FÆLLESFORENINGEN FOR
V.VEDSTED OG SDR. FARUP

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER
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BESTYRELSE FOR FÆLLESFORENINGEN
Formand for fællesforeningen:
Nis Peter Heinsen
V. Vedsted Byvej 37
Tlf. 5190 0008 - nispheinsen@outlook.dk
Næstformand:
Else Marie Kosegarten
Sdr. Farup Vej 37
Tlf. 7588 3009 / 3068 0014 - fru.kosegarten@gmail.com
Kasserer:
Flemming Madsen
Degnetoftevej 36
Tlf. 7544 5050 / 2097 7313 - flemming_madsen@live.dk
Sekretær:
Marianna Ohrt Johansen
Degnetoftevej 23
Tlf. 7544 6065 / 2370 4050 - mi@privat.dk
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Øvrige:
Britt Karlshøj Sprecher
Kløjsvej 8
Tlf. 7544 6667 / 2273 1104 - karlshoej@live.dk
Jens Krogh
Sdr. Kirkevej 7
Tlf. 2343 2375 - linda-boysen@hotmail.com
Eva Madsen
Sdr. Farup Vej 31
Tlf. 7544 5384 / 4046 3375 - evathorvald@outlook.dk
Lasse Nielsen
Sdr. Farup Vej 27
Tlf. 2818 5463 - moellevej@bbsyd.dk
Repræsentant i lokalråd syd:
Kjeld Andreasen
Sdr. Farup Vej 20
Tlf. 7544 5088 - kjeld.sdr.farup@gmail.com
Nis Peter Heinsen
V. Vedsted Byvej 37
Tlf. 5190 0008 - nispheinsen@outlook.dk
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VELKOMMEN
Med denne nye folder, byder bestyrelsen velkommen til et
nyt aktivitets-år i vores to landsbyer.
Vores to landsbyer er mere end bare et ”bump på vejen”,
selvom vi godt kunne trænge til et bump eller to, netop på
grund af den tunge og hurtige trafik herude.
Den megen opmærksomhed, som det nye Vadehavscenter
nyder, bl.a. de efterhånden meget fine priser centeret får,
giver også nogle trafikale problemer i vores byer.
Problemet er, at når 80% af Esbjerg kommunes indbyggere,
bor i byerne, bliver vi, der bor i landdistrikterne ofte
overset eller forbigået.
Vi er i dialog med kommunen, men ting tager tid. Vi ønsker
fartdæmpning, afmærkninger og ny asfalt. Asfalten er
kommunen i gang med, se bare, hvor det har pyntet i Sdr.
Farup, men vi ville jo gerne have fartdæmpningen med,
mens de arbejder i området. De meget fine forslag som
trafikgruppen har udarbejdet, vinder ikke gehør hos
kommunen.
Kommunen fortsætter med at renovere forsamlingshuset,
som bliver flottere og flottere. Det er dejligt at se, at mange
af borgerne i området, bruger huset. Derfor er det også
bestyrelsens ønske, at vi får så mange medlemmer i vores 2
foreninger, som muligt.
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Det viser jo netop, med de indberetninger vi skal give
kommunen, at der er et aktivt landsbymiljø.
Naturgruppen er i gang med at rydde op og genetablere
søen ved bålhytten.
Der er en aktivitet ved bålhytten, hver første fredag i
måneden: ”Bier um vier”, som vi håber mange vil benytte
sig af. Gruppen er også meget aktiv omkring etablering af et
toilet ved bålhytten. Det er nok et meget velkomment tiltag
for mange af os.

Bestyrelsen håber, at mange vil bakke op om, og deltage i
arrangementerne, i og uden for forsamlingshuset.

På bestyrelsens vegne.
Nis Peter Heinsen
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BIER UM VIER
En tradition ved bålhytten på Degnetoftevej er ved at etablere sig.
”Bier um vier” foregår hver første fredag i måneden. Det er en god og
hyggelig måde, at sige ”god weekend” på. Man kan mødes over en øl
eller to, eller en sodavand, grille sin medbragte mad eller lave bål. Eller
man kan noget helt andet. Kun fantasien sætter grænser.

