidde i sofaerne og drøfte dagens gang i Vejrup

Mulighed for køb af en øl eller sodavand samt lidt hyggemusik

Mulighed for socialt mandehørm søndage kl. 09.30 – 12.00

DET ER NOGET FOR DIG, SÅ BARE MØD OP

Første gang søndag den 26. oktober

Indgang fra vestsiden ved boldbanerne

Kontingent 20 kr. pr gang incl. kaffe på kanden

Vi ses til hyggelige timer søndag formiddag, hvor vi alligevel ikke kan komme i haven

Mvh. Per Burkal, formand for klubbens venner, 
evt. spørgsmål på tlf. 23412005

18
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En hjælpende hånd når livet rinder ud

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

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

Helle Fyhn

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

Husk arkivernes dag lørdag den 8. nov.

I Vejrup Sognearkiv har vi åbent kl. 13.00 – 16.00

Kig ind og se, hvad vi går og roder med – 

Program for dagen kommer når vi kommer nærmere på.

VEJ
RUP

 UN
GD

OM
S

KL
UB

VEJ
RUP

 KLU
B

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid
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Gørding-Vejrup Skyttekreds 
Er kommen rigtig godt fra start.
Efter at det kun er 4 uger siden vi startede op vores 
2014/2015 sæson er der allerede fuld aktivitet på 
banerne og i opholdslokalet. 
Dejligt at se den store fremmøde og interesse for 
skydning , hvor alle banerne næsten altid er besat og 
med  86 medlemmer her inden første oktober kan 
det kun blive et spændende år. 
Et år hvor der bliver mange præmier og pokaler der 
forhåbentlig skal overrækkes til medlemmerne.

Takket være vore frivillige instruktører og hjælpere, 
håber vi at alle får en god oplevelse på skydebanen. 
Har du brug for hjælp så tag endelig fat i dem eller i 
en fra bestyrelsen. 
Har i børn som i gerne selv vil hjælpe inde på banen 
er i selvfølgelig også velkomme til at hjælpe eller 
bare se på at de skyder.

Vi lavede et børnekursus, som der inden 10 dage 
var fuldt besat, så derfor har Ida Søby Fogh fra be-
styrelsen lavet et ny kursus for børneskytter. Kurset 
gælder også for nystartede, hvor alle vil få en god 
instruktion i hvad man kan gøre for at få bedre re-
sultater.
Tilmelding til kurset på banen 

Vil du prøve om skydning også er noget for dig så 
kom ned på skydebanen i kælderen under Vejrup-
Endrup Fritidscenter og få en gratis prøveskydning.

Skydning er en billig  og spændende sport, hvor du 
både for mulighed for at konkurrere med dig selv og 
andre skytter og hvor hele familien kan deltage.
Skydning er også en fri sport, hvor du ikke er af-
hængig af at skal møde på bestemte tider,  men kan 
komme når du har tid og lyst inden for vores åb-
ningstider.

Medlemspriser 2014/2015
•	 Børn	og	unge	under	21	år:
 Medlemskort 200 kr.
 Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud  Cal. 22 Tilbud 275 kr. Luft 200
•	 Over	21	år:
 Medlemskort 250 kr..
 Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22 Tilbud 350 kr. Luft 275
•	 Seniormedlem:		(over	55	år)
 Medlemskort 200 kr.
 Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud Cal. 22 Tilbud 300 kr. Luft 225
 

Åbningstider:
Mandag   14.00 – 16.00      Seniorskydning for alle over 55 år.
Tirsdag     18.30 – 21.00      Træning for alle,    Patronsalget slutter kl. 20.00
Torsdag   18.30 – 21.00       Træning for alle,   Patronsalget slutter kl. 20.00
Se mere og følg med i stævner og andre aktiviteter på:  www.skytteklubben.dk

Gørding-Vejrup Skyttekreds - Verner Fogh
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OPRÅBERE til BANKO 
I Vejrup/Endrup Fritidscenter 

Ved Banko i Fritidscentret hver onsdag, - mangler vi 2 personer hver 3 uge – de skal varetage nummer 
opråbene fra en computer - oplæring vil foregå på de aftener man kan. Der er 15 Banko hjælpere på 
hver af de 3 hold, samt bordopstillere. Der er virkelig brug for dig, UNG som ÆLDRE  Så meld dig – 

Banko vil gerne bestå……….. 

