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Holder 1 års fødselsdag i klinikken
Søskendeparret Sabrina og Wendy fra Vejrup arbejder under samme tag,
- de arbejder i fælles Klinik i pavillonen ved Gørding Idræts- og Kulturcenter.
Her startede de 2 behandlingsformer fodpleje og kosmetolog, og her fra
1. oktober kan de føje endnu en behandlings form til.
Jannie Jørgensen er uddannet
fysioterapeut. Her vil hun
primært udføre manuel fysioterapi, og da Jannie arbejder
i Videncenter for demens i
Esbjerg kommune, vil hun primært være at træffe i Gørding
mandag og fredag.
Jannie vil for eksempel beskæftige sig med fysiurgisk
massage, som blandt andet er
en dybdegående massage, hvor
der bliver løsnet op for muskelspændinger. Her bliver der ofte
også brugt udspænding. Derudover arbejdes der ofte også
med almindelig ledmobilisering. Jannie har kurser i kinesiI Klinikken bliver man taget god imod, Sabrina var alene på arbejde i Klinikotape, som kan beskrives som
ken den dag billedet blev taget.
bevægelighedstape og i Dry
Needling, som er nåle, man arbejder nede i muskelvævet med. Langt de fleste, som Timeless Skincare – Wendy Rybergs firma tilbyder
kommer, vil få 1 eller 2 øvelser med hjem, som kan
- rygmassage, helkropsmassage, behandling med
være med til at forebygge problemstillingen, som de
varme sten, ansigtsbehandlinger, voksbehandlinger,
kommer med.
antistress-behandlinger og forskellige former for behandlinger af negle. Og det er behandlinger til både
Sabrina’s fodpleje – her er det storesøster Sabrina
mænd og kvinder - og til både de unge piger, til husHermansen, der åbner døren. Sabrina blev færdig
mødre og til alle andre.
udlært i marts måned som fodplejer på en privat
skole i Vejle, men siden oktober sidste år har hun
Hun er uddannet lægeeksamineret kosmetolog fra
haft faste åbningstider i klinikken i Gørding.
den private institution Bogø Institut i Kolding. Wendy er dog gået på barsel i disse dage, hvor vi er i gang
Sabrina arbejdede i en årrække som social- og
med at skrive artiklen her.
sundhedshjælper ved hjemmeplejen i Gørding. Her
oplevede hun virkelig, hvor vigtig det var for mange
De to søstre, som begge bor i Vejrup med deres faældre at få behandlet deres fødder. Fødderne slider
milier, - fik idéen om de to klinikker, da Sabrina fik
vi jo på hver dag, så de skal holdes ved lige.
tilbudt at overtage både kundekartotek og lokaler
efter Gerda Kummerfeldt, som tidligere drev klinik i
Derfor kører hun også ud til hjemmeboende pensipavillonen.
onister og på plejehjem, der hvor de bor. Sabrina kan Sammen har Wendy og Sabrina nydt at bygge en
kun med glæde konstatere, at der det første år har
solid kundekreds op.
været nok at se til for hende.

www.endrupby.dk
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Fællesskabet stod frem for
bevarelse af Vejrup Skole
Støtteforeningen VAKS og Vejrup Lokalråd har de sidste uger fået rigtig mange skulderklap for arbejdet med bevarelse af Vejrup Skole. Vi takker mange gange og ville elske at tage hele æren selv!
Men et bordfuld af mennesker med ideer kan intet udrette uden opbakning. Og opbakningen i Vejrup og fra alle
med tilknytning til Vejrup har været fuldstændig fantastisk! Vi stod sammen om vores skole og vores by.
Vi giver et skulderklap tilbage til alle jer. Tusind tak for indsatsen – godt gået!
Arbejdet med bevarelse af Vejrup Skole fortsætter. For selvfølgelig skal Vejrup have en skole i mange år fremad. Vi
holder jer orienteret.
På vegne af Lokalrådet og VAKS - Støtteforeningen for det gode børneliv i Vejrup

Jane Hermann Tang

For dem der ikke lige var med på Facebook /nettet, så var pogrammet for dagen således forberedt.
Kære Vejrup - Her er programmet for fredag d. 14/9-2018. Vi håber på kæmpe opbakning.
OBS. Politikkerne kommer først kl.17.00 i stedet for 16.00.
KLOKKEN 15.30 Biler til ”udstilling” køres på plads på parkeringspladsen ved Fritidscenteret
17.00 Redskabsbanen er klar i hallen. Børn og voksne kan hygge sig i hallen - skabe liv og god stemning. Grillen er tændt på parkeringspladsen og der sælges pølser og brød.
17.00 Politikerne møder op ved kirken. Tages imod af Peter Sondrup og lokalrådsformand Hans- Jørn
Madsen, som vil køre med dem i minibusser rundt i byen.
17.10 Præsentation af Vejrup Landsbypark ved Anders Ebener.
17.20 Udstykning på Stationsvej vises af Hans Jørgen Madsen.
17.30 Fremvisning af vores Min Købmand ved Leif Hermansen.
17.35 Politikerne går til hallen og ser på vejen udstykningerne på Tjørne Alle.
17.50 Rundvisning på skolen af skoleleder Ole Goller og forældrerepræsentant i skole bestyrelsen Melisa, inkl. kort info om støtteforeningen VAKS.
18.05 Skolens kælder. Præsentation af et udpluk af Vejrups foreninger bl.a. borgerforeningen, Madglade Mænd, VIF m. fl.
18.10 Et kig udover parkeringspladsen hvor firmabiler, landbrugsmaskiner m.v. er parkeret.
18.15 Ind i hallen og nyde stemningen, samt kig til ungdomsklubben.
Vi vil gerne samle alle fremmødte inde i hallen på dette tidspunkt, så vi fylder godt.
18.20 Et par ord fra lokalrådsformand Hans Jørgen Madsen.
18.25 Afslutning med fælles ”Vejrup”-sang
Ja det er et vejledende program, som nok bliver lidt forsinket.
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Vejrups jubeltime på Torvet
Skolen lukker ikke, jublede børnene, da meldingen
om, at Vejrup Skole overlever byrådets budget-hvæssede sparekniv spredte sig i den aktive landsby.
De handler hurtigt i Vejrup. Kun et par timer efter
det forjættende budskab var kommet fra Esbjerg
om, at Vejrup Skole ikke lukkes – således som der var
lagt op til et budgetforhandlingsnotat – var der sort
af mennesker på Torvet ved købmandsbutikken midt
i byen. Det skulle fejres!
Lokalrådsformand Hans Jørn Madsen havde da også
armene helt oppe, da det lykkedes ham at få ørenlyd
og i et par minutter takke for det store sammenhold,
vejrup’erne igen har vist og det konkrete benarbejde, de har gjort i de sidste ugers fælles indsats for at
overbevise byrådsmedlemmerne, at det altså ikke er
en skolelukning, der er brug for.
Hverken for Vejrup eller for Fortunaskolen med dens
fem matrikler er der noget perspektiv i at lukke en

