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Hot’n TOT – Frisørsalonen i Vejrup udvider
Frisør Helle Oster Larsen
har fået en kollega. Efter
22 år som selvstændig er
Jytte Conradsen flyttet
ind, og dermed er der to
selvstændige frisører i salonen på Storegade.
Helle har længe gået og
tænkt tanken om at få en
kollega, så da Jytte søgte
nye udfordringer, var der
ikke langt fra tanke til
handling. I salonen er der
plads til to og efter mange
år som alene, kunne timingen ikke være bedre.
Jytte vil fremover have åbent alle ugens 5 dage fra
mandag til fredag og lørdag efter aftale. Hun er
vild tilfreds med deres fælles salon, og synes, det er
super rart at have en kollega, der har samme intentioner for at drive en forretning som hun selv har.
Jytte tilføjer, at Helle og hun kan hjælpe hinanden i
pressede situationer, så kunderne ikke går forgæves,
og de deler gerne tiderne, så kunderne kan få en god
oplevelse.
Efter besøget går man derfra med et indtryk at have
været sammen med et par gamle veninder, der bare
vil hinanden rigtig meget, og at man hjælper, hvor
man kan i hverdagen med kunder og de praktiske
opgaver. Og efter en helt almindelig tirsdag havde
de to frisører da også lige tid til at være hinandens
frisører.
Helle Burkal

Nye Sangbøger
Idræt om dagen kunne her, efter corona restriktionerne var frigivet, synge i de nye sangbøger.
Som der så smukt står på sangbøgerne ”Så syng da
Danmark, lad hjertet tale” det blev der rigtig nok
også gjort denne tirsdag formiddag, hvor Danmark
igen kunne nyde at være sammen uden restriktioner.
Der er indkøbt 85 sangbøger - de fleste som almindelige højskolesangbøger - men også nogle med
ekstra stort skrift og så en melodibog med noder, så

der kan spilles til de dejlige sange, så nu er der ingen
undskyldning for at der kan synge både nye og gamle sange.
Fritidscenteret havde søgt Sydbanks Fødselsdagskonto om penge til indkøb af Højskolesangbøger. Og ﬁk
10.000 kr. herfra.
De resterende 8.000 kr. valgte Fritidscenteret selv at
donere.
Helle Burkal

www.endrupby.dk
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BANKO
I Vejrup Endrup Fritidscenter
OPSTART DEN 2. MARTS
Håber vi kan holde smitten VÆK

HVER ONSDAG kl. 19.00
Almindelig Banko
Samlet gevinstsum ca.

ENDRUP
LOKALRÅD
Årsmøde d 24. marts i Klubhuset
Vi mødes kl 19.00
Dagsorden ifølge vedtægter
Men bemærk:
Godkendelse af vedtægtsændringer.
Det handler om direkte
valg til lokalrådet.
Derefter håber vi på en god
snak om mejeri, cykelstier,
blomsterstriber
og skovrejsning mm

26.000 Kr.
2 opvarmnings runder 100 – 200 – 500 kr.
200 – 400 – 1000 kr.
18 runder med hver 100 – 200 – 400 kr.
Sidegevinster, Superbanko, S- Blad
Puljenr.1 Lykkenr. pr. halvleg.

Mvh. Johannes Brændegård

På Vester Nykirke
kirkegård

Endrup/V.Nykirke
lokalhistorisk arkiv

kan man nyde denne flotte
kirkegårds udsmykning,
det er kirketjener Mette Demuth
der har kreeret denne flotte
klokke af gran og tråd.

afholder

Birthe Krogh Schmidt.

Generalforsamling
Torsdag den 10.marts 2022 kl. 19.30
Klubhuset Møllegårdsvej 1.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag til generalforsamlingen
senest 8 dage før på
e-mail: endrup.nykirke@gmail.com
Efter generalforsamlingen
er der et let traktement.
Hilsen bestyrelsen
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Vejrup Borgerforening
STOR opbakning til julemands arrangement i Vejrup
Der sås et kæmpe fremmøde på torvet i Vejrup, lørdag d. 28. november 2021, da Vejrup Borgerforening
havde arrangeret julemand på torvet og juleoptog
med udklædte heste og ryttere.
Og for det, vil vi i borgerforeningen gerne siger tusind tak til hele Vejrup, og ikke mindst til de medvirkende, for den store opbakning til vores årlige jule
arrangement.
Der kom en masse glade familier og julestemningen
var helt i top, da juletræet tændtes og der blev sunget om juletræet.
Som altid, afsluttedes arrangementet med slikposer
til alle børn, og et billede med julemanden.
Vi glæder os til at holde traditionen i live endnu flere
år, sammen med byens fantastiske beboere !
Et ønske om et GODT NYTÅR fra Vejrup
borgerforening!

Har DIN virksomhed et reklamebanner på vejrup.dk?
Støt borgerforeningen og få reklame på samme tid. Ved at købe et banner på vejrup.dk, støtter din
virksomhed borgerforeningen og du får en attraktiv plads på siden, hvor de besøgende kan se dit banner. – Kontakt borgerforeningen på Facebook eller via mail: borgerforening@vejrup.dk, for at få din
reklame på vejrup.dk. – Et banner koster 300 kr. pr. år.
OBS For at få det optimale ud af pladsen, anbefaler vi at et banner er på 720×240 px.

www.endrupby.dk
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Modeshow
Modeshow
Tirsdag d. 5. april kl. 19.00 ved
Boutique no 9 i Bramming.

