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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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Købmanden er klar til din Julesok…
Arne og Peter glæder sig til december måned, for så skal der hænges jule-
sokker op i butikken, HUSK at sætte dit NAVN på sokken. 
D er bliver lagt gave i julesokken første gang natten til mandag den 3. 
december, derefter er det den 10. 17. og den 24. december, efter kl. 10 
formiddag.

KOM OG VÆR MED 

JULEMANDEN kommer på besøg i butikken
Fredag d 21. december fra ca. kl 14.
Det vil blive en dag med gode juletilbud og

 god julestemning i butikken.
I boden på torvet er Købmanden vært 

med gløgg, æbleskiver.

Glædelig jul
og godt nytår

Ønskes du af Min Købmand 
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Købmand i 20 år i Gørding
Af Kirsten Enevoldsen, Ugeavisen

Men 1. november blev Arne Madsen fuldtids-køb-
mand i Vejrup
Den nye købmand, Arne Madsen, er 39, født og op-

vokset i Tvilho ved Glejbjerg. Som 17-årig fl yttede 
han til Gørding, hvor han kom i købmandslære hos 
navnkundige Ejvind Kruse – og siden fi k ansættelse 
hos Gørding-købmanden Flemming Madsen, og 
trods det fælles efternavn er de ikke i familie med 
hinanden.
Jeg har bar’ altid gerne villet være købmand. Jeg kan 
stadig li’ at have en god kontakt med mennesker, og 
ikke to dage er jo ens i en købmandsforretning. Des-
uden tror jeg meget på, at en god kundeservice har 
stor betydning for hele trivslen i butikken – både for 
personale og kunder, siger Arne, der bor dejligt ned 
mod Hosted å i Gørding og derfor ingen planer har 
om privat at fl ytte at fl ytte til Vejrup.
Arne bor sammen med Helle Thorsted, der er lærer 
på Nordre Skole, Fortuna, i Bramming. Den 17-årige 
søn, Rasmus, bor stadig hjemme, ligesom småpiger-
ne Mie og Anne på fi re og to år sikrer, at det ikke er 
fritid til egne fornøjelser, Arne har mest af.
Når tiden tillader det, spiller jeg dog gerne en om-
gang old boys-fodbold, ligesom jeg gerne kører efter 
en EfB-kamp, hvis kalenderen tillader det.
Står den på ferie er forældrenes sommerhus i Blå-
vand, og her i sommer var hele familien på ferie i 
Malaga.

Goddag og farvel til købmanden i Vejrup 
AF: OLE MAASS , OMA@JV.DK 
- Publiceret 02. november 2018 kl. 17:30 

Lisbeth Hübschmann, borger i Vejrup havde taget 
initiativ til en gave til købmandsparret Per og Helle 
Burkal. Et gavekort til et weekendophold, som 263 
borgere i Vejrup har givet et kontant beløb til. Fre-
dag eftermiddag var der masser af Vejrup-borgere i 
forretningen ved overdragelsen til den nye købmand, 
Arne Madsen. Foto: André Thorup

Efter otte hektiske og arbejdsomme måneder sagde 
ægteparret Per og Helle Burkal fredag eftermiddag 
farvel, og der var masser af mennesker i forretningen 
til at ønske byens nye købmand, Arne Madsen held 
og lykke.

VEJRUP: 36-årige Lisbeth Hübschmann lægger 90 
procent af sin handel af dagligvarer hos købmanden 
i Vejrup. Og da der fredag eftermiddag var skiftedag 

med et god dag til byens nye købmand, Arne Mad-
sen og farvel til det ”gamle” købmandspar, Per og 
Helle Burkal havde Lisbeth Hübschmann medbragt 
byens gave til købmandsparret. Et stort tillykke kort 
til en værdi af 6575 kroner til et weekendophold, 
indsamlet blandt 263 borgere i Vejrup og omegn.

- Jeg lavede et opslag på byens facebookside. Jeg 
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syntes Per og Helle skulle have en tak for den store 
indsats de har gjort. Havde det ikke været for dem, 
havde vi ikke længere haft en købmandsforretning i 
byen, siger Lisbeth Hübschmann.
Hun er lærerstuderende og flyttede for to år siden til 
Vejrup. - Min kæreste kommer fra Vejrup, og han fik 
mig langt om længe overtalt til at flytte hertil. Det er 
jeg superglad for. Der er et fantastisk sammenhold 
og engagement i Vejrup, og jeg er selv blevet aktiv i 
hus -holdningsforeningen. Rigtig mange i Vejrup er 
aktive og tager en tørn, konstaterer Lisbeth Hübsch-
mann.

To på fuld tid - Hos købmanden i Vejrup er der 
foruden Arne Madsen yderligere en fuldtidsansat 
medarbejder. Desuden en medarbejder på halv tid 
samt en gruppe ungarbejdere. Derudover hjælper en 
gruppe frivillige fra Vejrup også til i forretningen. 

Helle og Per Burkal har nu sluppet tøjlerne, og de er 
glade for, at det er makkerparret Peter Sørensen og 

Flemming Madsen, som driver Spar købmanden i 
Gørding, som nu har overtaget forretningen og her 
ansat Arne Madsen som daglig leder.

- Vi fik vist, at det kunne lade sig gøre at drive en 
købmand i Vejrup, og vi synes forretningen står 
stærkere end dengang vi startede for otte måneder 
siden. Nu tager vi os lige en slapper, inden vi skal 
finde ud af, hvad vi skal lave, siger Per Burkal.

Arne Madsen, som er den nye købmand kunderne 
kan møde bag disken glæder sig til udfordringerne i 
Vejrup. - Der kommer nogle nye varer på hylderne, 
og sortimentet bliver lidt større, men ellers laver vi 
ikke en masse om. Vejrup er lige som Gørding ken-
detegnet ved at være en by med et godt sammen-
hold, og vi tror da på at det kommer forretningen til 
gode. Samtidig regner vi også med, at der bliver nog-
le stordriftsfordele, når der nu er samme ejer af Spar 
forretningen i Gørding og Min Købmand i Vejrup, 
siger Arne Madsen. 