Skolen lukker ikke, skrålede skolebørnene af glæde. Tak
for indsatsen og det sammenhold, I igen har været med
til at vise er vores varemærke her i Vejrup, sagde lokalrådsformand Hans Jørn Madsen. Foto: Privat
afdeling i den relativt nye skolestruktur, som er godt
på vej til at finde sine velfungerende ben.
Og så blev der ellers jublet og festet. Borgerforeningen tændte grillen, grillpølserne blev fundet frem,
købmanden linede op med øl og vand, Vejrup-sangen blev sunget, så det rungede, og det var tre fuldtonede hurra’er, der lød, da budskabet lød: Længe
leve Vejrup Skole!
Kirsten Enevoldsen – Ugeavisen

De glade og kreative elever brugte i dagens anledning
fortovsfliserne til klarmeldingen: Vejrup er fantastisk!
Foto: Priva
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GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

Gørding Smede- & Maskinforretning

ApS
Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier
25 - 6690
Gørding
75 17
82 11
fra slagterNygade
Theilgaard
samt
nogle- Tlf.
oste,
som
er rigtig gode
Aften: Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
til en hyggelig
Holger Svenningaften
Bil 29 26med
56 51 en flaske vin.

Der vil på aftenen være mulighed for at købe,
vin til særdeles fordelagtige priser,
så både julen og nytåret er sikret.

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

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”

Her er der plads
til din annonce
Kontakt Helle B.
2945 4615
www.endrupby.dk
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Lyden af Vejrup Skole
Vejrup Skole havde i uge 39 fælles musik-teater-uge.
Vi smug startede dog allerede onsdag d. 19/9-2018,
hvor alle elever deltog i en musikdag sammen med
studerende fra Musikkonservatoriet.
Hele projektet var sat i værk af Anne Majbritt Sørensen, som normalt er lærer på en efterskole. Hun var
i gang med at tage en masteruddannelse i musik, og
til det projekt havde hun brug for en lille skole, og vi
blev derfor alle en del af ”Lyden af Vejrup Skole”.
Fredag d. 21/9-2018 startede det hele rigtigt. Vi havde en uge til at skabe en stor musik/teaterforestilling, som skulle vise lyden af en helt almindelig sko-

8

ledag på Vejrup Skole. De følgende dage øvede alle
klasser sig på det nummer, som de skulle optræde
med. 0.-1.kl lavede en scene med bl.a. MGP-sange,
2.kl lavede matematik, 3.kl arbejdede med en historietime, 4.kl skulle vise en idrætstime, 5.kl lavede
ringetoner og robotdans med elektronisk musik, og
6.kl skulle øve deres tysk-battle.
Alle elever var derudover også inddelt i tværs grupper, og her skulle nogle lave baggrundsbilleder, nogle
skulle spille musik, nogle skulle synge og danse,

www.vejrup.dk
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mens andre skulle spille små forskellige skuespil. Alt sammen skulle samles til den store
forestilling, og derfor gik der meget tid med at
øve – enten i klassen eller i tværs grupperne.
Onsdag og torsdag øvede vi det hele ovre i hallen, og 5.-6. klasse hjalp også med at få båret
alle instrumenter, borde osv. over i hallen.
Torsdag eftermiddag blev børnehaven og bedsteforældre inviteret til generalprøve, så vi kunne prøve foran publikum, inden det hele gik
løs torsdag kl.16:30. Alle elever mødtes i Multisalen kl. 16:00, mens hallen blev fyldt med
publikum. Der kom rigtig mange for at se, hvad
vi havde arbejdet med hele ugen.
Det var en rigtig god oplevelse, og det var fedt,
at alle lærere og elever sammen optrådte med
en masse forskellige sange, danse og skuespil.
Anne Majbritt havde lavet en sang som hed
”Min drøm”, som alle sang til slut, og den er
mange elever blevet ret vilde med at synge.
Skrevet af: Ella Møller Sørensen, Sandra Hjort
og Mathilde Graversgaard, 6. klasse.

Foreningen VAKS arbejder for at styrke et godt fællesskab i
Vejrup, på tværs af skole, institutioner og foreningsliv.
Vi samler og koordinerer lokale ressourcer og hjælper med at
sætte gang i nye initiativer.
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har nye idéer eller
vil tilbyde din hjælp til fremtidige projekter og arrangementer.