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

V I F Badminton
Badminton træningen er nu godt i gang for børnene. Der er en god tilslutning ved de yngste, men hos 
de ældre hold er der plads til flere, så kom og prøv det, og se om det er noget for dig.

Træfstævnerne bliver afviklet i år datoerne 8. nov. 29. nov. 17. jan. 28. feb. 14. marts. Det er stævner 
som koster 40 kr. at deltage i.

Der er tilmeldt 3 turnerings hold U. 15 år U. 13 år og U. 11 år

Der er også nogle der kun ønsker at træne ikke at benyttes sig af tuneringer er det også ok. Hold øje 
med opslagstavlen i Fritidscenteret (Badminton)og se, hvad der ellers er af tiltag.

Er man i tvivl om noget så ring eller sms til 31 95 40 09 Preben Lind

VIF Gymnastik – Det kan sagtens, nået endnu, så kom og vær med……

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

Damer Gymnastik 18+ Mandag kl. 18.30-19.30
Instruktører: Sonja Andresen – Her skrue hun et  program sammen til jer der kan lide den gode dame gymnastik 
Der skal nødvendigvis ikke være sved på panden men det vil være sjovt, med smil på læben.

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

Uge 42 og uge 7 er lukket for aktiviteter – Pris for voksne Herre & Dame Hold 
”All-round træning 400,00 – Tilmeld og betal når det passer dig! Dog senest i uge 40

Vejrup IF bliver du tilmeldt via hjemmesiden www.vejrupif.dk
på din computer, du skal blot klikke ind på Hjemmeside og udfylde skemaet – hvis du har deltaget på et hold 
før ER du registreret, tryk da på allerede medlem og du vil få en ny adgangskode hvis du ikke har glemt den 
gamle.
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Ok -midler i form af en check på 
19.432 kroner til Vejrup Idrætsforening. 
 
Otto Pedersen, der er formand for VIF, modtog pen-
gene.
- Pengene har vi øremærket til fodboldmål til 5 og 
7 – mands fodbold og til liggeunderlag til Idræt om 
dagen og gymnastik, det blev til hele 45 stk. 

Idræt om dagen startede op til den nye sæson den 
30. september – i tiden fra kl. 9.30 til 11.30 i Vejrup/
Endrup Fritidscenter. Måtterne er blevet godkendt 
og der var ingen der blev liggende selvom måtterne 
var i en god tykkelse 1,7 mm.

Ugeavisen sendte os 
dette billede af to søde 
piger, – de blev fanget af 
ugeavisens linse, redaktør 
Kirsten Enevoldsen.

Sofi e og Josefi ne 
Andreasen Vejrup, deltog 
i bagagerumsmarkedet i 
Nørregade i Bramming 
lørdag den 23. august.
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Vejrup Døgnkiosk 
    Åben alle ugens dage 
            Fra kl. 6.30-21.30 
        Telefon 75 19 03 53 

 

 

 

 

 

 

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

Aut. Kloakmester
BJARNE G. SØRENSEN

Tv-inspektion
Ring 4038 0253

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

Vejrup Storegade 34 • 6740 Bramming • 7519 0015

- din lokale købmand       Hans Johnsen

SPAR -der hvor du kan..

Vognmand

Viggo Sørensen
Kørsel med forvogn, hænger og

kran med lasteevne 30 ton

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

vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming

v/ Ditte Kirkegaard
Bygaden 25 . Endrup

6740 Bramming
www.haarbiksen.dk

7519 1240

 

 

 

               
 

 
 
 
 

HOT N TOT 
                          Dame & Herrefrisør 
                                     Helle O. Larsen 

                                       Vejrup Storegade 19 

               Tlf. 75 19 07 77 
 

 

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

6740 Bramming
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V ejrupmesterskab
Så er årets vejrupmesterskab i golf afviklet den 14/9-2014. Den tidligere vejrupmester Martin Vedsted stod 
for afvikling af turneringen, som fandt sted i Bramming- Kaj Lykkes Golfklub. 