Tirsdag d. 5. april kl. 19.00 ved Boutique no 9 i Bra

Denne aften vil Boutique no 9 og lokale modeller
fra Vejrup
fremvise nyt lækkert forårstøj samt give inspiration
til, hvordan vi bliver klar til forårsmoden.
Efter fremvisningen serveres der kaffe og kage.
Vi skal være min. 15 personer ellers aflyses
arrangementet.
Pris: 50 kr.
Ikke medlemmer: 100 kr.
Vi kører samlet fra hallen kl. 18.30.
Tilmelding senest d. 26. marts til Lissy 40 29 51 89
Vejrup Husholdningsforening

Denne aften vil Boutique no 9 og lokale modeller fr
fremvise nyt lækkert forårstøj samt give inspira
hvordanSeniorklub.
vi bliver klar til forårsmoden.
Generalforsamling itil,
Vejrup
Efter fremvisningen
serveres
der kaffe
klubben - Klubhusgrillen,
Gurli Sørensen,
Min Køb-og kag
mand og Foghs øl.
Vi skal være min.
15 personer ellers aflyses arrange
Der var valg til bestyrelsen og Gurli Sørensen, Jens
Christian Jermiin og Lene Thorø Uhd blev alle genvalgt.

Torsdag den 3. februar havde 44 valgt at deltage i
Seniorklubbens generalforsamling og efterfølgende
oplæg om arv og testamente.

Pris: 50 kr.
Ikke medlemmer: 100 kr.
Vi kører samlet fra hallen kl. 18.30.
Efter det lækre kaffebord fra med hjemmebag fra
Susanne og Niels Ole gik ordet til advokat Karina
Schmidt. Hun fortalte meget engageret om vigtigheden af at have styr på, hvad man ønsker, der skal ske
med arven, når den dag kommer. Desuden orienterede hun om fordelen
ved at oprette et fremtidstestamente.

Tilmelding senest d. 26. marts til Lissy 40 29 5

Tommy Hunderup fremlagde årets beretning og
omtalte bl.a.de arrangementer, der havde kunnet
gennemføres, selv om COVID 19 havde lagt sine begrænsninger på antallet.

Kontingentet er fastsat til 75 kr. og da vi har fået et
tilskud fra Esbjerg Kommunes §79 pulje, kan prisen
holdes nede på de forskellige arrangementer og ture.
Tommy takkede sponsorerne, der har støttet Senior-
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Et tankevækkende oplæg
og skulle nogen have
fået lyst til at få hjælp til
oprettelse af testamente
mm. kan man fået godt
tilbud hos Karina Schmidt på tlf. 75 12 30 44.

Vejrup Husholdningsforening

www.vejrup.dk
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Årsmøde i Vejrup
Årsmøde ilokalråd
Vejrup lokalråd
hør mere
om hvad
vi harder
arbejdet
med og hvad der
der er
støbeskeen, der vil bl.a.
Kom og hør mere om hvad viKom
har og
arbejdet
med
og hvad
er i støbeskeen,
vili bl.a.
nyt gamle
om Landsbyparken
den gamle Grindsted bane.
være nyt om Landsbyparken være
og den
Grindsted og
bane.
Hvad har vi behov for i det nye aktivitetshus i Vejrup?
Debat: Skal vi have et aktivitetshus i Vejrup?
Støtteforeningen for aktivitetshuset
(den gamle
spejderhytte)
gerne
have byens
Støtteforeningen
for aktivitetshuset
(den vil
gamle
spejderhytte)
vil gerne have byens
beboere
komme at
og aktivitetshuset
fortælle hvad aktivitetshuset
skal indeholde
borgere til at komme og fortælle
hvadtil Iattænker
kan indeholde
● Hvad mangler byen?
• Hvad mangler byen?
● ønskes
Hvilke aktivititeter
• Hvilke aktivititeter kunne der
i det nye ønsker
hus? vi i det nye hus?
Årsmødet finder sted i Vejrup Endrup Fritidscenter,

Årsmødet ﬁnder sted i Vejruptirsdag
Endrup
d. 5.Fritidscenter,
april 2022, kl. 19.00.
tirsdag d. 5. april 2022, kl. 19.00.

Af hensyn til bestilling af kaffe/te, bedes du tilmelde dig,
enten via
mail du
til lokalraad@vejrup.dk,
Af hensyn til bestilling af kaffe/te,
bedes
tilmelde dig, enten på
viatelefon
mail 30
63
81
08
eller
online
ved
at
skanne
QR
koden.
Online
til lokalraad@vejrup.dk, på telefon 30 63 81 08 eller online ved at
link kan også findes under begivenheden på vores
skanne QR koden. Online link kan også ﬁndes under begivenheden på
facebook side.

vores facebook side.

Belysning ved søen
Vejrup var så heldig at få en tidlig julegave da Nordea Fonden i
december bevilligede 158.125 kr. til belysning rundt ved regnvandssøen.
Belysningen gør at vi nu kan benytte stien rundt søen hele døgnet
ikke mindst aften og morgen timerne til glæde for almindelige aftenture, til jogging og vandreture. Børnehave,
skole, idrætsforening og dagplejere forventes
også at få fornyet glæde af stien.
Vi ser også frem til at den gamle jernbane
bliver omdannet til sti så vi kan få en forbindelse mellem hele Landsbyparken og stisystem på den gamle banetrace både mod syd
og nord.
Projektet forventer vi at opstarte i begyndelsen af foråret når alle tilladelser er på plads.
Mange tak til Nordea Fonden for bevillingen.
Vejrup Lokalråd Leif Hermansen

www.endrupby.dk
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EN JULEHILSEN
FRA KAKAOBODEN
Endelig kunne vi åbne igen med et års forsinkelse.
Tak til alle for støtten, selv på regnvejrsdage, det var
hygge med gløgg, æbleskiver og rom i kakaoen. Vi
takker også min købmand for et rigtigt flot sponsorat til boden.
Nu håber vi at ﬁnde tid til et musik/fællesarrangement til sommer.
Mvh. tovholder Per B.

Vejrup/
Gørding 4H
Generalforsamling
mandag den 21. marts kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægter.
Mødested: Vejrup Endrup Fritidscenter
Afholdelse med forbehold for ændringer
i corona-restriktioner
og alle gældende corona-relaterede
møderegler vil blive overholdt.