Vel mødt fra kl. 16.00 til ”Bier um vier”.
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SANKT HANS
V. Vedsted Landsbyforening
Lørdag den 23. juni 2018
Der arrangeres bål ved Vandet, nedenfor diget ved Vester Bjergvej
(ved Digehytten)
Bålet tændes kl. 21:00
Båltaler: Højskoleforstander Per Jacobsen
Har du/I lyst til at spise medbragt mad, så er grillen varm fra kl. 19:00
(ved Digehytten’s bålsted)
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SANKT HANS
Sdr. Farup Grandelaug
lørdag den 23. juni 2018 kl. 18.30
hos Søren og Pernille, Sdr. Farup Maskinstation
Vi tænder op i den store grill, og man medbringer selv det kød, man vil
spise.




Medbring desuden:
1 eller 2 slags tilbehør til det antal personer, man kommer.
Tilbehøret serverer vi igen som fælles buffet.
Tallerkner, bestik og glas
Kaffe + kaffekop
Det koster ikke noget at deltage, men drikkevarer skal købes.
Der serveres kage til den medbragte kaffe efter båltalen.

Vi glæder os til at jer!
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HYGGE OG LET RENGØRING
Der holdes rengøringsdag i V. Vedsted Sogns forsamlingshus.
Mandag den 27. august 2018 kl. 17:00 til 20:00
Mandag den 18. marts 2019 kl. 17:00 til 20:00
Der serveres lidt mad, når sulten melder sig.
I lighed med de sidste år håber vi, at mange vil bruge et par timer på at
gøre V. Vedsted Sogns Forsamlingshus til et rart sted at komme.
Vi ses til en hyggelig og arbejdsom dag.
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LANDSBYDAG I V VEDSTED
Lørdag den 1. september 2018
Vi har planlagt et socialt arrangement for store som små, hvor vi samtidig får
mulighed for at lære mere om vores eget lokalområde. Dagen består af en
gåtur rund i lokalområdet med forskellige lokale guider/fortællere.







Dagen starter kl. 10 ved forsamlingshuset, hvorfra vi skal besøge
bunkerne, hvor Ingvard vil fortælle om deres historie
Herfra går vi ad Ulvehøjvej til Mandø Ebbevej.
Vi skal hilse på Ingeborg, og synge Ingeborg sangen, som Karina
Jocumsen har skrevet.
Frokost ved Digehytten cirka kl. 13.00 med medbragt mad og drikke.
Herefter går turen ad Sommerdiget til Flyverstenen.
Sidste stop bliver Bålhytten, hvor der serveres kaffe og kage kl. cirka
15.30. Der vil endvidere være mulighed for at deltage i en snapsekonkurrence både som producent og smagsdommer.

Dagen rundes af ved forsamlingshuset med fællesspisning og fest. Spisning
cirka kl. 17.30. Lasse Nielsen står for menuen:
Helstegt pattegris med tilbehør
Pris for aftenarrangementet er: 150 kr. pr. voksen, børn 4-12 år: 50 kr., børn
0-3 år: gratis. Medbring selv drikkevarer.
Er der nogen, der er vilde med at lave snaps og gerne vil bidrage, venligst
kontakt Christian Lykou, levellers76@yahoo.dk, tlf. 24856456
Tilmelding til bagning/kage/spisning senest den 27. august 2018 til:
Britta Lolk Jensen, 7544 5845 eller b-lolk@hotmail.com
Vi satser på en hyggelig dag, samt fest til den lyse morgen, så medbring det
gode humør, guitar eller musiker😊
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LÆSEKLUBBEN
Kan du godt lide at læse skønlitteratur, men mangler du nogle at dele
og diskutere dine læseoplevelser med, så kom og vær med.
Læseklubben har været en succes i det forgangne år og fortsætter.
Klubben er ikke lukket, så har du lyst til at være med, så mødes vi den
første onsdag i hver måned. Første gang:
Onsdag den 5. september kl. 19.30 – 21.00
Pris: 50 kr.
i Vester Vedsted sogns Forsamlingshus.
På det første møde vil vi aftale hvilke bøger, vi vil læse og hvilke
kulturaktiviteter, vi evt. vil deltage i.
Mødeleder og tovholder:
Bodil Nissen, tlf. 7544 5513 / 2933 5786, bn@bodilnissen.dk
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SPORT I SALEN
Tilbud til alle medlemmer:
Salen i V. Vedsted Forsamlingshus kan lejes til hvilken sportsudøvelse.
man ønsker: badminton, basketball, gymnastik, etc. på ugedagene:
Mandage fra den 17. september 2018 kl. 16.00 – 22.00
Tirsdage fra den 18. september 2018 kl. 18.00 - 20.00
Pris for voksne: 200 kr. for en sæson
Pris for børn: 100 kr. for en sæson
Bindende tilmelding og betaling:
Britta Lolk Jensen på tlf. 7544 5845
NB! Ønskes andre dage eller tidspunkter henvend jer hos Britta.
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BØRNEGYMNASTIK