Lad os hjælpe med at bringe
gode idéer til virkelighed!

Kontakt os på:

vaks@v

ejrup.d

k

40-års jubilæum
I anledning af at Endrup-Vester
Nykirke Lokalhistorisk Arkiv, har
40-års jubilæum den 1. november 2018,
vil arkivet fejre det med kaffe
og rundstykker
lørdag den 24. november 2018 kl. 9.30
i ”Klubhuset” Møllegårdsvej 1, Endrup.
Alle borgere i Vester Nykirke sogn
er velkommen.
Tag naboen under armen og mød op.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
www.endrupby.dk
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Vejrup Husholdnings forening
Tirsdag den 25/9 var der 78 mennesker
samlet til dansk bøf og efterfølgende
æblekage i skolens kælder.
Arrangementet var en stor succes, som
gentages næste år.
Mvh Husholdningsforeningen
– Sannie Regel
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VIF Badminton
Her er så Mathias Fogh og Jacob Regel til deres første
Double stævne i Bække
d. 22 september.
Pigerne Cecilie Søndergaard og Signe W. Nielsen Vandt
gr. 5 ved træningsstævnet i Bække d. 22 september

Drengene Kasper Kristensen
og Villas Andersen også Vejrup
blev nr. 2
Jeppe B. Andersen blev nr. 2
med X makker i gr. 6
Jacob Regel og Mathias Fogh
deltog også i gr. 0/1

Info fra købmandsbutikken i Vejrup
til alle beboere i Vejrup sogn
Som mange ved, fik vi jo et lille overskud på 10.000
kr. i andet kvartal, men tredje kvartal viser nu et
underskud på 50.000 kr. også selvom vi har fundet
yderlige driftsbesparelser gennem kvartalet.

Kom
til stor
vinaften
i Min købmand
Vejrup
det sidste
udkald
til at stå sammen
om det vi samleFredag
Noget stammer naturligt også fra en svag juli måned de ind
til i 2015.09.12 kl. 19.15 i Butikken.
pga. af ferietiden, men set over de sidste syv måneder er omsætningen svagt nedadgående, nyhedseffekten er væk, vedholdende handel er faldet og det
er de få der trækker læsset.

Det kan der være mange grunde til, men hvis vi
virkelig ønsker at have en indkøbsmulighed i Vejrup
i årene frem, så skal vi alle ud af røret nu, for nu er

Der vil blive serveret en masse gode vine, lækkerier

Vifra
håber
påTheilgaard
at fællesskabet
som så
mange
gange
slagter
samt nogle
oste,
som er
rigtig gode
en hyggelig
aften
meddette
en flaske
vin.også
før sejrer i til
Vejrup,
men må
med
opråb
erkendeDer
at vi
uden omsætningsfremgang de næste
vil på aftenen være mulighed for at købe,
par månedervin
går
svær tid
i møde ang.
at finde en
til en
særdeles
fordelagtige
priser,
så
både
julen
og
nytåret
er
sikret.
købmand til butikken
Hele herligheden koster 100 kr.
M.v.h. Min Købmand i Vejrup
Billetter kan købes i butikken fra d. 18.11. 2016
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

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

Tlf. 75 17 13 00

... grundlagt i 1905

Kvalitets løsninger tilpasset dine ønsker

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

* KVÆGFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* KALVEFODER
Samme høje kvalitet og smag hver gang

Leveres løst, bigbags og sække

* PLANTEAVL

Såsæd, majsfrø, gødning,
planteværn, plast og bindegarn

* ENERGI

Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Vognmand

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

Hør nærmere på

2060 9620

75 19 00 54

Tlf. 75 19 03 81 · Fax 75 19 03 82
vsv@mail.dk
Thøgers Marks 5 · 6740 Bramming
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På tur med konﬁrmanderne
Som premiere på det kommende forløb af konfirmationsforberedelse, var
konfirmanderne fra Vejrup på udﬂugt

sammen med konfirmanderne fra
Gørding.
Som sidste år drog vi til Aarhus –

www.endrupby.dk

med besøg hos Kirkens Korshær, og
hvor korshærspræst Morten Aagaard
leverede et medrivende foredrag om
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arbejdet blandt de socialt udsatte i
Aarhus. Det gør indtryk på enhver,
at høre om de udfordringer der findes
på samfundets skyggeside. – Det kan
nævnes, at Morten Aagaard til næste år besøger Gørding, for at holde

Adresseliste:
Sognepræst
Uffe Vestergaard
Engdraget 5, Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 20 33 26 65
Mail: uffe.vest@outlook.dk og
uvp@km.dk
• Ingen faste træffetider. Man
er velkommen til at kontakte
præsten, når der er brug for det.
Hjemmeside:
www.vejrupkirke.dk
Sognets ofﬁcielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

foredrag. Det kan anbefales at komme til.
Derefter gik turen til Aarhus Domkirke, hvor undertegnede viste rundt
og fortalte. Det var her, jeg gik i kirke, da jeg boede og studerede i Aarhus fra 1990-97. Så det er på en eller
anden måde min kirke.
Og endelig efter indtagelse af bøf-

fer og ben, og ikke mindst softice
en mas - på Restaurant ”Bones”, så
var der efterfølgende rundvisning på
kunstmuseet Aros.
En skøn tur, syntes Pernille og jeg,
og vi er sikre på, at alle fik noget med
sig hjem. Så vi regner med at gentage
projektet til næste år igen.
Uffe Vestergaard