NyNyannonce
annoncepåpåside
side1717

Opstart af aktiviteter oplyses senere.
Hanne Holden.

Ny annonce på side 17

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.malerrasmussen.dk
Tlf. 75 10 10 60
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Vejrup seniorklub
Hør mere om: De farlige kvinders ø
Tidligere sognepræst Flemming Rishøj fortæller under overskriften
”De farlige kvinders ø” om kvinderne fra Sprogø.
I dag er Sprogø noget, man suser hen over i løbet af
nul komma fem på vej over Storebæltsbroen, og øen
er fredet og kendt for sit rige fugleliv. Tidligere var
det en ø, man kunne iagttage fra færgen, når man
sejlede over Storebælt. Men øen bærer også på en
anden historie.
Sprogø var engang et ”naturligt fængsel” midt i Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961
blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder
under åndssvageforsorgen, som det dengang hed,
blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvet
og dermed til fare for samfundet.
Flemming Rishøjs foredrag
belyser gennem
tale og PowerPoint et stykke
danmarkshistorie og viser
blandt andet, at

havde man én
gang fået titlen
”Sprogøpige”,
var man for
altid stemplet som ”en af
dem”. Det er en
tankevækkende historie om
mennesker, der
set med samfundets øjne forblev
tabere. Flemming Rishøj sætter spørgsmålstegn ved,
hvorvidt samfundet har ændret menneskesyn siden
dengang, eller om det er status quo.
Foredraget kan opleves I Vejrup Endrup Fritidscenter torsdag den 24.02 2022 kl. 14.00.
Der tages højde for corona situationen på det givne
tidspunkt.
Der serveres kaffe og brød. Pris 75 kr.
Arrangør. Vejrup Seniorklub
Alle er meget velkomne

Japan - et eksotisk og spændende sted at besøge
Britta Pedersen og Leif Jørgensen rejste i 2013 til
Japan, og de har lovet Vejrup Seniorklub at komme
og vise nogle billeder og fortælle om turen.

Det foregår torsdag den 7. april kl. 15.00 i Hallen.
Bemærk tidspunkt.
Alle er meget velkomne.
Pris 75 kr. inkl. Kaffe og kage.

www.endrupby.dk
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Vejrup Idrætsforening &
Støtteforeningen MK. 79
Afholder ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 8. marts 2022 i V.E. Fritidscenter.
(Kan generalforsamlingerne ikke afholdes, bliver den
udsat og nærmere info vil komme.)
• Kl. 19.00 Byder MK 79 Velkommen. Dagsorden iflg. vedtægterne.
• Kl. 19.30 Har Idrætsforeningen ordet.
Alle er velkomne.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag skal fremsendes skriftlig til formanden –
senest den 1. marts.
Vejrup IF er en idrætsforening, der drives på frivillig
basis, hvor det sociale har første prioritet, og et samlingspunkt for byens borger.

Vi har brug for dig,
der kan give en hånd
med eller har en god ide.
Foreningen mangler altid frivillige personer, Idrætsforeningens forskellige udvalg Badminton, E-Sport,
Gymnastik, Fodbold, Håndbold, Svømning, Sponsor,
Festudvalg og Bankoudvalget. Udvalgene vil rigtig
gerne klæde dig på, til den opgave du kan/vil være
en del af, det at være med i byens foreningsliv.
Har du interesse eller bare lyst til at
give foreningsarbejdet en chance,
kontakt da formand
Sabrina Hermansen på mobil 26 18 00 20

SPONSORSTØTTE fra OK benzin
TIL Vejrup Idrætsforening
DET BLEV TIL 35.516,00 kr.
med de 30 % OK har givet som ekstra støtte.
Der skal lyde en stor tak til alle byens borgere, der har et OK kort, som er tilkoblet
Vejrup Idrætsforening i 2021 Det er et super, super flot beløb, som skal bruges på aktivitet for foreningens medlemmer og lokalsamfundet.
Det betyder så meget for os,
at I er så mange, der er med
og støtter VIF på denne måde.
Nu hvor mange foreninger er
presset i de her usædvanlige
tider, så bliv endelig ved.
VIF Formand
Sabrina Hermansen
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Fælles Om.
Ambitionerne
I Middelfart Sparekasse i Esbjerg hjælper vi med at omsætte erhvervslivets gode ideer til handlinger, til glæde og
gavn for din virksomhed og for fællesskabet.
Vil du vide mere om, hvad vi kan
gøre for dig og din virksomhed,
så ring til Michael, eller læs mere
på midspar.dk/esbjerg

Michael Kruse
Erhvervsrådgiver
88 20 85 68
mik@midspar.dk

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

www.endrupby.dk
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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

Køb, Salg og Biludlejning

af brugte biler
Storegade 80C, Vejrup, 6740 Bramming

Tlf. 7519 0452
www.jensenbiler.dk

Jensen Biler
Glarmester

FICH RASMUSSEN
Nørregade 7 · Bramming
Tlf. 75 17 30 49 · Biltlf. 23 41 20 49
glarmester@fich-rasmussen.dk

Gørding
Smede& Maskinforretning
ApS
Gørding
Smede& Maskinforretning
ApS
Nygade
25 25
- 6690
Gørding
- Tlf.-75
1775
8217
1182 11
Nygade
- -6690
Gørding
Tlf.
Nygade
6690
Gørding
Tlf.
Aften:
Laurids 25
Schmidt
75 17 88
88 - Bil 29 26-56
50 75 17 82 11

GRILLEN
i
VE-Fritidscenter

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

Aften:Holger
Laurids
Schmidt
7526
1751
88 50
88 - Bil 29 26 56 50
Laurids
Schmidt
-Bil
Bil2929
56
Svenning
26
56
Holger Svenning Bil 29 26 56 51