Sted:

Gymnastiksalen i V. Vedsted Sogns
Forsamlingshus.
Alder:
3-5 år (børnehavebørn).
Tilmelding: 1. gang.
Pris:
150 kr.
Opstart:
Oktober 2018.
Instruktør: Sandra Petersen og Christina Larsen
Vi skal bevæge os på mange måder og bruge de
muligheder gymnastiksalen har med redskaber, sanglege,
boldspil, musik mm.
Tidspunkt vil blive offentliggjort på Vester Vedsteds
Facebook side samt i børnehaven Børnebo i
august/september.
Har I spørgsmål så kontakt Christina Larsen:

tlf. 5120 6102 eller christina_larsen89@hotmail.com
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MADLAVNING FOR MÆND
- V. Vedsted sogns forsamlingshus
v/underviser Laurids Schmidt
Der er plads til 12 deltagere, som gerne vil hygge sig og lave mad
sammen med chefkokken Laurids.
Holdet mødes fire gange før jul og fire gange efter jul.
Der er få ledige pladser, så er det noget for dig så kontakt
Tilmelding til: Britta Lolk Jensen på tlf. 7544 5845.
Pris for de faste: 480 kr. for sæsonen + 110 kr. pr. gang
Pris for afløsere 110 kr. pr. gang
Dag: Tirsdag
Tidspunkt: 18.00 - 21.00
Første gang tirsdag den 9. oktober 2018
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FINERE BOLDLEG FOR MÆND
Tid til bold i salen - lidt uorganiseret alt-mulig-bold. Der er mulighed
for at spille basketball, hockey og badminton. Hovedidéen bag
initiativet er at samle folk til lidt boldspil, som ikke er organiseret i en
klub eller forening.
Vi starter op tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 20.00.
Pris: 200 kr.
Giv endelig lyd, hvis du skulle være interesseret!
Kontakt:
Christian Lykou, mobil 2485 6456 eller mail: levellers76@yahoo.dk
Vi ses
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FÆLLESSPISNING
Hvor i landet spiser man en 2-3-retters veltillavet middag for 50 kr.
Det gør man i V. Vedsted og Sdr. Farup!
Vi mødes 3 gange i den kommende sæson til fællesspisning i V. Vedsted
Sogns Forsamlingshus. Alle kan deltage, unge, ældre, familier, enlige og
ikke mindst børn. Vi hygger os et par timer, mens vi spiser, og der vil
være legemuligheder for børnene.
Der kan evt. spilles kort eller andet, medbring selv spil.
Tag selv ønskede drikkevarer med.
Priser:
Børn 0-3 år
gratis
Børn 4-10 år
20 kr.
Øvrige 11-104 år 50 kr.
Følgende dage er planlagt:
Fredag den 26. oktober 2018 kl. 19:00-21:00 VVL
Fredag den 23. november 2018 kl. 19:00-21:00 SFG
Fredag den 22. februar 2019 kl. 19:00-21:00 VVL
Tilmelding en uge før arrangementerne til:
Britt Karlshøj tlf. 7544 6667 / 2273 1104 eller
Eva Madsen tlf. 7544 5384 / 4046 3375
Interesserede kokke kan melde sig til ovenstående, vi plejer at
have det hyggeligt i køkkenet.
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JULETRÆSFEST OG NISSEOPTOG
Hestevognstur fra Vester Vedsted kirkeplads og efterfølgende
juletræsfest i Vester Vedsted sogns forsamlingshus
Søndag den 9. december 2018
Kør med Henry’s hestevogn fra kirken og op til festen.
Hestevognen kører kl. 13.30!