Vejrup kirke:
Menighedsrådsformand
Else Holberg Truelsen
Øster Vejrupvej 14
Tlf. 29 43 73 92
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 19 00 28
Mobil 24 27 02 49
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk
Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13
Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Tlf. 75 19 13 11
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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Noget om dåben – lørdagsdåb
Det er skønt at fejre barnedåb, og
det er dejligt, at vi her i landet holder fast ved den tradition, som i forhold til kristendommen er noget af
det allermest grundlæggende, funderingen af vores identitet i forhold
til både kirke, samfund og kultur.
Meget firkantet formuleret, kan
man sige, at uden dåben, da er vi
som mennesker ingen verdens ting.
Dåben har sin naturlige plads i
søndagens gudstjeneste i den lokale kirke. For det er hér, vi hører
til, hér vi døbes ind - som en del
af menigheden, og hvorfor at vi da
selvfølgelig også skal vises frem
for menigheden. - Der er mange
aspekter i dåben. Der er også stof
til en foredragsaften. Det laver vi
på et senere tidspunkt.
Men for nogle er det kommet på
mode at holde lørdagsdåb, og det
har vi også gjort i Vejrup og Vester
Nykirke - ind i mellem og undtagelsesvist. Og når jeg skriver undtagelsesvist, så er det fordi, at dåben
fortsat har sin plads i søndagens
gudstjeneste - eller på en helligdag.

www.vejrup.dk

Lørdagsdåben er kun en mulighed,
hvis det for familien er fuldstændig umuligt at få logistikken til at
nå sammen. Og så gør vi det for
fremtiden på den måde, at vi har en
række faste lørdage, én hver tredje
måned, hvor der undtagelsesvist
kan holdes lørdagsdåb. Det betyder,
at man ikke selv vil kunne fastsætte
datoen for begivenheden. Men til
gengæld, så er der fortsat mulighed
hver eneste søndag og helligdag,
når der er gudstjeneste i kirkerne.
Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt

Alle helgen
Alle helgen søndag er den da, hvor
vi mindes vore døde, dem som
vi gennem tiderne har mistet og
tænker på. Og vi gør det i Vester
Nykirke og Vejrup Kirke på den
måde – som man vist efterhånden gør det over hele landet – at vi
læser navnene op på dem, som vi
siden den forrige Alle helgen har
mistet.
I år falder Alle helgen søndag på
den 4. november, hvor der er gudstjeneste i Vester Nykirke, kl. 14.00
og i Vejrup, kl. 16.00. – Der bliver

Højskolesang
efter gudstjenesterne er kop kaffe
mv.
Der vil i oktober måned blive udsendt et brev/mail til de pårørende
til dem, som vi det sidste år har taget afsked med – med en invitation
til at deltage i alle helgens gudstjenesten, som imidlertid også fortsat
er for alle.
Der er en ganske særlig stemning
ved Alle helgen, en særlig markering i løbet af kirkeåret, og en særlig markering, som hører med.
Uffe Vestergaard

Der skal synges noget mere! –
Derfor holder vi højskolesangaften i konfirmandstuen på Præstegården, Engdraget 5, Vejrup
– den 30/10, kl. 19.00. – Vi vil
synge nogle af årstidens sange,
foruden at Uffe vil kommentere
en række af andre udvalgte sange, og desuden give et bud på,
hvordan man måske kan forny
traditionen med fællessang, for
fortsat at holde den levende. Der
er kaffe og kage. Alle skal være
hjertelig velkomne.
Uffe Vestergaard

Noget om sognebånd
Det er således i Folkekirken, at dér
hvor man bor, har man sit tilhørsforhold til den lokale kirke. Det betyder ikke, at man ikke kan gå i kirke andre steder, men at det er ved
den lokale kirke i det pågældende
sogn, man har sin tilknytning.
Imidlertid er det også således, at
hvis man bor uden for det sogn,
hvor man ønsker at have sit tilknytningsforhold, så er det også muligt,

hvis man løser sognebånd, som det
hedder.
Det er der nogle, der har gjort,
også til Vejrup og Vester Nykirke.
I den forbindelse skal man være
opmærksom på, at sognebånd løses
til præsten og ikke til kirken.
Derfor skal man være opmærksom på, at hvis man førhen har løst
sognebånd, fordi man ønsker officiel tilknytning til vore sogne, så

skal man gør det igen – eftersom
der er kommet ny præst – hvis man
ønsker sognebåndet opretholdt.
Dette blot til information – dog
med den praktiske betydning, når
vi afvikler den årlige sogneudﬂugt,
at for fremtiden så vil sognenes
beboere og sognebåndsløsere have
første prioritet med hensyn til at
deltage.
Uffe Vestergaard

Kirkens historie – fra oldtid til nutid –

foredragsrække

Jeg skrev et stykke om det i det forrige
kirkeblad, at vi her i efteråret holder
en foredragsrække over kirkens 2000
årige historie. Et forløb af verdenshistorien, om man vil. Kirkehistorien
indbefatter nemlig hele kulturhistorien, filosofihistorien, den politiske
historie, idéhistorien, kunsthistorien,
krigshistorien. Så vil man have opfrisket sin verdenshistorie – eller i det
hele taget stifte bekendtskab med den,
i hvert fald den europæiske og danske del – så er det oplagt at tage del
– i den tidsrejse, der bliver tale om.
At arbejde med historien, er at rejse
i tiden – tilbage til antikken, det gamle Israel, Grækenland, det romerske
rige, middelalderen, kampe mellem
kejsere og paver, reformation, renæssance, oplysning, modernitet.

www.endrupby.dk
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Målet er at følge sporet – fra det lille
barn i krybben i Betlehem – og frem
til, at der fortsat ligger aktive kirker
i Vejrup og Vester Nykirke. Og det
kræver altså 2000 års mellemøstlig
og europæisk historie, at følge og forstå dette spor.