Alt indenfor:
Binderi
Begravelse
Brudebuketter
Vin & chokolade
Specialitetet

ÅBEN:

Hverdage: 9.30 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 13.00
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Tlf. 75 17 89 53
Nygade 36
6690 Gørding

Kirkebladet
Nr. 1 • 2022

Fanden og hans pumpestok
Fanden og satan har kronede dage. I hvert fald, hvis man lytter
efter i sproget, hvor han påberåbes i hver tredje sætning, som vi
mennesker taler med og til hinanden. Nu er det ikke fordi, der
skal løftes en hævet pegefinger fra præsten - i forhold til at bande. Blot lyder det ikke særlig pænt.
Men interessant er det dog, så meget som fanden og satan påberåbes, og så fylder det alligevel ikke noget i den almene bevidsthed. Der er i den forstand tale om tomme eder, men som
alligevel sigter mod et fænomen, som menneskelivet - igen og
igen - konfronteres med. Nemlig ”det onde”. Og ondskabens virkelighedskarakter skal man bestemt ikke underkende. Det onde
er en del af os selv, og man se ondskaben udfolde sig i verden
omkring os, blot vi åbner en avis eller tænder for fjernsynet.
I kirkelig sammenhæng forsøger vi rituelt at holde ondskaben
på afstand: - Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt
hans væsen. Det kan lyde gammeldags og antikveret med sådan
en forsagelsesformel, som den lyder som indledning til trosbekendelsen. Men hvis man tænker et niveau dybere, så er der selvfølgelig en mening i tingene. Nemlig at tage det onde på ordet
– for at holde det på afstand. I den sammenhæng er der ikke tale om en tom floskel.
Den engelske forfatter og religiøse tænker C.S. Lewis skriver et sted, at djævelens største sejr er, at ingen længere
tror på ham. At det hele er blevet til tomme eder, endskønt ondskaben stadig lurer alle vegne.
Nu tænker jeg som sådan ikke fanden som ham med horn i panden og pumpestokken og hvad man ellers kan
udstyre ham med. Der er tale om billedlige udtryk, men stadigvæk som ondskabens virkelighed. Det er vigtigt
aldrig at glemme. Man skal ikke dyrke det djævelske, men man skal heller ikke glemme det.
Uffe Vestergaard

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
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.
Sognets officielle 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: gravervejrup@gmail.com

Vester Nykirke:
Menighedsrådsformand
Henrik Christensen
Hjortkærvej 14
Tlf. 75 19 10 13 eller 40 19 10 13

Hvad er luthersk kristendom –
hvad er en luthersk gudstjeneste?
Foredrag og fortælling ved undertegnede, d. 31/3 i konfirmandstuen.
Vi har i Danmark en Folkekirke, som
går under betegnelsen ’evangelisk-luthersk’. Og det har vi i en temmelig
urokkelig forstand, eftersom denne
er indskrevet som en del af selveste
Grundloven. På den måde en ualmindelig stærk juridisk beskyttelse
af kirken. Skal Folkekirken væltes,
så skal man altså først have væltet
Grundloven, hvilket ikke sker sådan
lige hen over natten.
Men selvom kirken på den måde værnes af staten, så kan det ind i mellem
godt rumle inden for kirkens mure.
Og det gør bestemt ikke noget. Det
er vigtigt – til enhver tid – at diskutere forståelsen af kristendommen i
den tid, som vi lever i. Der diskuteres
forandring og fornyelse af ritualer.
Nogen vil revolutionere. Mens andre
måske godt vil justere, men alligevel
holde fast i traditionen – (det er sådan
nogen som mig). Og så er der nogen,
der ikke vil rokke ved en tøddel.
Der har desangående været sendt oplæg og mulighed for at give høringssvar ud til landets menighedsråd. Vi
har ikke her på stedet gjort så meget
ved det. Der har været afholdt møder
og konferencer. Men i sidste instans
er det biskopperne, som indstiller til
dronningen, hvilke ritualer som skal
autoriseres. Og alt tyder på, at man
holder fast i det traditionelle, bundne,
dog med visse nye frihedsgrader.

Graver Mette Demuth
Nykirkevej 2, Størsbøl,
6740 Bramming
Mail:
rakumettedemuth@gmail.com
Mobil 2336 7708
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf. 4296 0550

Men hvad er det for noget med den
lutherske kristendom, den lutherske
kirke – og den lutherske gudstjeneste. Er der mere Luther end Kristus?
– Rigtig meget af Folkekirkens fundament er jura. Der her ind i mellem
været såkaldte ’læresager’ mod præster, som bevidst er trådt uden for de
lutherske rammer. I det omfang, de
pågældende er blevet fradømt embede, kjole og krave mv., så har det
været ganske almindelig juridiske
dommere, som har fældet dommen.
Dog bistået af kirkelige og teologiske
eksperter, men ikke desto mindre.
Vi lever i et retssamfund, hvori også
Folkekirken er indfældet. Og når det
kommer dertil, så trumfer juraen
både tro og ånd.
En foredragsaften om Folkekirkens
komplicerede institution – i en blanding af teologi og jura – evangelisk
forankring, historisk forankring – juridisk virkelighed. – Beregnet for enhver med interesse for kirken – eller
gudstjenesten i det hele taget. Hvorfor er tingene som de er? – Hvorfor
er der noget, som bare ikke kan laves
om? – Man behøver ikke at vide en
masse på forhånd. Eneste forudsætning er nysgerrighed.
Foredrag om Folkekirken, d. 31/3 –
kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Præstegården i Vejrup, 6740 Bramming.