I forsamlingshuset er der gammeldags juletræsfest med dans om
juletræet, dejlig julemusik, kaffe og julegodter.
Måske kommer julemanden? - hvis vi har været artige?
Rigtig gammeldags julehygge for børn og voksne. Pris: 25 kr. for børn
og for voksne.
Tilmelding til:
Britt tlf. 7544 6667 / 2273 1104
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JULETRÆSFEST
Dato:

Lørdag den 29. december 2018 kl. 19.00

Sted:

Hos Pernille og Søren, Sdr. Farup Vej 28.

For både børn og voksne i alle aldre. Der er hyggeligt
samvær, dans omkring juletræet, kaffe, julegodter, banko og
snak…
Alt sammen ligesom vi plejer…
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VINTERFEST MED FÆLLESSPISNING
OG SANG FOR HELE FAMILIEN
Kom til en hyggelig og festlig fællesspisning
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 18.00
Vinterens erstatning for dilettant var så stor en succes, at vi
prøver at gentage en aften, hvor vi skal spise noget dejligt
mad sammen og underholdes af lokale kunstnere.
Priser:
Børn 0-3 år
Børn 4-11 år
Over 12 år

gratis
20 kr.
150 kr.

Tilmelding senest den 21. januar 2019 til:
Britta Lolk Jensen, tlf. 75445845 – b-lolk@hotmail.com
Else Marie Kosegarten, tlf. 75883009 –
fru.kosegarten@gmail.com
Vi vil meget gerne have, at I byder ind med
underholdning, så meld jer til Britta eller Else Marie.

Alle kan være med, børn som voksne.
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GENERALFORSAMLING
Sdr. Farup Grande

Mandag den 4. februar 2019
Kl. 19.30

V. Vedsted landsbyforening
Onsdag den 6. februar 2019
Kl. 19.30

Fællesforeningen for V. Vedsted og Sdr. Farup
Mandag den 18. februar 2019
Kl. 19.30
Der serveres kaffe med brød.
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FASTELAVN
Kom og slå katten af tønden i årets bedste udklædning.
Det foregår i V. Vedsted sogns forsamlingshus.
Søndag den 3. marts 2019 kl. 14.00 – 16.30
Når Kongen og Dronningen er kronet, er der fastelavnsboller til
alle.
Pris pr. person 30 kr.
Tilmelding til:
Britt, tlf. 7544 6667 / 2273 1104
Else Marie, tlf. 7588 3009 / 3068 0014
(husk navn og antal personer)

21

GRØFTERENSNING I SDR. FARUP
Vi mødes ved busskuret i Sdr. Farup
Lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00
Når vi er færdige, er Grande vært ved en bid brød og en øl/vand ude i
spejderhytten Lillebjerg.
Medbring selv handsker m.m.