Det er muligt, at nogle af emnerne
bliver slået sammen. Derfor sætter
jeg foreløbig kun dato på de første
to aftener, hhv. 16/10 og 13/11, begge
gange kl. 19.00 i konfirmandstuen på
Præstegården, Engdraget 5, Vejrup.
- Der er kaffe og kage, måske laver vi

Personalia

Babysalmesang
Vi forsøgte i sidste måned at påbegynde projekt med Babysalmesang. Men der viste sig at være for
få tilmeldinger.
Derfor udsætter vi projektet til
januar 2019 med forventet start i
uge 3, onsdage 10-11.
Deltagere er fortsat: Babyer i alderen 0-12 måneder og deres mor
eller/og far.
Undervisere: Musikpædagog og
organist Anne Præstegaard Thomsen, organist Ingrid Simonsen i

også mod betaling af en skilling, lidt
ost og rødvin. Alle skal være hjertelig
velkomne. Der kræves ingen særlige
forudsætninger.
Uffe Vestergaard

samarbejde med sognepræst Uffe
Vestergaard.
Babysalmesang er en hyggelig
time med musikalsk samvær og
leg - i rolige og kirkelige rammer.
Vi synger og bevæger os til salmer, beder fadervor, og mor/far og
det lille barn aktiveres med børnesange, lege og remser. - Hver
gang afsluttes med forfriskninger
og tid til hyggesnak.
Yderligere oplysninger/tilmelding til Anne, tlf. 2539 3731.

Døbte i Vejrup Kirke:
Mathilde Rindom Stenager,
Bramming
Milas Møller Bendixen, Vejrup
Matheo Skov, Vejrup
Viet fra Vejrup:
Kristina Skovdal Tonnesen og
Kristian Stricker Frederiksen,
Vejrup
Bisat, Vejrup Kirke:
Bengta Andersen, Vejrup

Aktiviteter
16/10 – Historisk foredrag: - ur-kristendommen og dens jødiske forudsætninger, konfirmandstuen, kl. 19.
30/10 – Højskolesangaften, konfirmandstuen kl. 19.
13/11 – Historisk foredrag: - den græske og romerske verden, konfirmandstuen, kl. 19.

Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.
Vejrup

V. Nykirke

14/10

20. s. e. trinitatis

ingen

19.30

21/10

21. s. e. trinitatis

19.30

ingen

28/10

22. s. e. trinitatis

ingen

9.15 (PT)

4/11

Allehelgen

16.00

14.00

11/11

24. s. e. trinitatis

10.30

ingen

18/11

25. s. e. trinitatis

ingen

9.15

25/11

Si.søndag

9.15 (PT)

ingen

2/12

1. s. i advent

10.30

9.15
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Henrik giver dig
rådgivning i øjenhøjde
Hos Middelfart Sparekasse i Esbjerg er
personlig rådgivning og kundeservice i
fokus. For os handler det om at sætte os
ind i din konkrete situation og forsøge
at være på forkant med dine behov.

Henrik Hunderup
Rådgiver
88 20 85 58
hhu@midspar.dk

Læs mere om hvad Henrik og kollegerne kan tilbyde dig på
midspar.dk/blivkunde

Danmarks mest
tilfredse kunder

Rådgivning
fra 8-18

Vi støtter
lokalt

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

r amming

ktieselskab
ontoret.dk
5 10 11 00

danrevi, Br amming

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

www.endrupby.dk
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Kontakt til din lokale SSP-konsulent
SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et samarbejde imellem de 3 aktører.
Det lyder farligere end det er. Vores lokale SSP-konsulent Kim Nordrup, arbejder på at forebygge og
følge op på børn og unges problemer omkring kriminalitet.
De vigtigste 2 ting i SSP-konsulentens job er derfor, at reducere kriminaliteten blandt børn og unge, og
ikke mindst at opbygge et lokalt kendskab.
Har du brug for at kontakte Kim Nordrup, kan han træffes på:
Telefon: 7616 9439 / 2296 6262
Mail: kino@esbjergkommune.dk

vejrup endrup

vejrup endrup

FRITIDSCENTER

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokalersport
til mangekultur
• formål.& fritid
Tlf. 51 71 94 03
mail@ve-fritidscenter.dk

Sabrina’s fodpleje
Klinik:
Skolegade nr. 12 Pavillonen
6690 Gørding

Køb, Salg og Biludlejning

Udekørende

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler

Mobil 26180020
sabrinasfodpleje@gmail.com
facebook : Sabrina´s fodpleje

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

Din garanti for dansk kvalitet

Tatjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00

Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen
Hovedvej A1 nr. 33 Vejrup
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Vejrup Borgerforenings 100 års jubilæum
blev fejret med manér
Lørdag d. 25. august 2018 kunne Vejrups borgerforening slå lågerne op i Vejrups stolthed ”den lille bod”
for en god portion af byens borgere på byens torv
ved købmanden.
Byens borgere var fornemt mødt op til en byvandring efterfulgt af pølser, øl og vand.
Anne Schultz og Birger Henriksen fra Vejrup Sognearkiv var i hopla og tog hver en gruppe mennesker

med sig på byvandring, hvor de kunne fortælle om
stort og småt fra byens historik.
Til byvandringen hørte sig desuden en flot jubilæumsfolder designet og sat sammen af Vejrups Sognearkiv med lidt hjælp fra borgerforeningen. Tidligere
formand i borgerforeningen Hans Johnsen afsluttede
flot arrangementet med et par ord om borgerforeningens tidligere virke og et stort hurra for borgerforeningens velvilje og ånd.
Tusind tak for opbakningen til arrangementet.
Vejrup Borgerforening.