Lidt info fra den gamle ”købmand”  - 
TUSINDE TAK 
Tusinde tak til alle dem der har støttet byens butik 
og os, med at komme igennem de otte måneder, 
med at stabilisere driften og justere butikken til, så 
den kunne blive solgt videre.

Tusinde tak for en go dag ved overdragelsen til Peter, 
senere kom vi hjem med gaver og kæmpekortet og 
læste de næsten 300 navne der havde samlet ind til 
os, vildt og rørende, 300 personer som ville det sam-
me som os, nemlig redde butikken og det har i gjort 
med jeres stabile handel, tak fordi at i har kæmpet 
med, uden jer ingen butik i dag

Der var nok ikke mere end fem procent i byen der 
fra starten helt troede at vores projekt ville være 
realistisk, når man nu ikke var en ”rigtig købmand”, 
men alternativet i marts, var en meget hurtig luk-
ning af butikken fra Dagrofa og deraf en tom byg-
ning i bymidten. Det er dog lykkedes med hårdt 
arbejde, en masse timer og en tro på at det kunne 
lade sig gøre

Alle dem der i hele perioden klart vidste ”hvordan 
en købmandsbutik skulle drives”, stod som ventet 
ikke i kø, da vi skulle bruge opstartskapital til ”red-
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ningsaktionen”, derfor var der heller ikke altid fyldt 
op på hylderne m.m., da vores likviditet ikke var 
større end at der jo skulle betales regninger hver den 
første. 

Vi kom igennem otte måneder med et tusind kr. i 
overskud, en pæn succes da vi kom fra et sekscifret 
underskud årene før, alle fik løn og alle leverandø-
rer blev betalt og vi har ikke personligt tabt penge i 
projektet, vi sagde begge vores arbejde op og skal nu 
på jagt efter noget andet, det var vores ”udgift”, men 
det var det hele værd, for nu har byen stadig en køb-
mand og det var hele tiden målet.

Alt det kunne ikke lade sig gøre uden stabile kun-
der, store som små, men det må nu aldrig blive en 
sovepude at der kommer en ny ejer, han har brug 
for byens støtte fremover og husk at vi tog alle en 
beslutning i 2015 at vi ville have en butik og mange 
blev aktionærer, vi fik butikken, en flot en af slagsen 
i så lille en by som Vejrup, det skal vi være stolte af 
og så må vi ikke glemme det sidste trin i raketten, at 
vi også skal handle der. 

Tænk lige den værste tanke ? 

Havde Sandie og Fie ikke givet den en skalle i tre 
mdr. og Helle og jeg i otte mdr. så kunne vi nu i 

dag stå på torvet og snakke om, ”ja nu er det næ-
sten et år siden butikken lukkede”. 
Ikke rart..... men tankevækkende.

Så kridt skoene og prøv at ændre sindet ang. jeres 
indkøbsvaner, husk at have to indkøbsposer, hvoraf 
den ene er fra vores lokale butik, så kan det lade sig 
gøre, man behøver ikke altid at fokusere på priser, 
hvis det giver nogle andre fordele, madvarer er trods 
alt det vi  bruger færrest penge på i forhold til andre 
ting som eks. fritidsfornøjelser, ferier, biler osv. 

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår,

Og så ses vi på torvet til et glas julegløgg, jule hygge 
og fælles glæde over at vi i Vejrup stadig kan kæmpe 
for de ting vi gerne vil beholde, tænk at byen både 
fik skolen bevaret og ny købmand samme år, - byens 
bedste julegaver i mange år.

Venlig hilsen Helle og Per Burkal. 

Efter 59 år som selvstændig:  
Svend Åge får Gazelleprisen
AF: OLE MAASS , OMA@JV.DK Publiceret 15. november 2018 kl. 08:00

Svend Aage Møller Nielsen har været selvstændig 
siden han var 19 år gammel. Heraf de seneste 35 
år på den nuværende adresse 
på Sdr. Grisbækvej, uden for 
Vejrup.

I løbet af et år demonterer 
han omkring 300 biler, som 
bliver skilt ad, så jern og 
metal fra bilerne kan gen-
bruges. 

Nu er han 78 år, og han 
driver firmaet Svends De-
montering, som er et firma 
i vækst. Som han selv for-
tæller, ønsker han sig stærkt, 
at en ung mand kommer og 
forsætter hans firma i vækst.

Så meget vækst, så Svend Aage onsdag var i Kolding 
for at modtage dagbladet Børsens Gazellepris.
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Julehygge på torvet
Så står den igen på masser af julestemning 

på torvet, salgsboden stilles op, julemusikken 
spiller og der sælges gløgg, varm kakao med 

enten rom ell. fl ødeskum og 
æbleskiver til torvepriser.

I år vil der også være telte så vi kan stå lidt i læ.  
Al overskud støtter kommende events på torvet

Åbningstider: Start fredag d 23. november 
fra kl 1600-1930 og lørdage fra kl 1400-1730

Vi slutter fredag d 21. december kl 1400-1900
med specialarrangement

G lædelig jul og vi ses

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 7



Vejrup IF – Seniorfodbold
Fodboldsæsonen er nu slut for seniorerne, og det 
endte med en flot oprykning til serie 4!
Der har været en rigtig god tilslutning til både træ-
ning og kamp, og så har det været rigtig fedt at se så 
mange tilskuere på lægterne til holdets kampe.