GRØFTERENSNING I V. VEDSTED
Kom og vær med til at gøre vores by ren.
Lørdag 6. april 2019 kl. 10:00
Vi mødes ved bålhytten til en kop kaffe/ the/juice, hvorefter vi går i
forskellige retninger.
Når vi er færdige, er der pølse m/brød og øl/sodavand.
Medbring selv handsker m.m.
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4 MAJ VED MINDESTENEN
Under 2. Verdenskrig styrtede en engelsk Lancaster bombemaskine
med i Vester Vedsted efter at være blevet beskudt af en tysk natjager.
Traditionen tro vil der den 4. maj kl. 19.00, dagen for Danmarks
befrielse, blive afholdt en lille mindehøjtidelighed ved mindestenen.
Mindestenen er rejst ved Sprækvej syd for Fløjdiget til minde om flyets
besætning der omkom ved styrtet.
Ved mindehøjtideligheden vil der blive nedlagt en krans. Derefter vil
der være kaffe.
Alle er velkommen til at deltage.
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VELKOMMEN I BOGBUSSEN
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Besøger Vester Vedsted ved Ungdomshøjskolen
hver torsdag mellem kl. 19:15 og 20:00
Bussen leverer et udvalg af bøger, film, spil og musik. Alle materialer
kan bestilles i bussen eller på hjemmesiden til levering i bussen.
Bemærk: Bogbussen kører ikke i juli måned
Kontaktoplysninger:
Bogbussen tlf. 2724 1320 /2459 6248 - bogbus@esbjergbibliotek.dk
Hovedbiblioteket: 7616 2000 / www.esbjergbibliotek.dk
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LOKALARKIVET
Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn Vester Vedsted Byvej 57, Ribe
Åbningstid: 2. onsdag hver måned kl. 19.30-21.30 (lukket juli og august) eller
efter aftale. Leder: Bjarne L. Sørensen, Vester Vedsted Byvej 26, 6760 Ribe.
Tlf.: 75 44 50 90 Arkivets postadresse: Vester Vedsted Byvej 26, 6760 Ribe
E-mail: bjls@bbsyd.dk
Der har været et par store afleveringer, som har givet arkivets medarbejdere
noget at se til. Vi er nu fire til at registrere. Det har været nødvendigt at
gennemgå arkivalierne, da skiftende arkivmedarbejdere har registreret efter
god skik, da arkivalierne indkom, men de ændrede systemer har skabt nogen
forvirring. Nu bliver alt arkiveret efter Arkibas5 systemet, hvilket så
forhåbentlig vil holde i mange år.
Der har været en del henvendelser om stort og småt. De fleste skriver på email, hvor de ofte søger oplysninger om familiemedlemmer eller om huse og
ejendomme. Alle har fået svar med de oplysninger, vi har kunnet grave frem.
Enkelte er også mødt op i arkivets åbningstid, hvor vi så har snakket
hyggeligt med vedkommende, og det har altid ført til udveksling af
oplysninger til gavn og glæde for både de besøgende og for arkivet.
Vester Vedsted kirkesogn har fået fælles menighedsråd med Hviding sogn. I
den anledning er der ryddet op i arkivalierne fra Vester Vedsted sogn, og de
er nu anbragt i Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted sogn.
En gruppe historisk interesserede vandrere har sat sig for at etablere en
såkaldt trampesti langs den gamle dansk tyske grænse, hvor grænsen syd og
vest for Ribe ikke fulgte Kongeåen. Da vi var grænsesogn bliver vi også lidt
involveret i projektet, som skal være klar til 100 års genforeningsjubilæet i
2020.
En lokal beboer har opkøbt en del af området bag ved forsamlingshuset med
tilsandede og overbegroede store bunkers, kanonstillinger og andre anlæg
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fra krigen. Han har nu fritlagt nogle af dem, og foruden en storstilet indvielse
anvendes de nu til overnatning, møder og andet med forskellige fredelige
formål. Det bliver spændende at følge, for der ligger en meget spændende
historie bag.
Den traditionelle lille højtidelighed den 4. maj ved mindestenen for den
nedstyrtede flyvemaskine ved Fløjdiget havde samlet 50-70 deltagere. Der
var kransenedlæggelse, et par taler og ellers ingenting, men folk kommer
gerne til denne lille markering af en dramatisk episode fra krigen.
Årsmødet havde samlet 15 deltagere. Foruden beretninger og regnskab
fortalte tidligere højskolelærer Finn Krageskov om ungdomshøjskolens
fortid, da den var Vester Vedsted Efterskole.
Arkivet har et glimrende rum til opbevaring af arkivalier. Det er uden
vinduer og har stabile temperatur- og fugtighedsforhold. Og når der skal
arbejdes med papirer, billeder eller andet, bæres det ud i et tilstødende rum,
som deles med andre. De, der registrerer, har såmænd de bedste intentioner
om at få noget fra hånden, men da de også har andre interesser, så det går
kun langsomt fremad. Der planlægges løbende nogle
registreringsformiddage. Der arbejdes også med at sætte gamle fotografier
og andet i nogle store skifterammer, som hænges op forskellige steder i
forsamlingshuset.
Vi sælger stadig USB nøgler med V. Vedsted sogns slægts- og
ejendomshistorie og mange andre artikler og optagelser fra sognet for 300
kr.
Henvendelse til Aage Rosenstand, tlf. 7544 5060.
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FÆLLESFORENINGEN V. VEDSTED OG SDR.
FARUP
Foreningens formål er at tilbyde oplysninger og aktiviteter og derigennem
styrke medlemmernes evne til at deltage i et forpligtende fællesskab og til at
tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig
foreningens formål.
Den årlige generalforsamling afholdes i februar. Der er her mulighed for at
fremkomme med forslag og idéer til kommende aktiviteter. Det fordrer
opbakning og engagement, og derfor opfordrer bestyrelsen så mange som
muligt til at møde frem.
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VESTER VEDSTED LANDSBYFORENING
Foreningens formål er at arbejde for at bevare og videreudvikle Vester
Vedsted landsbysamfund, dets miljø og den kultur, landsbyen repræsenterer.
Dette søges gjort bl.a. gennem kontakter til offentlige myndigheder. Desuden
bestræber foreningen sig på, at skabe forskellige aktiviteter af interesse for
alle grupper beboere i landsbyen.
Den årlige generalforsamling afholdes i februar. Der er her mulighed for at
fremkomme med forslag og idéer til kommende aktiviteter. Det fordrer
opbakning og engagement, og derfor opfordrer bestyrelsen så mange som
muligt til at møde frem.
Årskontingent: 60,00 kr. pr. husstand.