Børnebanko
Borgerforeningen afholder børnebanko for
alle børn og forældre i Vejrup.

Generalforsamling

Søndag den 4. november Kl. 14.00 -16.00
i Multisalen i Fritidscenteret.

Vejrup borgerforening afholder ifølge

Et bankoark koster 30 kr. og der er masser
af præmier at vinde.

vedtægterne generalforsamling

Der kan købes
kaffe, kage, vand og slik i løbet af aftenen.

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.30

Kom og vær med

I mødelokalet i Vejrup Endrup Fritidscenter
Der trækkes lod blandt betalende medlemmer
og udloddes 2 stk. købmandskurve a´ 500 kr.

www.endrupby.dk
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Vejrup Sognearkiv
Skolevænget 5, 6740 Bramming, tlf. 30 95 48 54
I arkivet har vi en hængemappe med oplysninger om hver husstand i Vejrup Sogn – ca. 460 i alt. Der er
naturligvis kun tale om almene kendte oplysninger: navne og fødselsår/dato, hvornår blev huset bygget og af
hvem osv. Det er også her vi opbevarer diverse artikler og fortællinger fra aviser m.v. omhandlende ejendommen eller personer der bor/har boet i ejendommen. Dette arbejde kan vi naturligvis ikke udføre uden hjælp
fra alle jer, som bor i ejendommene.
Man kan gå ind på vores hjemmeside, www.vejrupsognearkiv.dk og udfylde et skema og sende den pr. mail
eller udskrive en pdf fil, eller klippe siden her ud og udfylde den i hånden. Skemaet kan afleveres i postkassen
på Fasanvej 7 – Stationsvej 5 – Dannesvej 2 – Rebelsigvej 5. Eller kom op i arkivet med det – vi bor i kælderen i Vejrup Endrup Fritidscenter.

Skema til registrering af ejendomme og personer i Vejrup Sogn.
Adresse:

Evt. Matr. Nr.:

Bygget, år:

Bygget af:

Hvornår flyttede du/i til denne adresse:
Nuværende beboere, voksne og børn:
Navn:

Født: År

Erhverv

Tidligere boet:

Født: dato/år

Erhverv

Adresse (bynavn):

Børn, der er flyttet hjemmefra:
Navn:

Har i navne og måske ny adresse på tidligere ejer(e), kan det noteres her:
Navn på tidligere ejere:

Evt. ny adresse på tidligere ejere:

E-mail til returnering af skemaet: arkivbilleder@outlook.com
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

STENHUGGER

AUT. VVS INSTALLATØR

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

Logo til brug på lyst tøj

S t r a n d b y K i r ke v e j 2 7 0 • 67 0 0 E s b j e r g
T l f. 76 10 9 110 • i n f o @ g t e . d k • w w w. g t e . d k

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Vejrup
Caravan
Transport

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

Skov Madsens
Madsen Bedemandsforretning
Skov
Bedemandsforretning
Borgergade 99
Borgergade
6740
6740 Bramming
Bramming
Tlf.:
75 17
Tlf.: 75
1734
344040

www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

Tillid og
og tryghed
tryghed er
vi bygger
Tillid
er det
det vi
bygger på
på

Vi tilbyder Elysium
Nørregade 7
Begravelsesopsparing
6690gør
Gørding
som
det muligt,
Tlf.: 75
17 80op70til
selv
at spare
egen begravelse eller
bisættelse.
Vi træffes

VE. Nissen Tlf. 51 22 34 80

hele
døgnet Vi
træffes
hele
døgnet
alle ugens dage
- alle ugens dage

KVALITET OG SERVICE
.... HVER GANG

www.vfbiler.dk
Vejrup Industrivej 7, Vejrup

75 19 02 00 - 40 27 10 20
www.endrupby.dk
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Vejrup Seniorklub
Torsdag d. 26. juli havde Seniorklubben en
halvdagstur ud til det nye museum Tirpitz på Skallingen. Vi kørte selv i fyldte biler fra Hallen kl.12.30.
Vi skulle ind i en samlet gruppe, så vi kunne få rabat.
Det er et fantastisk byggeri, der er lavet ind i klitterne, men det har også været dyrt, for prisen er på 100
millioner, men det skal jo også holde i mange år.
Det er fortælling om, hvad der blev brugt af materialer og mennesker i forbindelse med anden Verdenskrig, som vi her ser resterne af. Museet er fantastisk
indrettet med de fortællebokse, man får udleveret,
når man kommer. Man retter boksen, mod det man
ser, og så fortæller boksen den tilhørende historie meget genialt.

af en haveforening på 300 frivillige medlemmer.
Uden de frivillige kunne det aldrig lade sig gøre. Det
var en fin eftermiddag, hvor 23 medlemmer deltog.

Men det folkene nok altid vil huske fra turen var, at
vi havde fået Dronning Margrethe og Prinsesse Benedikte til at se museet sammen med os. Det er kun i
Danmark, at et Statsoverhoved kan og vil gå upåagtet
rundt mellem alle almindelige gæster. Det, synes jeg,
er en fantastisk god måde at vise Danmark som et
sikkert og trygt land at leve i. Efter vi havde set museet og Dronningen, gav Seniorklubben kaffe og kage,
og det var noget, alle havde set hen til. Det var en
rigtig dejlig eftermiddag, hvor der var 30 tilmeldt.
Torsdag d. 16. august havde seniorklubben en kør
selv tur til Tambours Have ved Sig. Haven er anlagt af skrædder Tambour fra Esbjerg under anden
verdenskrig og frem til 1977, hvor han døde. Det
begyndte som køkkenhave og frugthave, men med
tiden udviklede det sig til en prydhave, og der begyndte at komme besøgende fra nær og fjern.