Vi er meget glade for den nye ”fodbold-bod”  
og for at byen har bakket 

så flot op når vi starter grillen op (-:

Til næste år er det besluttet at indlede et samar-
bejde med Gørding/Lourup IF omkring en fælles 
seniorafdeling, hvilket 
vi ser rigtig meget frem 
til. Samarbejdet gør, 
at vi forhåbentlig  kan 
have seniorfodbold på 
Vejrup Stadion i mange 
år fremad, og så giver det 
kommende talenter mu-
lighed for fortsat at spille 
i klubben, uanset spil-
lernes evner og ambiti-
onsniveau. Derudover 
danner det grundlag for 
et rigtig godt trænings-
miljø som helt sikkert 
vil udvikle og motivere 
spillerne.

Der tilstræbes en ligelig fordeling af træning og 
kamp i de 2 klubber, og begge klubber bidrager li-
geligt med arbejdet omkring holdene. Der er nedsat 
et samarbejdsudvalg, som arbejder på at finde den 
rigtige træner til projektet samt at planlægge en 
spændende opstart til foråret, så holdene bliver ry-
stet godt sammen.

Mange tak for støtten i år, vi glæder os til at se Jer 
igen til næste år!

M.v.h. Anders Ebener
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Vejrup IF - Børnefodbold
Fodboldsæsonen er nu slut for alle årgange. Det har 
været en rigtig spændende sæson med over 50 akti-
ve fodboldbørn og masser af sjove stævner, kampe 
og træninger !  Et af højdepunkterne har selvfølgelig 
også været børnenes festlige indslag til årets by-
fest-optog! (-:
 
Her er lidt billeder fra afslutningen for de 9-12 årige, 
som dystede i en omgang fodboldgolf ved Sølvdal 
Skovfodboldgolf i Holsted. Tillykke til Sebastian, 
som løb med sejren

Hørt på træningsbanen: 
Spiller: ”Anders, hvis skolen lukker, 

kan vi så fortsat spille fodbold i Vejrup??” 

– Træner: ”Ja, det kan I da sagtens”  

- Spiller: ”YES!!!!               ”

Træner:       

Tak for i år        - Mvh Anders Ebener

Træner:       

”Ja, det kan I da sagtens”  

”YES!!!!               ”

”Ja, det kan I da sagtens”  

”YES!!!!               ”

Skovfodboldgolf i Holsted. Tillykke til Sebastian, Skovfodboldgolf i Holsted. Tillykke til Sebastian, Skovfodboldgolf i Holsted. Tillykke til Sebastian, 
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Vejrup Landsbypark 
Store-Plantedag - Søndag d. 11. november blev 
der plantet 950 træer omkring søen efter kyndig 
vejledning fra Mikkel Hermansen og 8 engagerede 
”hold-formænd” 
70-80 frivillige trodsede efterårsvejret og havde ar-
bejdshandskerne på i løbet af dagen, og arbejdet var 
klaret en halv time før forventet  

Det blev i sin tid besluttet af arbejdsgruppen, at 
beplantningen skulle foretages i dette efterår på 
trods af, at der ikke var penge til det på daværende 
tidspunkt. Gruppen var sikre på, at byens borgere 
ville støtte godt op om projektet, og mente det var 
en mere sikker fremgangsmåde i forhold til fonds-
søgninger osv. Ønsket var minimum 5000 kr., så der var til ”ba-

sis-træerne”, men da der er doneret godt 14.000 kr., 
og kommunen også har været gavmilde med støtte, 
har det været muligt at købe større træer og mange 
forskellige frugttræer til området. Derudover har der 
været penge til ukrudt-skiver omkring alle træer, så 
den fremtidige vedligeholdelse forhåbentlig minime-
res.  

Tusind tak til de mange fremmødte på plante-da-
gen og for de mange donationer til indkøb af træer 
mm. og tak til dem der kom med træer (og kage     ) 

på dagen  

Det er bare blevet super fl ot! 

bejdshandskerne på i løbet af dagen, og arbejdet var 
klaret en halv time før forventet  

vejledning fra Mikkel Hermansen og 8 engagerede 

mm. og tak til dem der kom med træer (og kage     ) 
på dagen  
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Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk Jensen Biler

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

Tatjana Møller - Engvej 1, Vejrup - 6740 Bramming

Din garanti for dansk kvalitet 

Sabrina’s fodpleje
Klinik:

Skolegade nr. 14  Pavillonen
6690 Gørding 

Udekørende
Mobil 26180020

sabrinasfodpleje@gmail.com

facebook : Sabrina ś fodpleje

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

vejrup endrup

FRITIDSCENTER
sport • kultur & fritid

Udleje af lokaler til mange formål.
Tlf. 51 71 94 03

mail@ve-fritidscenter.dk

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen

Hovedvej A1  nr. 33  Vejrup

PS. Det kan med glæde oplyses, at der er lykkedes 
arbejdsgruppens fundraisere, at sikre et bidrag på 
100.000 kr. fra Esbjerg Kommune til næste etape 
(bålhytte mm.). Dermed lyder det samlede beløb, 
der er givet tilsagn om, på 400.000kr. (Esbjerg 

Kommune, LAG samt Friluftsrådet), og projektet er 
dermed tæt på at kunne igangsættes. Vi glæder os!

Arbejdsgruppen i Vejrup Landsbypark: 
Anders Ebener, Mikkel Hermansen, Peter Bertelsen, 

Stig Hammer Eriksen, Lene Thorø Uhd, 
Carsten Grønning.
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Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

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

... 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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Kirkebladet
Nr. 6 • 2018

Jul igen – igen
En stor julehilsen til 
Alle! – Men ønsket om 
en glædelig jul og et 
godt og velsignet nytår. 

Årets julehilsen bliver 
på vers. Dog ikke på 
helt almindelige vers. 
Jeg har gennem årene 

skrevet mange digte, herunder også salmer – og med ryt-
mik og versefødder, og hvad det nu alt samme hedder, lige 
efter bogen. Nogle af disse kan I for øvrigt sangens risikere 
at blive udsat for på et tidspunkt. En række af dem kan 
synges på kendte melodier. Men det er så ikke aktuelt lige 
nu. Vi har omkring det kirkelige masser af projekter i kog i 
gryden. Der må derfor gerne gemmes noget til senere hen.