SDR. FARUP GRANDELAUG
Foreningens formål er at bevare og fremme sammenhold og levevilkår for
alle, som bor i Sdr. Farup. Som medlemmer kan optages myndige grundejere
og beboere i Sdr. Farup.
Den årlige generalforsamling holdes i februar. Der er mulighed for at
komme med forslag og idéer til kommende aktiviteter.
Årskontingent kr.100,00 pr. husstand.
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UDLEJNING AF BORDE, STOLE OG
PORCELÆN TILHØRENDE VVL OG SFG:
Priser for medlemmer
10,00 kr. pr. bord
2,50 kr. pr. stol
0,50 kr. pr. tallerken
0,50 kr. pr. glas
0,25 kr. pr. bestik
0,50 kr. pr. kop
1,00 kr. pr. sukker og fløde sæt
2,50 kr. pr. iskande
2,50 kr. pr. termokande
0,50 kr. pr. lyseholder
15,00 kr. for kaffemaskine
10,00 kr. pr. dug

For ikke medlemmer
20,00 kr. pr. bord
5,00 kr. pr. stol
1,00 kr. pr. tallerken
1,00 kr. pr. glas
0,50 kr. pr. bestik
1,00 kr. pr. kop
2,00 kr.pr. sukker/fløde
5,00 kr. pr. iskande
5,00kr. pr. termokande
1,00 kr. pr. lyseholder
30,00 kr. for kaffemaskine
15,00 kr. pr. dug

Ituslået porcelæn skal erstattes til nypris:
Kop: 75 kr.
Kagetallerken: 35 kr.
Tallerkner: 25 kr.
Glas: 10 kr.
Iskander: 20,- kr.