Torsdag d. 6. september afholdt Seniorklubben
høstfest nede i Olsens Paradis. Det foregik som det
plejer, med samme menu som altid, startende med
en sildemad og derefter smørrebrød. Senere gik man
over til de lidt fugtige varer. Smørrebrødet havde vi
fået oppe i Fritidscentret i Vejrup. Det var bare rigtig
godt og kan anbefales til andre.
Musikken blev leveret af Theodor fra Endrup. Han
leverer en musiksmag, der passer til os seniorer og er
let at danse til. Der var en fin stemning hele aftenen,
og dansen gik for fuld skrue. Der var 40 medlemmer
der deltog I festen.

Efter Tambours død overtog Helle Kommune stedet
og senere Varde Kommune. Stedet er blevet udvidet
meget, og der er blevet bygget et orangeri til, som
kan brugs til foredrag og musik. Stedet bliver drevet
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Familiedagen i Endrup - 18/8-2018
Allerede 8.30 startede nogle få men friske
Endrup borgere på første punkt i programmet
for familiedagen, nemlig cykelturen. Undervejs
føltes det, som om vi skulle bestige Himmelbjerget, så det var godt menighedsrådet stod klar
med kaffe og rundstykker, da vi kom hjem.
Klubhuset var fyldt med Endrup borgere, der
hyggede sig med formiddagskaffen. Oven i fik
de gudstjeneste og smuk korsang under ledelse
af Bente.
Christian havde hoppeborgen klar til de små,
og de lidt ældre kunne gå på opdagelse i arkivet,
blandt andet med skoledistrikter i gamle dage.
Efter at have spist for en 50’er - godt
arrangeret af festudvalget- var der
fodboldkamp, der desværre for EIF
endte 1-1. FDF Bramming havde arrangeret forskellige ting for de små.
Imens nød de lidt ældre, der ikke
ville se fodbold, eftermiddagskaffen
inde i klubhuset.
En god dag, der blev brugt til at
styrke sammenholdet i Endrup.

www.endrupby.dk
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Vejrup i en rivende udvikling
Her et par billeder der viser at det er både små og store tilbygninger, renoveringer af et lille skur, carport, eller
de nye huse på Stationsvej og Tjørnealle.
Det er virkelig så godt at cykle rundt i byen og se alt den aktivitet, nytænkning der er i gang i lille Vejrup, det
er super godt at se på.
Helle B
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Grimstrup V. Nykirke Venstreforening
på udﬂugt til Tirpitz
Efterfølgende så vi både
Tirpitz og den store flotte
udstilling ved siden af. En
overgang tænkte jeg, at den
alvorlige baggrund, nemlig
2. Verdenskrig, druknede i
elektronik og rigtig mange
besøgende. Det blev alligevel en god oplevelse.

I et solbeskinnet hjørne ved Tirpitz drak vi vores
medbragte eftermiddagskaffe i forbindelse med
Grimstrup V. Nykirke Venstreforenings årlige sommerudflugt 8/9-18.

I blæst og regn kørte vi tilbage i grillhytten i Endrup.
Inden for i hytten nød vi
grillmaden og hyggen.
Dog faldt der nogle meget
negativ udtalelser om de
måske kommende luftledninger. Derefter fik vi
historien om ”Tykke Bertha”,
der endte sine dage på Guldager Station.
En rigtig god dag, der var veltilrettelagt af Bodil og
Thorkild.
Mvh. - Johannes S.

Boganmeldelse

Fra min køkkenkrog
Så har jeg lige læst En dag vil vi grine af det.
- af Thomas Korsgaard.
Der er nu ikke meget at grine af i denne bog, der
følger bd. 1 Hvis der skulle komme et menneske
forbi, som fik megen opmærksomhed og megen
ros af anmelderne. Hvor jeg-fortælleren, Thue, er
dreng i den første, er han teen-ager i denne, men
fortsætter i samme spor med at skildre sin opvækst i en problematisk familie på en landejendom nær Skive.
Det hele roder, intet bliver gjort færdigt, jorden
sælges fra - faderen er lettere utilregnelig, moderen er nervesvækket og tilbringer al sin tid
med at spille på computeren. Ren elendighed.
Den øvrige familie og de få venner, der optræder
sporadisk, tilføjer indtrykket af et ureflekteret og
selvtilstrækkeligt livssyn, men er med til gennem
dialogen at gøre bogen levende og let at læse -

om end ikke for sarte
sjæle.
De få lyspunkter er
Thues venskab med
en pige, virkningen af
lillebroderens ophold
på en ungdomsskole,
og man sporer trods
alt varme følelser
nogle mennesker
imellem. Om bogen
er erindring eller fiktion er uvist. Den unge
debuttant mener både-og, mens lillebroderen
officielt fornægter de groveste beskrivelser. Romanen slutter med, at Thue som ung rejser til
København, så hvis der følger et bind 3, kan vi
måske igen diskutere den sociale arv.
Ingrid Jensen

www.endrupby.dk

25

Vejrup Endrup Nyt

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

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

KØB • SALG • REPARATION

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

• Rustbeskyttelse/undervognsbehandling
• Salg & montering af plastinderskærme
Se vores hjemmeside

www.VejrupUndervognscenter.dk
Vejrup Undervognscenter
Tjørne Allé 9, Vejrup
6740 Bramming • 751903 33

Med venlig hilsen

Lis Højland Nielsen

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

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

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
26
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2018 Arrangementer
Oktober
Tirsdag D. 16.10 Historisk foredrag: - ur-kristendommen og dens jødiske forudsætninger,
konfirmandstuen, kl. 19.
Tirsdag D. 23.10 Idræt om dagen kl. 9.30 i Fritidscenteret
Torsdag D. 25.10 Senior Club Rejsebeskrivelse Mette og Poul kl.14 i Fritidscentret
Tirsdag D. 30.10 Højskolesangaften, konfirmandstuen kl. 19.