Men en julehilsen – på de ikke helt almindelige vers. Jeg 
har det med – som nogle véd – at blive træt af tingene, hvis 
det bliver for pænt og veltilrettet. 

I den forbindelse slog det mig, hvordan kunne en julesal-
me lyde, hvis den blev sunget af Johnny Madsen? – I véd, 
ham vildbassen fra Fanø. – Nu fi ndes der mange holdnin-
ger til en kunstner Johnny Madsen og hans fedtede hår. 
Nogle kan ikke fordrage ham, mens andre er begejstrede. 
– Jeg hører for min del til de begejstrede, både i forhold til 
manden og musikken.

Og da kom jeg så til at tænke på, hvordan en julesalme 
kunne lyde – i det ’madsenske’ univers – når man ellers 
har en fornemmelse af hans vokabular og måde at synge 
på. Det kan være, at I synes, det er fuldstændig skørt, dette 
eksperiment, men I får den altså alligevel. Så kan man, 
hvis man har lyst, vrænge og trække lidt i verselinjerne, 
som Johnny sikkert ville gøre det.

Han blev lagt i et trug,
ved siden af en ko,
for at ingen sku’ tro,
han var bedre end dem,
den nat i Betlehem.

Himlen var mørk som en banegårdsnat,
mågerne skreg, så det var helt galt fat.
Alle for’ rundt for at bli’ skrevet ind.
Hans mor var bekymret og angst i sit sind.

Hyrderne blev bange,
nætterne var lange,
dagene var trange.
En engel fl aksed’ frem
udenfor Betlehem.

Himlen var mørk som en banegårdsnat,
et barn midt i møget, himmelens skat.
Lys gennem mørke, slog ned som et lyn.
De vise mænd, for dem det blev et syn.

Han blev vugget i hø,
han blev født for at dø,
for at isen sku’ tø,
så at ingen sku’ glem’
den nat i Betlehem.

Himlen var mørk som en banegårdsnat,
men troens lys, gør alt det skæve ret.
Så meget for et barn, der kom til jord.
Så meget for dit liv, når blot du tror.

Glædelig jul – fra Uffe

www.endrupby.dk 13



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 offi cielle E-mail:
vejrup.sogn@km.dk

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

Konservatoriets Pigekor

Julekoncert i 
Vester Nykirke
Der indbydes til fælles julekoncert – Vester Nykirke- og Vejrup 
sogne – i Vester Nykirke, d 19/12, kl. 19.00. – Koncert ved ’Kon-
servatoriets Pigekor’ under ledelse af Lone Gislinge, Vestjysk 
Musikkonservatorium, Esbjerg. 

Konservatoriets Pigekor består af piger mellem 12 og 20 år fra 
Esbjerg og omegn. Koret blev oprettet på Musikkonservatoriet i 
Esbjerg i 1983 og ledes af konservatorielærer Lone Gislinge. 
Udover at afholde ca. 15 årlige koncerter i lokalområdet og det 
øvrige Danmark, rejser koret hvert andet år på koncerttourné. 
Disse har bragt koret til de fl este europæiske lande samt Sydko-
rea, USA, Canada, Kina, Uruguay og Gambia. Denne sommer 
deltog Pigekoret i den internationale ”World Choir Games” kor- 
konkurrence hvor de deltog – og opnåede guld i to kategorier. 
Den ene kategori vandt koret og den anden udløste en 2. plads.
Ved koncerten i Vester Nykirke synger koret julemusik – både af 
nyere dato, men selvfølgelig også nogle af vore kendte, elskede 
julesalmer. 
Alle skal være hjertelig velkomne til julekoncerten. Der er efter-
følgende kaffe og kage.

Aktivitetsudvalget

Vejrup Endrup Nyt
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Kirkehistorien løber videre 
– foredragsrækken
Vi startede i oktober måned op med foredragsrækken om 
kirkens historie fra oldtid til nutid, hvorefter jeg – af plan-
lægningsgrunde – var nødt til at udsætte det andet foredrag 
i rækken, til den 11/12 2019, kl. 19.00. Det holder vi så til 
gengæld fast ved.

De følgende gange – tredje og fjerde foredrag – bliver hhv., d. 
22/1 2019 og d. 5/2 2019.

Alle foredragene foregår i konfi rmandstuen i Præstegården, 
Vejrup, Engdraget 5. Alle skal fortsat være hjertelig velkom-
ne. Det er muligt at deltage i de enkelte foredragsaftener, også 
uden at have været til de foregående. Der er kaffe og kage.

Uffe Vestergaard

Sangaften i Endrup
Der bydes endnu engang til fællessang i Klubhuset i Endrup, d. 20/2 2019, kl. 19.00. Den indholdsmæssige 
side af aftenens program ligger endnu ikke helt fast, men vi kommer nok ikke uden om Kim Larsen, som 
jo desværre gik for her for kort tid siden.

Men ellers bliver udgangspunktet fra Højskolesangbogen, hvor Kim Larsen jo for øvrig også er repræsen-
teret. Kommentarer – snag – snak – på højskolemanér. 

Der er kaffe og kage. Alle skal være hjertelig velkomne.
Aktivitetsudvalget / Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt
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Gudstjenester Vejrup - V. Nykirke mv.