Turneringen blev afviklet efter al forventning, manglede dog lidt bedre vejr:) Det var et stærkt fremmødt 
mandskab på 25 personer. Ser meget frem til turneringen næste år! hvor det bliver Lars Møllgaard det skal 
stå for tingene, med en fl ot første plads som det blev til.
 
1- Lars Møllgaard 2 - Martin Vedsted 3 - Carl Verner Madsen. 

Folk der er begyndt til golf eller begynder, er hjertelige velkommen til at melde sig til turneringen. 

Martin Vedsted

Hole i One – 
Golf bliver man bidt af……
Erik Frandsen Vejrup er ikke blevet mindre 
interesseret i golf, - Han fi k en ”hole i one” 
– kør i bilen i en uge, en VW Up, til vinderen af en
 ”hole i one” i Kaj lykkes Golfklub – så han tog 
da lige en smuttur over til sommerhuset på Sjæland
i denne uge, nu da man havde en bil til rådighed.
Godt gået Frandsen.
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Vejrup Senior Club 
Torsdag d. 14. 
august havde 
Senior Clubben 
en eftermid-
dagstur over på 
Gørdinglund. 
Gørdinglund 
har været en af 
de større gårde 
på vores egen. 
Den har haft 
mange forskel-
lige ejere igen-
nem tiderne, 
men ikke alle 
har det gået lige 

godt for. En af de sidste ejere var Chresten Jensen 
(kendt som Primo Jensen) han havde gården i over 
tredive år, først med en stor besætning af kødkvæg, 
og da det havde kostet penge nok, blev de solgt, og 
jorden lejet ud. Han restaurerede hovedbygningen 
meget flot, i gammel stil, så der blev ikke sparet på 
noget.

Gården blev solgt for nogle år siden til en landmand, 
der så tog jorden fra ,og solgte bygningerne og par-
ken til en herregårdssamler, der så ydelige renove-
rede bygningerne, men krisen ramte også her, så han 
solgte gården til en minkfarme familie fra egnen.

De bruger de flotte bygninger og fine park, til at 
leje ud til bryllupper og andre store fester, og hvor 
der kan overnattes i elleve smukke værelser. Det var 
en dejlig eftermiddag, hvor vi blev vist rundt og fik 
kaffe. Der var over fyrre medlemmer der deltog i 
udflugten.

Der blev holdt høstfest
I Søren Jensens 
lade d. 4. sep-
tember. Laden 
var fin pyntet 
til lejligheden, 
så det var rigtig 
hyggelig.
Theodor Schmidt 
var bestilt til at 
spille til festen, 
så det var i gode 
hænder. Der 
blev serveret 
sildemadder, 
og fint og godt 
smørebrød fra 
Fritidscentret, 
drikkevarerne havde man med hjemmefra.  
Det var en dejlig aften, med en rigtig god stemning, 
for de der deltog i festen.

Åge Henriksen

Fredags aktivitet for alle børn 
Fra kl. 19.00 -21.00  
25 kr. pr. gang - hele sæsonen 100 kr.

Den 07. november - 21. november og 05. december
Datoer i 2015 den 09. januar 23. januar

06. februar 20. februar og 13. marts 27. marts
Cafeteriaet har åben for salg, samt kaffe/te til de voksne der  

kommer de aftner. Ændringer kan forekomme 
– så hold øje med opslag i Fritidscenteret.
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Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

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

 

 

 
Storegade 21 · 6753 Agerbæk

Tlf. 75 19 61 60

Tøj & Sko til Børn · Hende · Ham 

www.pecani.dkDesign: PECANI

Gravene 30
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Gravene 30, 6100 Haderslev
Tlf. 74 57 90 90

Nederdammen 34, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe

Tlf. 75 42 41 90

Nørregade 16
6740 Bramming

Tlf. 75 17 47 17

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

www.pecani.dkDesign: PECANI

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

 