Så har der været røster fremme fra
præster, som ikke bryder sig om det
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lutherske, fordi Martin Luther (14831546) – trods reformationens liberalisme og frisættende tendenser – var
en temmelig bastant herre i sit syn på
kristendommen. Luthersk teologi er
på sin vis fundamentalistisk, eftersom grundlaget for det hele er evangeliets ord. Men heldigvis og stadigvæk med plads til tolkning, dog altid
inden for lutherdommens rammer.
Der er nogen, der mener, at det er for
snævert i en moderne verden.

www.vejrup.dk

Uffe Vestergaard

Vejrup Endrup Nyt

Mere filosofi
Der er i løbet af vinter og efterår
blevet filosoferet på livet løs. Og
vi fortsætter lidt endnu,0 frem i
foråret, nemlig hhv. 17/2 og 10/3
– med filosofiens historie – studiekreds/foredragsrække. Og selvom
jeg for indeværende kun har angivet to datoer frem til det tidlige
forår, så betyder det ikke at vi slutter dér. For vi slutter først, når vi
er færdige, og der kan gå mange
runder inden da. Men dog slutter
vi for denne sæson. Forår og sommer skal ikke bruges på de store
og tunge tanker – jo, det kan man
godt bruge det til, men da skal de
være, når man går og roder i haven. Jeg vender frygtelig tilbage
med nye datoer - senere hen.

De følgende emner for filosofiens
historie bliver det middelalderens
filosofi og efterfølgende renæssance og reformation, hvor det enkel-

te menneske – som individ – begynder at få betydning i sig selv.
Her lægges grunden til den senere
modernitet og individualisme. Det
bliver noget i den retning, som
kommer til at ske de følgende par
gange. Og herefter ser vi, hvad der
sker.
Vel mødt, d. 17/2 og 10/3 – kl.
19.00 i Konfirmandstuen på Præstegården i Vejrup. Selvom man
ikke tidligere har været med, så
kan det sagtens lade sig gøre at
koble sig på. Så bare mød op. Eneste forudsætning er nysgerrighed i
forhold til filosofi og historie.
Uffe Vestergaard

Men foreløbig, hhv. d. 17/2 og 10/3.
Vi er kommet gennem den græske
tid og den romerske tid, hvorefter
i middelalderen den politiske magt
rykker fra Rom og længere nord
på, til Frankerriget, senere Tyskland, om end at der i Rom fortsat
befinder sig en meget stærk pavekirke, hvis myndighed og rækker
nord på.

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt
Personalia
Begravet/bisat, Vejrup Kirke
Erna Fyhn

Gudstjenestetider
Vejrup - Vester Nykirke
Vejrup

V. Nykirke

13/2

Septuagesima

ingen

9.15

20/2

Seksagesima

9.15

ingen

27/2

Fastelavn

ingen

10.00

6/3

1. s. i fasten

10.30

9.15

13/3

2. s. i fasten

9.15

ingen

20/3

3. s. i fasten

ingen

10.30 (PT)

27/3

Midfasten

9.15

ingen

3/4

Mariæ Bebudelse

ingen

10.00*

10/4

Palmesøndag

10.30

ingen

14/4

Skærtorsdag

14.00

19.00

15/4

Langfredag

10.30

9.15

17/4

Påskedag

9.15

10.30

18/4

2. påskedag

Henvises til Bramming

PT - sognepræst Pernille Troldborg
* - afskedsgudstjeneste for Ingrid Sand Simonsen
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Luft/vand varmepumper
Vejrup Endrup Nyt
Olie- og gaskedler

ÅLUNDEN 1 · 6690 · GØRDING ·

7517 8504

AUT. VVS INSTALLATØR

[

STENHUGGER
Jørgen Martin Pedersen

VI SKABER SYNLIGHED

]

Strandby Kirkevej 270 • 6700 Esbjerg • Tlf. 76 109 110 • www.gte.dk

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

Logo til brug på lyst tøj

www.casperskoreskole.dk

Kongensgade 43
6700 Esbjerg
Telefon 75 13 62 02

Nørregade 16
6740 Bramming
Telefon 75 17 47 17

Eget guldsmedeværksted

Nederdammen 34
6760 Ribe
Telefon 75 42 41 90
Egen urmager

Salg af øl op til 12 varianter, Salg af gaveæsker
Udlejning af fadølsanlæg & Foredrag med ølsmagning
Følg os på Facebook, Fogh’s Øl hvor du også fi nder åbningstider.

Bestilling af øl eller gaveæsker på tlf. 40271020

Fogh’s Øl

Vejrup Industrivej 7, (bag V.F. Biler)

www.endrupby.dk
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Vejrup Endrup Nyt

Storegade 20 • DK-6740 Bramming • Telefon: 96 82 15 80

At tage afsked ...

– kræver omsorg og eftertænksomhed
Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

Find mig på Facebook
eller
på siden anmeld håndværker
Alt reparation udføres
nybyg, tilbyg - støbe arb.
facade - badeværelse

Mobil: 9380 0703

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

... 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

FRANS’ VÆRKSTED OG SERVICE
Reparation og vedligehold af plæneklipper/havetraktor og andre maskiner.
Svejseopgaver, reparation af staldinventar mm.
Vi kan hente din maskine hjemme ved dig.

Frans Wijbenga, 22 47 22 63
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Fyringsolie, dieselolie, AdBlue,
smøremidler, træpiller

Hør nærmere på

75 19 00 54

Vejrup Endrup Nyt
Boganmeldelse

Pernille Juhl: ”Marens vilje”. 2018
Det begynder med en fattig barndom i Vestjylland sidst i
1800-tallet og slutter med ridderkorset 1932 ”for en stor
indsats i grænselandet”. Ind imellem får vi en usædvanlig
livshistorie om Maren Sørensen, der som 12-årig ved sin
moders sygeleje beslutter at blive sygeplejerske. Det lykkes, og hun bliver ansat på Stevns. En begivenhed i disse
unge år er et kursus på Liselund ved Slagelse i 1909, hvor
hun møder frimenighedspræsten Niels Dahl, der får afgørende betydning for hende livet igennem.
Det er også her på Liselund, Maren bliver gjort opmærksom på grænselandets danske befolkning og dens
problemer med at fastholde dansk sprog og kultur under
tysk herredømme. Her er en opgave for hende, føler hun,
og snart begynder hun som hjemmesygeplejerske, først
ved Tønder, siden ved Flensborg. Men det er mere end
en kulturkamp, det er også en kamp mod fattigdom og
lidelser, og uforfærdet tager hun de mange udfordringer
op og yder næsten det umenneskelige i at hjælpe og trøste - uanset nationalitet.