Vejrup V. Nykirke

2/12 1. s. i advent 10.30 9.15

9/12 2. s. i advent ingen 19.00

16/12 3. s. i advent 10.30 ingen

19/12 Julekoncert ingen 19.00

23/12 Henvises til Gørding ingen ingen

24/12 Juleaften 16.00 14.30

25/12 1. juledag 10.30 9.15

26/12 Henvises til Bramming ingen ingen

30/12 Julesøndag 9.15 (PT) ingen

1/1 Nytårsdag 14.00 15.30

6/1 Hell 3 kg ingen 19.00

13/1 1. s. e. H3Kg. 9.00* 10.30

20/1 2. s. e. H3Kg. 9.15 (PT) ingen

27/1 3. s. e. H3Kg. ingen 9.15

3/2 4. s. e. H3Kg. 9.15 (PT) ingen

10/2 Sidst s. e. H3Kg. 10.30 ingen

17/2 Septuagesima 9.15 10.30

24/2 Seksagesima 19.00 ingen

PT: Sognepræst Pernille Troldborg, Gørding
*) Bemærk, kl. 9.00 i Vejrup - pga. dåb

Personalia
Velsignet i Vejrup Kirke:
Linda Skjøth Larsen og 
Stefan Rix Jensen, Vejrup.

Vejrup Endrup Nyt
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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
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Godkendt revisionsaktieselskab
www.danrevi.dk | bramming@danrevi.dk
Fax 76 56 04 89 | Telefon 75 10 11 00

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

Gert har overskud til 
dig og din virksomhed
 I Middelfart Sparekasse i Esbjerg får du en personlig erhvervs-
rådgiver, som altid er tilgængelig og har omfa� ende lokalkendskab.

Vi har korte beslutningsveje, og vi tror på, 
at et indgående kendskab og involvering i 
din virksomhed giver de bedste resultater 
for både dig og os.

Læs mere om hvad Gert og kollegerne 
kan tilbyde dig på midspar.dk/esbjerg

Gert Andersen
Erhvervsrådgiver
88 20 85 52
ga@midspar.dk

Vejrup Endrup Nyt

www.endrupby.dk 17



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

 
 

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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er der plads 
til din annonce

Kontakt Helle B. 
2945 4615

GRILLEN
i 

VE-Fritidscenter

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

  

Vejrup Endrup Nyt
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Generalforsamling.
Vejrup Husholdningsforening

Afholder ordinær Generalforsamling.

Tirsdag den 5. februar 2019 kl.19.00

I Vejrup-Endrup Fritidscenter.

Dagsorden ifl g. Vedtægterne, - eventuelle forslag skal fremsendes skriftlig 
til formanden Inge Pedersen – 

Senest en uge før generalforsamlingen

Alle er velkomne

Venlig Hilsen Vejrup Husholdningsforening



Vejrup Sognearkiv
Ejendomsregister. - Efteråret er over os og vinteren 
stunder til, hvilket er ensbetydende med højsæson 
i sognearkivet. Og hvad har vi så ”på tapetet”? Jo, i 
sidste nummer af dette blad havde vi et skema til re-
gistrering af ejendomme. Det var vort håb, at mange 
ville udfylde det og aflevere det til arkivet. Dette er 
stadigt vort håb, så derfor vil skemaet være at finde i 
dette blad et stykke tid fremover. Det er ikke så me-
get man skal oplyse, det ta’r ikke så lang tid. Skemaet 
er også at finde på www.vejrupsognearkiv.dk. Her er 
også en mail – adresse man kan sende det til.

Emnehæfter - Arkivet råder over en dejlig masse 
artikler og fortællinger om mange forskellige emner i 
Vejrup Sogn. Disse artikler vil vi samle i emnehefter 
som vi, løbende (når der er lidt penge på kontoen), 
vil få trykt et passende antal af. Det første, ”Rebelsig 
minder”, er færdig til at ”gå i trykken”. Heftet er på 
28 sider, A5, og er en samling artikler og fortællin-
ger af Ingrid Jensen, Maren Nielsen, Klara Jørgen-
sen, Aage Sevel Johansen og Johannes Holm m.fl. 
Af andre emnehefter vi er i gang med kan nævnes: 
”Skolen i Vejrup”, ”Vøgaslund”, ”Rebelsig Teglværk”, 
”Møbelproduktion i Vejrup” m.fl.

Registreringer - Registrering er en fortløbende 
proces som egentlig aldrig får ende. Alt hvad vi får 

ind af dokumenter, avisartikler, billeder osv. bliver 
registreret så de kan findes i arkiv.dk. Og her er det 
vigtigt at sige, at de ting der sker her og nu, også 
har interesse. F. eks. er det vigtigt, at historien om 
Vejrup Invest og købmandsbutikken bliver skrevet 
nu hvor den stadig er i frisk erindring.

Støttemedlem - Har man lyst til at hjælpe os, kan 
man blive Støttemedlem ved at indbetale kr. 75,-  
på Mobil Pay nr. 25 868 (kr. 50,- for enlige).  
Har man ikke Mobil Pay kan man benytte:   
reg. nr. 7780 – kt. nr.: 0 001 595 915 – Skjern Bank.

Rebelsig minder.
Gl. Hovedvej 16, Rebelsig, ”Guldagersminde” ca. 1920.

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:

Børn, der er flyttet hjemmefra:
Navn: Født: dato/år Erhverv Adresse (bynavn):

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:

Vejrup Endrup Nyt
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VIF Håndboldnatten 2018
Håndboldnatten 2018 - fra fredag d. 28.09.18 til 
lørdag d. 29.09.18 løb ”håndboldnatten” af stablen 
i Vejrup Endrup Fritidscenter. Knap 30 børn mødte 
op kl. 17 til fælles velkomst og udlevering af t-shirts. 
Efter at alle soveposer og liggeunderlag var blevet 
placeret i ”sovesalen” stod den på fælles o pvarm-
ning, forhindringsbane og høvdingebold. Niels-Ole 
og Susanne stod derefter klar med aftensmad og 
saftevand - og med fyldte maver, var børnene parate 
til at blive malet med UV-maling, få knæklys-arm-
bånd og overtrækstrøjer. 

