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Da fotografiet nedenfor blev taget for 30-40 år siden, så der helt anderledes ud i Endrup 
end i dag. Hele området fra hovedvejen og til byen er fyldt med mange smukke huse, 
men dengang syntes vi også at Endrup var en smuk lille by, med Endrup Møllekro og 
Endrupholm som de centrale punkter. Hovedvejen blev ført uden om Endrup i 1938. Før 
gik den gennem byen, sikkert til stor gene for beboerne, selv om der jo slet ikke var den 
trafik som i dag. Rutebilen Vejle – Esbjerg, som ses på billedet, kører dog fortsat gen- 
nem byen med holdeplads ved kroen. 
Der var enkelte privatbiler, ikke mange. Dagligt kom landposten på cykel til Endrup fra 
Bramming postkontor. Om til mejeriet kom hestevogne med mælkespande på, som ras-
lede hyggeligt og man kunne høre smedens slag på ambolten. 
 
Selv  om  der ikke  var så  
mange beboere i  Endrup  
som nu, var der  flere for- 
retninger, ja nogle er der 
da endnu. 
Der var smeden brugsfor- 
eningen, to købmandsbu- 
tikker, to skomagere, den 
ene  endda  med  salg  af  
nye sko  og  gummistøv- 
ler, en vognmandsforret- 
ning, en  elektriker,  en 
murerforretning, mølleri, 
barber, to cykelforretnin- 
ger, et bageriudsalg og som sagt kroen, mejeriet og Endrupholm med restauration og der 
blev oprettet et dambrug. 
Dengang var der et utroligt sammenhold og gæstfrihed i Endrup og når der var gilder 
blev omtrent hele byen budt med, det var fornøjelige dage. På de store festdage kom der  
mange folk til byen, endnu kan man høre ældre beboere tale med begejstring om den tid 
og mange forbindelser blev knyttet mellem de unge. Efter vi kom ind i Bramming kom-
mune i 1970 kom der rigtig skred i bygning af nye huse her i Endrup og byen blev end- 
nu kønnere med træer og , fortove og asfalterede veje, med rensningsanlæg tilgavn for 
byen. Gæster der kommer her til Endrup, synes vi har en smuk by, hvad vi også har og 
stadig er der her den hygge og venlighed, som prægede byen førhen. 
I flere år havde Endrup en bankbus fra Varde Bank, men den er jo holdt op og Sparekas- 
sen er flyttet til Endrup Brugsforening. Fra 1978 har der været bibliotek i Endrup, hvil- 
ket sikkert har glædet både voksne og børn. Samtidigt med biblioteket blev der påbe- 
gyndt et sognearkiv for Vester Nykirke og efterhånden er der meget værdifuldt i arkivet. 
Førhen gik børnene herfra til skole i Omme, hvor de begyndte som syvårige. De cykle- 
de derop, det har sikkert været sundt og børnene lærte hurtigt at passe på i trafikken. 
Nu er det nemmere og mere sikkert at køre med bussen til Nordre skole i Bramming. 
Selv om det var dejligt og hyggeligt førhen, skal man vist ikke ønske sig tilbage i tiden. 
Der sker jo stadig fremskridt og man er nødt til at følge med tiden. 
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