Det er en levende skildring af en grænseegn og dens
mennesker, og de to verdenskrige 1914-18 og 1940-45
og genforeningen 1920 bliver i beretningen næsten personliggjort gennem Marens engagement og mange oplevelser. - - I årene 1923 - 48 leder hun det nyoprettede
Børnenes Helsehjem, Sdr. Vilstrup ved Haderlev fjord
med entusiasme, men ikke alle er enige med Maren. Da
en ung pædagog vil drøfte de pædagogiske principper
med hende, får hun det svar, at ”her spiser vi vores øllebrød op”. Sådan! Og sådan er bogen levendegjort med episoder, der bygger på omfattende research.
- Selv er Maren ikke skånet for skuffelser og sorger, og
hun må hele livet lide under sin mandhaftige fremtoning.
Efter endt læsning af de 400 sider har man lyst til at læse
bogen igen. Den giver både viden og god underholdning
og sætter et ﬁnt minde om en bemærkelsesværdig kvinde, vi ellers ikke hører om.

ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00 i Vejrup Endrup Fritidscenter
Dagsorden i henhold til Centrets vedtægter
Vejrup Endrup Fritidscenter

Vejrup præmiespil
503
532
451
104
94
259
208
500
462
219
444
426
99
387
538
172
30

December 2021
Gitte Hansen
Poul Ottosen
Tonny Sønderup
Joan Østergaard
Dan Søndergård
Erik Frandsen
Pelle
Signe Ladefoged
Lene Thomsen
Vendy Ryberg
Brit Pedersen
Børge Voss
Hans Jørgen Madsen
Uffe Vedsted
Inge Mikkelsen
Marianne Rønde
Michael Sørensen

Præmie
200
150
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

292
206
470
531
377
511
505
222
271

John Frederiksen
Anders Peter Larsen
Brian Lambertsen
Peder Hjort
Helge Hansen
Anna Schultz
Karen Olsen
Torben Staal
Kurt Brandsborg

130
234
127
270
492
333
210

Januar 2022
Anne Grethe Risager
Mette Bergenhagen
Niels Ole Jensen
Anne Marie Frederiksen
Mette Ladefoged
Jacob Brun
Asta Kirkeby

50
50
50
50
50
50
50
50
50
Præmie
200
150
150
100
100
100
50

www.endrupby.dk

428
438
372
193
168
84
49
44
433
65
493
99
345
242
236
37
371
381
39

Linda Iversen
Johannes Christensen
Jørgen Lind Poulsen
Britta Jensen
Hans Johnsen
Else Marie Hansen
Søren Callesen
Solveig Barkholt
Børge Voss
Vanda Christensen
Christine Grøn
Hans Jørgen Madsen
Hardy Andersen
Erik Stenager
Jan Bergenhagen
Mike Pedersen
Lars Laumann Petersen
Gry Hejn
Ejvind Christensen

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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TLF 75 36 33 22
KIRKEVEJ 13 A, VEERST
6600 VEJEN
WWW.REOLMONTOREN.DK

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

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

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

www.skovmadsen.dk
www.skovmadsen.dk

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

HOT N TOT

Dame & Herrefrisør
V/Helle Oster
VEJRUP Storegade 19 A
Mobil 27242258
Mobil Pay. 78239

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

Vejrup Hønseri
v. Hans Jakob Sørensen
Hovedvej A1 nr. 33 Vejrup
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Vejrup Endrup Nyt
Træner til træner

Hjernegymnastik
– holder både krop og sind i gang. Brug de
4 øvelser til opvarmning eller som et sjovt indslag
Find flere trænertips på dgi.dk

1.
Spejlet
Instruktøren præsenterer tre
bevægelser. Gå sammen i par, stil
jer overfor hinanden og lav de tre
bevægelser. Den enkelte bestemmer
eget tempo og selvvalgt rækkefølge
på de tre bevægelser.
Når der ved et tilfælde opstår et
spejl mellem de to makkere, skal
de to klappe egne lår og derefter
klappe makkerens hænder.

2.
Brug øjnene
Find et fikspunkt, som øjnene fastholder.
Kør hovedet rundt i alle retninger. Automatisk kommer musklerne på arbejde.
Øvelsen er god for nakkemuskulaturen,
og især mennesker med briller får aktiveret nogle sløve muskler.

3.
Træn balancen
Stå på benene, læg venstre øre
ned på venstre skulder og gå i
næsens retning 3 gange rundt om
dig selv. Sæt derefter hovedet op
på plads. Pas på, du ikke falder.
Gentag mod højre. Øvelsen træner
balance og syn.

4.
Krydsbevægelser
Instruktøren viser 4 forskellige bevægelser, som udføres i moderat
tempo.
1. Tag venstre fod frem og højre
arm op i vejret. Og derefter
modsat.

3 bevægelser fra instruktøren:
 Klap på lårene, stræk
armene ud til højre.

2. Tag venstre fod tilbage og højre
arm frem. Og modsat.
3. Tag højre arm tilbage og venstre fod ud til siden. Og derefter
modsat.

 Klap på lårene, stræk
armene ud til venstre.
 Klap på lårene, stræk
armene op i luften.