Den store håndboldturnering i UV-lys var en 
kæmpe succes og stemningen fejlede ingenting, 
med højt musik og navneopråb efter scoringerne. 
Børnene var delt ind i blandede hold og der var 
super samspil mellem både stor og lille. Kun af-
brudt af en enkelt kage- og saftevands-pause stod 
aftenen ellers på sjov og spas i UV-lyset. Kl. 22 var 
turneringen slut og det var tid til råhygge i sove-
salen med det medbragte snolder. Der blev fortalt 
gyser-historier og sunget ”godnat-sang” næsten 
indtil midnat. 

Efter en rolig nat, var der gang i børnene igen kl. 8, 
hvor den stod på rundstykker og juice inden mere 
leg, forskellige håndbold-poster og fl ere håndbold-
kampe i UV-lys. Kl. 11 kom et par forældre op i 
hallen og fi k en smagsprøve på stemningen i mørket 
og kl. 12 var det ’farvel og tak’ for denne gang. Nat-
ten var fyldt med sjov, leg og grin - og stemningen 
for en eventuel gentagelse til næste år, var ikke til 
at tage fejl af! Tak for lån af jeres skønne og velop-
dragne børn – og især tak til de 10 frivillige, træne-

re og hjælpetrænere, 
der har været med 
lige fra planlæg-
ningsmøde til week-
enden. Uden jer var 
arrangementet slet 
ikke muligt.
Håndboldudvalget – 

Gitte Ladefoged

Vejrup Endrup Nyt
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Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.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

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 

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

Vi tilbyder Elysium 
Begravelsesopsparing 
som gør det muligt, 
selv at spare op til 
egen begravelse eller 
bisættelse.

Vi træffes 
hele døgnet 
- alle ugens dage

Tillid og tryghed er det vi bygger på

w
w

w
.sk

o
v
m

a
d

se
n

.d
k

Kongensgade 43 
6700 Esbjerg 

Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming

Telefon 75 17 47 17

Nederdammen 34
6760 Ribe 

Telefon 75 42 41 90

Eget guldsmedeværksted Egen urmager 

St r an db y K ir k e v e j  2 7 0 •  6 7 00 E s bje r g

T l f .  7 6 109 110 •  in f o @ g t e . dk •  w w w. g t e . dk

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

Gl. Hovedvej 5, Vejrup, 6740 
Bramming

Tlf. 75 19 05 29
www.vejrupstenhugger.dk

GRAVMONUMENTER
NATURSTEN

SPECIALOPGAVER
KUNSTHÅNDVÆRK

Vejrup Endrup Nyt
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Borgerforeningen afholdte 
generalforsamling torsdag d. 8. nov. 
Tak til de borgere der mødte op. Borgerfor-
eningen består nu af følgende: 
Formand: Harriet Johannesen
Næstformand: Bjarne Donslund
Kasserer: Karina Tobiasen
Sekretær: Sabrina Buch Hansen 
Øvrige medlemmer: Pia Gjerlevsen samt
suppleant Nadia Jahreis. 

Der blev desuden udtrukket to vindere fra bor-
gerforeningens medlemmer, som begge modtog 
en købmandskurv á 500 kr. 
Tillykke til Robert Andersen og Ditte Pedersen 
og Vagn Fogh

Borgerforeningen fortsatte succesen 
med sidste års børnebanko og afholdt 
arrangementet søndag d. 4. nov.
Der var Ca 80 børn og voksne der var mød veloplag-
te op, til store BANKO dag og det var godt, for der 

var masser af præmier samt sidegevinster at komme 
efter denne gang.

Velvillige kagebagedamer havde sørget for kage til 
eftermiddagskaffen og gaverne blev sponsoreret af 
lokale sponsorer som:

Søndergaard Biler, Diana og Ivan Jensen, Min køb-
mand, Vejrup Maskincenter, Br - Broen samt natur-
ligvis Borgerforeningen.

Mange tak for opbakningen. 
På vegne af Borgerforeningen

Vejrup Endrup Nyt
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Vejrup Antenneforening Informerer
Vejrup Antenneforening har nu fået opgraderet hele 
anlægget i Vejrup og det kører rigtig godt. YouSee 
har oplyst de nye priser for TV pakkerne for næste 
år. Mange medlemmer har også modtaget brev med 
de nye priser. Priserne der bliver oplyst er fratrukket 
rabatten på 650 kr. som vi får for sidste gang i 2019.  
De nye priser for 2019 er inkl. Copydan. Priser oply-
ses mdr. / Kvartal.

Grundpakke: 131/393 kr.
Mellempakke: 331/993 kr.
Fuldpakke: 443/1329 kr.

Efter hele anlægget er blevet opgraderet til højere 
bredbånds hastigheder har der været en del tv som 
er gået i sort. Det kan skyldes at nogle tv apparater 
taber de indkodede programmer. Det er også meget 
vigtigt at der bliver ændret frekvens fra 143.000 Khz. 
Til 450.000 Khz.  Det er også en betingelse at der 

bruges Netværks ID: 100 når der indkodes program-
mer igen. Det er også meget vigtigt at når man køber 
et nyt TV skal det være YouSee eller Stofa  Ready. Er 
der problemer med indkodning er man velkommen 
til at ringe til Erik Stenager på mobil:29288212 . Se 
også alle vigtige nyheder på vores fælles hjemmeside 
med YouSee på Vejrupantenneforening.dk

God Jul. 
Vejrup Antenneforening.  
F md. Erik Stenager

VIF Badminton

Ungdomsholdene i Vif badminton har fået 
fl otte nye spillesæt, Der er tale om et af de 
største sponsorater i badmintonafdelingens 
historie, nemlig over 60 spille trøjer samt 
tilhørende shorts og skørter.

Der skal hermed lyde en kæmpe TAK til 
vore sponsorer: 

Vejrup Undervognscenter v/ Kent Jensen og
Ivan A. Jensen Construction v/ Dianna og 
Ivan Jensen

Vejrup Endrup Nyt
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 Vejrup Seniorklub
Torsdag d. 25. oktober 
havde seniorklubben 
besøg af Mette og Poul 
Nørup fra Esbjerg.
De fortalte om en cy-
keltur fra Højer og til 
Skagen langs den jyske 
vestkyst, hvor de meget 
primitivt overnattede i 
telt og shelter på turen. 