Vi minder alle om at lejet/lånt service skal
leveres tilbage…
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BRUG AF INVENTAR OG SERVICE
Til VVL’s og SFG’s foreningsarrangementer kan inventar og service frit
bruges.
Øvrige brugere:
200 kr. til sal
75 kr. til klasseværelse
Leje af sal + køkken:
Leje af bibliotek + køkken:

1.791 kr. inkl. rengøring
1.267 kr. inkl. rengøring

(Duge lejes særskilt)
Al brug skal aftales med Britta, hvor også betaling af evt. ødelagte ting
afregnes.
Britta skal have besked 1 måned før arrangementets afholdelse ang.
benyttelse af inventar og service, som ellers kan udlejes til anden side.
Kontakt:
Britta L. Jensen tlf. 7544 5845 / b-lolk@hotmail.com
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AKTIVITETSKALENDER 2018
Lørdag den 23. juni
Lørdag den 23. juni
Mandag den 27. august
Lørdag den 1. september
Onsdag den 6. september
Mandag den 17. september
Tirsdag den 18. september
Oktober – dato følger
Tirsdag den 9. oktober
Tirsdag den 23. oktober
Fredag den 26. oktober
Søndag den 28. oktober
Fredag den 23. november
Søndag den 9. december
Lørdag den. 29 december

Skt. Hans ved diget i V. Vedsted
Skt. Hans i Sdr. Farup
Rengøringsdag
Landsbydag i V. Vedsted
Læsegruppe starter
Sport starter
Sport starter
Børnegymnastik
Madlavning for mænd starter
Finere boldleg for mænd starter
Fællesspisning
Kunsthåndværkermarked
Fællesspisning
Juletræsfest og optog fra V.V. kirke
Juletræsfest i Sdr. Farup

AKTIVITETSKALENDER 2019
Lørdag den 26. januar
Lørdag den 26. januar
Søndag den 27. januar
Mandag den 4. februar
Onsdag den 6. februar
Mandag den 18. februar
Fredag den 22. februar
Søndag den 3. marts
Mandag den 18. marts
Lørdag den 6. april
Lørdag den 6. april
Fredag den 4. maj

Vinterfest
Strikke-hæklefest
Strikke-hæklefest
Grande i Sdr. Farup
Generalforsamling i V.V.L.
Generalforsamling i fællesforening
Fællesspisning
Fastelavnsfest
Rengøringsdag
Grøfterensning i Sdr. Farup
Grøfterensning i V. Vedsted
Mindehøjtidelighed Sprækvej
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Tak til lokale sponsorer som velvilligt har støttet trykningen af
vores årsfolder 2018/19:
Vester Vedsted Snedkerforretning v/ Freddy Petersen tlf. 2099 5596
Vadehavsbageriet v/ Jytte og Leif Kruse tlf. 7544 5007
Benny`s Maskinservice v/ Benny Andersen tlf. 2164 2625
Mandø Kro & Traktorbusser v/ Jeff og Martin Brig Hansen tlf. 6166 5675
Ribe Brolægning v/ Flemming Lønborg Hansen tlf. 2892 8882
Sdr. Farup Maskinstation v/ Søren Andreasen tlf. 7544 5277
Ungdomshøjskolen ved Ribe v/ forstander Per Jacobsen tlf. 7544 5004
Havens Helte v/ Maj Hunnerup og Kristian Rasmussen tlf. 7544 1101
Mandøbussen v/ Preben Hjorth Nielsen tlf. 4076 7679
V. Vedsted Lokalarkiv v/ Aage Rosenstand tlf. 7544 5060
Temac Automation ApS. v/ Mette Vejrup tlf. 2162 9166
V. Vedsted Autoværksted v/ Søren Johansen tlf. 2325 4180
F.J. Montage v/ Freddy og Johnny Petersen tlf. 7199 7004
Salon Hårmagi v/ Lisbeth Andreasen tlf. 7544 5705
Bedemand Bente Kirkegaard v/ Bente Kirkegaard tlf. 4082 9442
Lolk’s smede og montage v/ Jeppe Lolk Jensen tlf. 3036 3449
V. Vedsted Vingård v/ Birte og Poul Kulmbach tlf. 3124 6587
Vester Vedsted Grandelaug v/ Knud B. Andreasen tlf. 7544 5033
Vadehavscenteret v/ Klaus Melbye tlf. 7544 6161
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