4. Løft højre knæ op foran dig i
en 90 graders vinkel og løft
venstre arm ud til venstre. Og
derefter modsat.

Udfør bevægelserne i eget
tempo, og pludselig spejler
man sin makkers øvelse.
Tænk hurtigt, når I kommer til
at spejle hinandens bevægelse
– og husk at klappe.

Start med at lave bevægelserne i
numerisk rækkefølge, dvs. øvelse
1 først. Derefter siger instruktøren
tallet på bevægelserne i vilkårlig
rækkefølge. Det kræver fuld koncentration og udløser store grin.

Vejrup Fitness informerer
Der er nu monteret en ny dør og et nyt låsesystem,
til alle medlemmer, i bør have fået en pinkode,
som i fremover skal bruge for at komme ind.
Ellers må i melde ind i en kommentar på
Face book og så får I en pinkode ASAP.
Det vil stadig være muligt at bruge chippen, men
den skal i så fald om programmeres. Vi vil meget
gerne have de chips tilbage, som ikke længere er i brug.
Der bliver stillet en beholder frem til selvsamme.

www.endrupby.dk
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Støtteforening for Aktivitetshuset
Afholder ordinære generalforsamling
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00 afholdes i V.E. Fritidscenter

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent og
stemmetæller
2. Formanden aflægger beretning for det
forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab, godkendelse af
årsregnskab
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og revisor
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, senest den 1. marts
Formanden :
Kasserer
:
Sekretær :
Bestyrelse :
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Karsten Grønning
Lars Utoft
Helle Burkal
Peder Thomsen,
Kurt Brandsborg,
Betina W.N. Pedersen

Vedr. tidligere Spejderhus ”Græstotten”, husets beliggenhed mod øst på Gl. Hovedvej
nr. 6 B. Huset blev opført i året 1993, indtil
Branden i 2020.
Efter branden blev der ryddet op på grunden, resterne af huset blevet fjernet, jorden
er blevet jævnet og kun det gamle udhus/
brændeskur står nu tilbage.
Arbejdsgruppen har tænkt videre, og der skal
bygges et hus, men hvilke.
Der er mange tanker fremme, alternative
tanker, med flere aktiviteter under samme
tag, et Hus, flere Huse, hvor man her kunne
bruge et hus til flere aktiviteter, eller mødested for forskellige udendørs og indendørs
aktiviteter. Er du en af dem der kunne bruge
et sted til en aktivitet, men mangler et lokale.
Kom og hør nærmere.
– Venlig hilsen Bestyrelsen

www.vejrup.dk
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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

Nielaus & Jeki Møbler ApS

Hovedvej A1 37 • Vejrup
6740 Bramming
Tlf. 7519 0085

- kom godt fra start...

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

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

Jesper Dejlov Andersen
Email: Jesper.a24@hotmail.com
Direkte: +45 27 85 57 01
Vejrup Storegade 15A . 6740 Vejrup

Optometrist – kontaktlinsespecialist
Bo Skjøde Knudsen
Storegade 26 · 6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 20
www.endrupby.dk
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Vejrup Antenneforening
Afholder ordinær generalforsamling
Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.00 i Vejrup- Endrup Fritidscenter
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab. Herunder fastsættelse af evt. udlodning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling under punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles
foreningens formand Erik Stenager, Stationsvej 18 Vejrup erik@stenager5.dk
Senest Mandag den 28. februar 2022
Bestyrelsen for Vejrup Antenneforening.

Vejrup Antenneforening
påskønner initiativer
Vejrup Antenneforening har besluttet at udlodde midler til de f
oreninger 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 til Poul Bjarne Holst
på mail: Holst4@mail.tele.dk
Ansøgningsfrist er 15. marts 2022
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

24

www.vejrup.dk

Vejrup Endrup Nyt

VIF Gymnastik
Voksen hold - kom bare!
Nytårsforsæt, eller hvad end der nu skulle motivere lige netop
dig, så har vi stadig plads til dig på de forskellige voksen
Motionshold.
Sjov træning og Cross-gym er til slut marts, men begge hold
plejer derefter at rykke udenfor.
Mandage: kl. 20 - 21 Ballet for voksne, Bevægelse, dans & opstramning
Tirsdage:

kl. 17 - 18.15 Yoga, Afspænding, bevægelse & styrke - Yoga er til d. 26/4
kl. 18.30 - 19.25 Crossgym, Styrke & konditionstræning

Torsdage: kl. 18.30 - 19.25 Crossgym, Styrke & konditionstræning
kl. 19.30 - 20.25 Sjov træning, Bevægelse, styrke & humørfyldt
Fælles for alle: kom og prøv, det er for alle motions glade, nybegyndere såvel som erfarne.
Det er muligt at prøve holdene de første 3 gange GRATIS.
Læs mere om de enkelte hold på vejrupif.dk, under fanen gymnastik, vil du ﬁnde de enkelte hold
med yderligere holdbeskrivelse.

GYMNASTIKFORENINGEN 2022
Sæt

X Lørdag d. 12. marts kl. 15.00!

Her vil gymnastikforeningen åbne dørene
for sæsonens gymnastikopvisning.
Nærmere info følger…

Yeees så er der Yoga igen
Med opstart fra tirsdag d. 1. februar, kan vi med glæde igen tilbyde yoga.
Det vil foregå i multisalen fra kl. 17.00-18.15 med kyndig vejledning af:
Yoga uddannet underviser Maja Henriksen
Yoga er en praksis med fokus på både krop og sjæl, og med udgangspunkt
i traditionel hatha yoga vil undervisningen indeholde både fysisk praksis
bestående af forskellige asanas (stillinger) og pranayama øvelser (åndedræt).
Kom og vær med, alle kan deltage uanset tidligere erfaring.
Pris 350 kr. Tilmelding skal ske via vejrupif.dk, under fanen gymnastik.
www.endrupby.dk
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FREDAGS
FJOLLERI

HEJ ALLE
GÅ VENNER
– DER BLIVER GÅET
Hver torsdag kl 9.30
fra V.E. Fritidscenter

Med en masse aktiviteter!
Fra kl. 18.30 - 21.00
Prisen pr. barn pr. gang er 25 kr.