De startede I Højer og til Ballum, hvor de fortalte 
om salmedigter Jens Rosendal, der bor i Ballum.
Videre op langs Vadehavet, forbi Ribe med spæn-
dende vikingehistorier, som man slet ikke har set det 
sidste af endnu. Domkirken og dens biskopper fra 
gammel tid blev også omtalt.
Turen gik videre op til Esbjerg Havn, der var en 
konsekvens af tabet af Sønderjylland i 1864. Esbjerg 
var nu  den eneste mulighed for udskibning af land-
brugsvarer  til det øvrige Europa fra en isfri havn.
Så cyklede Mette og Poul op til Hvide Sande, der er 
resultatet af de forskellige stormfl oder,  der har fl yt-
tet rundt på den jyske vestkyst i århundreder. Med 
slusen i Hvide Sande fi k man styr på Vesterhavet og 
Ringkøbing Fjord.
Derfra gik turen videre op langs kysten kom de til 
Vedersø Præstegård. Her fi k vi historien om Kaj 
Munks liv og skæbne under anden verdens krig.
Videre op til Slette Strand, forbi Bovbjerg Fyr, og til 
Thyborøn, der rummer Sneglehuset. Det er også her 
sangeren Jonny Madsen har fået en gade opkaldt 
efter sig  ,medens han er I live. Her er også midt-
punktet for Thy Nationalpark. 
Turen fortsatte op til Klitmøller, der er verdenskendt 
af surfere for de store bølger og megen blæst. Derfra 

til Hanstholm, der er mest kendt for sin store be-
fæstning under anden verdenskrig.
Turen videre nordpå gik gennem de små bade og tu-
ristbyer. Det er utroligt, hvor mange mennesker, der 
er klumpet sammen i ferie sæsonen. Fra Hirtshals 
gik det mod Skagen langs stranden. Her I Skagen 
fi k vi historierne om, hvordan der kom forskellige 
kunstmalere til byen I 1800tallet, for det særlige lys, 
der er i  området tiltrak mange,  så der kom penge 
og prestige til byen, og det er der stadig væk.
Der hørte ni sange med til foredraget, og dem sang 
vi, hvor de hørte til enten for personer eller områ-
det, der blev besøgt
Det var en fi n eftermiddag for dem, der deltog

Åge Henriksen

Generalforsamling
Torsdag den 10. januar kl.14 2019 i Fritidscentret

Dagsorden: ifl . Vedtægterne
På valg :  

Ida Fogh og Hans Peter Madsen.

Seniorklubben er vært med snitter øl, vand og kaffe.
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VM-golf i Holsted golfklub
Den 9. september 2018 blev der afholdt 
Vejrup mesterskaber i golf. 33 entu-
siastiske og veltrænede golfspillere var 
mødt frem trods udsigten til lidt dryp 
fra oven. Banen i Holsted var velplejet, 
selv om den meget tørre sommer havde 
sat sine spor nogle steder.

Turneringen blev afviklet i 2 rækker. 
Sidste års vinder i B-rækken (Bjørn 
Karlskov) måtte ta’ sig til takke med en 
plads som runner up, kun overgået af sin egen søn 
med 4 point. (Oliver Karlskov) I A-rækken var kon-
kurrencen lidt skarpere, idet kun 2 point adskilte 1. 
pladsen (Jesper Dejlov Andersen) 
fra 2. pladsen (Carsten Mølgård).

Vindere A-rækken
34 p. - Jesper Dejlov Andersen
32 p. - Carsten Møllgaard
31 p. - Poul Holst
28 p. - Martin Vedsted

Vindere B-rækken
34 p. - Oliver Karlskov
30 p. - Bjørn Karlskov
29 p. - Svend Erik Gejl Uhd
26 p. - Lene Thorø Uhd.

Nogle af de erhvervsdrivende i Holsted, Vejrup og 
Bramming bidrog med mange fl otte sponsorgaver 

i form af gavekort, puder, vin og m.m. På præmie-
bordet var der værdier for ikke mindre end ca. kr. 
7.500,-. 

Sponsorerne var følgende: Aquaren Vejrup, Vejrup 
Auto Vejrup, Kaj Lykke golfklub Bramming, Holsted 
golfklub Holsted, Søndergårds biler Vejrup, Nielaus 
Vejrup, Peter Bertelsen Vejrup, Min Købmand Vejrup, 
Sportsmaster Bramming, Skjern Bank Bramming, 
Ambiente blomster Bramming, SUVO undervogns-
behandling Vejrup, VF biler Vejrup
Holsted biler Holsted, Matas Bramming, Din Tøj-
mand Bramming, Vejrup Andel Vejrup
Sydbank Bramming, Kalmar huse Bramming

Overskuddet fra turneringen kr. 335,- er sponseret til 
træer ved den nye sø.