 

 

 

 

 

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

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

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter

Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 75190333

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme

Se vores hjemmeside

Med venlig hilsen

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

Storegade 15 · 6740 Bramming
Tlf. 75 17 32 48

 

 

Her er der plads til din annonce
Kontakt Helle B. 2945 4615
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Arrangementer 
Oktober
Torsdag  D. 28.10  Energilandsby Borgermøde i Fritidscenteret kl. 19.00

November
Tirsdag  D. 04.11  Besøg i Kageriet Holsted Vejrup Husholdningsforening

Torsdag  D. 06.11  Senior Club kl. 14.00 Besøg af musikanter med udklædning  

Fredag  D. 07.11  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag  D. 20.11  Vejrup Borgerforening Generalforsamling kl. 19.30 Fritidscenteret

Fredag  D. 21.11  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag  D. 25.11  Energilandsby Borgermøde i Fritidscenteret kl. 19.00

Torsdag  D. 28.11  Endrup Borgerforening Generalforsamling kl. 19.30 i Klubhuset

December
Fredag  D. 05.12  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret 

Torsdag  D. 11.12  Senior Club kl. 14.00, Julemøde, efter kaffen er der bankospil ”Glædelig JUL”

Januar
Fredag  D. 09.01  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Torsdag  D. 08.01  Senior Club Generalforsamling i Fritidscenteret kl. 14.00

Fredag  D. 23.01  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Februar
Fredag  D. 06.02  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Fredag  D. 27.02  Fredags Aktivitet kl. 19.00 i Fritidscenteret

Hver ONSDAG fra kl. 19.00
Vejrup/Endrup Fritidscenter

Banko og Præmiewhist
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Allison Endrup 7519 10 03
Andelskassen Agerbæk 8799 3612
Andelsmejeri Endrup  7519 1411
Andreassen Bramming 7510 1601
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Brix Haircut v. Maria Gørding 7517 8165
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Gørding 2978 9025
Centergrillen  Vejrup  7519 0403
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Egon Sørensen Sejstrup 7517 3582
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Erling Egert  Gørding  7517 8090
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
GPC Service & Regnskab Bramming  4142 8290
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Hot`n Tot Frisør Vejrup 7519 0777
Hårbiksen   Endrup  7519 1240
Ivan A. Jensen  Vejrup  7519 0230
JP Staldbyg  Bramming  7510 2162
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Karl Poulsen Bramming  7517 3077
Karlskov Byggemontage  Vejrup 2826 0871
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Kennet Møller  Vejrup 2091 1402
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lourup V.V.S.  Gørding  7517 7012
Majholm  Bramming  7517 3977
Nielaus Møbler  Vejrup  7519 0433
Pecani  Bramming  7517 4717
Peter Bertelsen  Vejrup  7519 0123
Pigerne tøj & sko  Agerbæk 7519 6160
Rud Christensen  Endrup  7519 1161
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Spar v. Hans Johansen  Vejrup  7519 0015
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Torkilds Tæpper  Bramming  7517 3248
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Antenneforening  7519 0168
Vejrup Autoforretning  7519 0191
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup Døgnkiosk  7519 0353
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Entreprenørfor.  4031 5119
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

Knud Jørgensen

D
E
N

 G
R

  N
N

E
 B

U
TIK

K
nud: 21 73 00 75 

B
ent: 26 32 89 99

H
enrik: 26 33 89 99

Knud Jørgensen EL ApS
 A

ut. E
l-installatør

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

Månedens TILBUD
Vestfrost D

W
S 120 A+ opvaskem

askine 
afh. 

2995,00
101 liter kum

m
efryser A+ 

afh.  
1495,00

1 stk Blom
berg stål opv. udstillings m

odel 
afh.  

3495,00
1 stk Brandt 8kg vaskem

askine 
afh.  

4695,00
1 stk Brandt indb. ovn stål m

. pyrolyse 
afh.  

1 stk G
orenje indb. ovn stål 

afh.  
2995,00
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