Alle er velkommen – Vi ﬁnder vej,
vi deler os op i to hold,
en kort og en lang rute,
altså 2 ruter,
Turen vare ca. en time,
du får Glæde, socialt samvær,
bevægelse og velbeﬁndende
og måske lidt fuglefløjt.
NU med kaffe igen!

Fredag den 11. februar
Fredag den 25. februar
Fredag den 11. marts
Fredag den 1. april
ER FOR ALLE BØRN, DER ER
FRISKE PÅ AT GI’ DEN GAS

Vel mødt og venlig hilsen
Anne, Karen, Anna Marie og Lis

FASTELAVNSFEST
Søndag den 27. februar
kl. 14.00-16.00
Fastelavnsboller og kage kan købes i Hallen
Indgang: Gratis for alle udklædte
30 kr. for alle over konﬁrmationsalder
og ikke-udklædt
26
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Kom til stor vinaften i Min købmand Vejrup
ÅBNINGSTIDER
Fredag
09.12 kl. 19.15 i Butikken.

Mandag
til
fragode
07.00
til 19.00
Der vil
blivesøndag
serveret en masse
vine, lækkerier

t
l
a
k
o
l
r
e
k
n
æ
t
Min købmand
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,
Besøg
os på
vores
Facebook
side
så både
julen
og nytåret
er sikret.

Siden er tilegnet vores kunder. - Der vil løbende komme information, tilbud og konkurrencer
fra jeres lokale
købmand.
– www.facebook.com
Hele
herligheden
kosterminkobmandvejrup
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”

Vi er her for fællesskabet

Kontakt Min Købmand på Tlf. 75 19 00 15 eller på Mail: 0502211@minkobmand.dk

www.endrupby.dk
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Annoncøroversigt
- støt dem - de støtter os

Din fagmand

Få gratis 4 års garanti på hvidevarer
Knud Jørgensen EL ApS

AEG Kondenstørretumbler

T8DSB830E

5499,-

2 års garanti – registrer dit nye produkt på El-Salg – få yderligere 2 års garanti

AEG Vaskemaskine

L7FSB840E

5499,-

Hjertestarterne hænger ved Min Købmand og
Fritidscenteret, som kan være med til at redde
liv, Vejrup har flere hjerteløber,
så der er flere der står klar,
hvis uheldet skulle være
ude i Vejrup.

Energiklasse A+ • 8 kg

Vejrup har flere hjertestartere

Mulighed for levering/montering
v Levering til aftalt tid
v Udpakning/tilslutning
v Gl. maskine kan tages med retur

7519 0085
7517 3900

Energiklasse A+++ • 8 kg
1400 Omdr. • Kulfri Motor

7517 8953
2978 9025
7510 1100
4296 0550
7517 3037
9244 4338
7519 0502
2815 0517
7517 8504
4027 1020
2247 2263
7517 1300
2023 0180
7517 3049
7610 9110
7519 0403
7517 8211
7510 1555
2724 2258
6175 1240
2061 2689
2785 5701
2040 6905
7519 0452
7519 0529
2971 3899
7519 0333
4038 0253
7517 8999
2096 9676
8118 7278
7517 7012
7517 3977
2272 1277
8820 8550
7519 0015
7519 0433
7510 2220
7517 4717
2325 2015
7536 3322
6171 8237
9380 0703
9682 1580
7517 3440
7510 2022
7519 0249
7517 4396
7515 2222
5171 9403
7519 0054
7519 0350

75 17 89 99

Telefon

Gørding
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Endrup
Gørding
Vejrup
Vejrup
Bramming
Vejrup
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Endrup
Vejrup
Vejrup
Glejbjerg
Vejrup
Vejrup
Gørding
Vejrup
Vejrup
Gørding
Bramming
Vejrup
Gørding
Bramming
Gørding
Esbjerg
Vejrup
Vejrup
Bramming
Bramming
Vejrup
Vejen
Vejrup
Vejrup
Bramming
Bramming
Bramming
Vejrup
Bramming
Esbjerg
Vejrup/Endrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Vejrup
Bramming

Nørregade 23 6690 Gørding

By

Butik Knoppen
Caspers Køreskole
Danrevi
Dansk Vinduesservice
Din Tøjmand
Ejendrøm
ELKOMP.DK ApS
Endrup Malerﬁrma
F. Løbner
Fogh’s Øl
Frans’ Værksted og Service
Fyhn Bedemandsforretning ApS
Gammelgaard
Glarmester Flich
Graﬁsk Trykcenter
Grillen i VE-Fritidscenter
Gørding og Smede forretning
Home Bramming
Hot N Tot
Hårbiksen
Ivan A. Jensen
JA Proﬁl
JBS IT-Service
Jensen Biler
Jørgen M. Pedersen
Kenneth Madsen
Kent Jensen
Kloakmester Bjarne S.
Knud Jørgensen EL ApS
Knudsens gardiner
Lasse G. Hansen
Lourup V.V.S.
Majholm
Maleﬁrmaet
Middelfart Sparekasse
Min Købmand
Nielaus Møbler
Nyt Syn
Pecani
Peter Bertelsen
Reolmontøren
RH Construction ApS
Ronni Fyhn
Skjern Bank
Skov Madsen
Sportsmaster
Søndergaard biler
Sørens Farve/Tapet
Sædding Revision
VE Fritidscenter
Vejrup Andels Grovvare
Vejrup El - Service
Vejrup Hønseri
Vejrup Maskinfabrik A/S,
XL Bramming Byggelager

www.kj-el.dk

Firmanavn