Med venlig hilsen -
Bjørn Karlskov, Byggeleder Kalmar-huse

Vejrup præmiespil
  September 2018 Præmie
 165 Doris Jensen 200
 31 Sonja Andreasen 150
 225 Jytte Jensen 150
 228 Henning Nielsen 100
 40 Pia Sørensen 100
 154 Helle Jensen 100
 134 Kent Jensen 50
 497 Vagn Fogh 50
 500 Signe Ladefoged 50
 255 Laurids Kristoffersen 50
 372 Reiner Knudsen 50
 533 Kent A. Ammundsen 50
 430 Kenneth Møller 50
 505 Karen Olsen 50
 37 Mike Pedersen 50
 10 Elsebeth Toldshøj 50
 330 Inger Andersen 50
 156 Lone Frøsig 50

 341 Mogens Madsen 50
 478 Bjarne Sørensen 50
 278 Hanne Holden 50
 352 Anna Jørgensen 50
 215 Robert Jørgensen 50
 189 Viggo Sørensen 50
 379 Anders Ebner 50
 167 Stinne Poulsen 50

  Oktober 2018 Præmie
 481 Ellen Sørensen 200
 265 Erna Madsen 150
 335 Line Clausen 150
 76 Susanne Jeppesen 100
 382 Maiken Donslund 100
 550 Aase Madsen 100
 91 Hans Fogh 50
 133 Line Jensen 50

 52 Anne Marie Rix 50
 534 Frank Rasmussen 50
 440 Stine Sørensen 50
 101 Gurli Lauridsen 50
 41 Elsebeth Nielsen 50
 299 Inge Rasmussen 50
 239 Svend Madsen 50
 387 Uffe Vedsted 50
 183 Anita Toft 50
 151 Martin Højer 50
 158 Gurli Jermin 50
 22 Gunnar Nielsen 50
 482 Niels Hjerrild 50
 69 Birthe Degn 50
 257 Leif Hermansen 50
 195 Lone Thuesen 50
 143 Magna Sørensen 50
 286 Mikkel Hermansen 50

Vejrup Endrup Nyt
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Hovedvej A1 37 • Vejrup 
6740 Bramming 
Tlf. 7519 0085

Optometrist – kontaktlinsespecialist

Bo Skjøde Knudsen

Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20

 

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

KØB • SALG • REPARATION

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

 

Nielaus & Jeki Møbler ApS 
Handmade design furniture 

Storegade 63 Vejrup - DK-6740 Bramming 
Tlf.: 4575190433 - fax.:4575190485 
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2018/19 Arrangementer 
December
Torsdag D. 06.12 Senior Club Julemødet sognepræst Uffe Vestergård med Banko og 
  hygge kl 14.00
Lørdag D. 02.12 VIF holder Julefrokost i Fritidscenter 18.30 

Januar
Torsdag  D. 10.01  Vejrup Senior Club, Generalforsamling i Fritidscentret kl. 14,00

Februar
Tirsdag D. 05.02 Vejrup Husholdningsf. Generalforsamling kl. 19.00 i Fritidscentret. 

Vejrup Antenneforening 
påskønner initiativer  

 
Vejrup Antenneforening har besluttet at udlodde midler til de foreninger

 i Vejrup sogn, som gennemfører / igangsætter initiativer, 
som fremmer Vejrups udvikling.

Vejrup Antenneforening opfordrer derfor foreninger til at søge 
midler til sådanne initiativer.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Poul Bjarne Holst på mail:
 Holst4@mail.tele.dk - Ansøgningsfrist er 1. februar 2019

Efter ansøgningsfristen udløb afgør Vejrup Antenneforening, 
hvilke initiativer der er mulighed for at støtte.

Venlig hilsen Vejrup Antenneforening. Erik Stenager, Svend Erik Gejl Uhd, Poul Bjarne Holst.

En glædelig jul & godt Nytår
Ønsker vi alle bladets læser

og bladet annoncører

Vejrup Endrup Nyt
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Annoncøroversigt 
- støt dem - de støtter os
Firmanavn By Telefon
Kloakmester Bjarne S.  Vejrup 4038 0253
Butik Knoppen Gørding  7517 8953
Caspers Køreskole Bramming 2978 9025
Danrevi Bramming 7510 1100
Dansk Vinduesservice Vejrup 4296 0550
Den Grønne Butik  Gørding  7517 8999
Din Tøjmand Bramming 7517 3037
Endrup Malerfi rma Endrup 2815 0517
Endrup Kro  Endrup 7519 1500
F. Løbner Gørding 7517 8504
Fyhn Bedemandsforretning ApS Bramming  7517 1300
Grafi sk Trykcenter Esbjerg 7610 9110
Grillen i VE-Fritidscenter  Vejrup/Endrup 7519 0403
Gørding og Smede forretning Gørding 7517 8211
Home Bramming Bramming 7510 1555
Ivan A. Jensen  Vejrup  2061 2689
Jensen Biler  Vejrup  7519 0452
Jørgen M. Pedersen Vejrup  7519 0529
Kent Jensen  Vejrup  7519 0333
Knudsens gardiner Bramming 2096 9676
Lasse G. Hansen Vejrup 8118 7278
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
Ronni Fyjn Vejrup 9380 0703
Skov Madsen  Gørding  7517 8070
Middelfart Sparekasse Esbjerg 8820 8550
Min Købmand Vejrup 7519 0015
Nyt Syn  Bramming  7510 2220
Sabrina’s fodpleje Gørding 2618 0020
Sport master  Bramming  7510 2022
Skjern Bank  Bramming 9682 1580
Søndergaard biler Vejrup  7519 0249
Sørens Farve/Tapet  Bramming  7517 4396
Sædding Revision
TM Rengøring Vejrup 5048 8115
V. F. Biler  Vejrup  7519 0200
VE Fritidscenter Vejrup/Endrup 5171 9403
Vejrup Andels Grovvare   7519 0054
Vejrup Caravan Transport  5122 3480
Vejrup El - Service   7519 0350
Vejrup Hønseri Vejrup
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

K
nud Jørgensen EL ApS

D
in fagm

and
Vi er specialister i varm

epum
per

SHARP ES-G
FB7147W

3
Vaskem

askine
• 

Energiklasse A+++
• 

Kapacitet 7 kg
• 

1400 O
m

drejninger

Vi er specialister i varm
epum

per

Set på 
 TV

N
YT HO

S 
KN

U
D JØ

RG
EN

SEN
 EL

Tilbehør til  
M

obil/IPad
Priser fra DKK 69 - 299,- 

N
u afh

. 2999,-
Før 4499,-

M
ITSU

BISHI

Vejrup Endrup Nyt