November
Søndag D. 4.11

Vejrup borgerforening Børnebanko kl. 14.00 Fritidscenter

Torsdag D. 8.11

Vejrup borgerforening generalforsamling kl. 19.30 Fritidscenter

Lørdag

D. 10.11 Endrup Kro afholder Mortensaften kl. 18.00

Tirsdag D. 13.11
Lørdag

Historisk foredrag: - den græske og romerske verden, konfirmandstuen, kl. 19.

D. 24.11 Endrup Lokalhistorisk arkiv 40 år jubilæum kl. 9.30 Klubhuset

December
Torsdag D. 06.12 kl.14 Senior Club Julemøde sognepræst Uffe Vestergård, kaffebord og banko
Lørdag

D. 08.12 Vejrup IF afholder Julefrokost i Vejrup Endrup Fritidscenter 18.30 til 01.30

Banko og Præmiewhist i Fritidscentret - Hver ONSDAG kl. 19.00

Vejrup præmiespil
Vif
229
25
352
51
283
391
443
241
530
306
483
337
539
438
405
386
547
227
225
259
40
347
234
444
494
86

Præmiespil 07 - 2018
Hardy Pedersen
Carsten Mølgård
Anna Jørgensen
Lisbeth Toft
Benjamin Lauritzen
Karina L. Petersen
Johnny Tidemand
Rikke Stenager
Peter Bertelsen
Grethe Johannesen
Ruth Poulsen
Thor Lillebæk Truelsen
Jari L. Jensen
Johannes Christensen
Brian Jensen
Elenore Hejn
Lena Hansen
Anne Madsen
Jytte Jensen
Erik Frandsen
Pia Sørensen
Susanne Henriksen
Mette Bergenhagen
Brit Pedersen
Oda Grønning
Bjarne Jensen

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

Vif
493
544
189
2
24
197
41
195
288
311
533
236
51
378
42
344
114
287
166
3
75
371
153
25
190
84

Præmiespil 08 - 2018
Nicolai Boesen
Bjarne Jensen
Viggo Sørensen
Hans Callesen
Jørgen Hansen
Bjarne Jørgensen
Elsebeth Nielsen
Lone Thuesen
Maren Andersen
Christian Henriksen
Kent A. Ammundsen
Jan Bergenhagen
Lisbeth Toft
Lotte Laumann
Anja Frøsig
Preben Vedsted
Kurt Ladefoged
Bente Holst Wagner
Steen Uldahl
Birger Henriksen
C. Callesen
Lars Laumann Petersen
Martin G. Pedersen
Carsten Mølgård
Ketty Kristoffersen
Else Marie Hansen

www.endrupby.dk

præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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DEN GR NNE BUTIK
Månedens TILBUD
Vi er specialister i varmepumper

Fujitsu varmepumpe

a.

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

26.000
,-

AEG LFL73724
VASKEMASKINE

tsum c

Tilbuds pris

gevins

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

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

Samlet

1400 OMDREJNINGER • 7 KG
ENERGIKLASSE A+++
DAMPFUNKTIONER

i Vejrup/Endrup Fritidscenter
hver onsdag kl. 19.00!

75 17 89 99

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

Introduktions pris

Bramming

7519 0085
7519 0381
7517 3900

Prisen er ekskl. montering

Vejrup

r
e
r kr. 8.999,-

5048 8115
7519 0200
5171 9403
7519 0054
5122 3480
7519 0350

Henrik: 26 33 89 99

Vejrup
Vejrup
Vejrup/Endrup

Bent: 26 32 89 99

4038 0253
7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 8999
7517 3037
2815 0517
7519 1500
7517 8504
7517 1300
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2061 2689
7519 0452
7519 0529
7519 0333
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
7519 0433
7517 4717
7519 0123
9380 0703
7517 8070
8820 8550
7519 0015
7510 2220
2618 0020
7510 2022
9682 1580
7519 0249
7517 4396

Lars: 26 80 77 22

Telefon

Vejrup
Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Endrup
Endrup
Gørding
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Bramming
Vejrup
Vejrup
Gørding
Esbjerg
Vejrup
Bramming
Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming

3.
9
9
9
,
-

By

Kloakmester Bjarne S.
Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Den Grønne Butik
Din Tøjmand
Endrup Malerfirma
Endrup Kro
F. Løbner
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Grafisk Trykcenter
Grillen i VE-Fritidscenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Ivan A. Jensen
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Kent Jensen
Knudsens gardiner
Lasse G. Hansen
Lourup V.V.S.
Majholm
Nielaus Møbler
Pecani
Peter Bertelsen
Ronni Fyjn
Skov Madsen
Middelfart Sparekasse
Min Købmand
Nyt Syn
Sabrina’s fodpleje
Sport master
Skjern Bank
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
TM Rengøring
V. F. Biler
VE Fritidscenter
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup Caravan Transport
Vejrup El - Service
Vejrup Hønseri
Vejrup Maskinfabrik A/S,
Viggo Sørensen Vejrup
XL Bramming Byggelager

Nørregade 23 - 6690 Gørding

Firmanavn

www.dengroennebutik.dk

Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

