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Lederne bag GLIF´s Idrætsferielejr er allerede nu i 
fuld gang med at planlægge endnu en Idrætsferielejr 
til Oksbøl. I år er det 30. gang GLIF sender deltagere 
fra 5. - 6. og 7. klasserne fra Gørding Skole afsted. 

GLIF´s Idrætsferielejr er den eneste af sin slags. 
Deltagerne præsenteres for mange forskellige 
idrætsgrene. På de fire dage prøver de atletik, 
fodbold, håndbold, tennis, bordtennis, badmin-
ton, volleyball, hockey, basketball, høvdingebold, 
dødbold, orienteringsløb og rundbold. Derudover 
får de mulighed for at tilbringe masser af timer i 
svømmehallen. 
Hver aften er der lagt op til hygge. Der er en bål- 
aften.  Ligesom der er rig mulighed for at se tv eller 
blot hygge sig med vennerne, enten på værelset, 
udenfor eller i et af opholdsrummene. 

Ideen til Idrætsferielejren kom på et foreningsle-
derkursus i begyndelsen af 1980´erne, hvor GLIF 
diskuterede,  hvordan man kunne få de 14-18 årige 
mere aktivt med i foreningen, både som aktive 
idrætsudøvere og som ledere. Resultatet blev en 
årlig lejr, hvor de unge havde mulighed for at dyrke 
mange forskellige sportsgrene, men også blive moti-
veret til at blive kommende ledere i foreningen.  Det 
sociale er i højsædet på turen, samt det sammenhold 
der er på tværs af aldersgrupper. Vi lægger vægt 
på, at deltagerne bliver sat på forskellige hold, så 
de lærer andre at kende. Det er vores erfaring, at 
deltagerne har stor glæde af det.
Lejren blev hurtigt en succes, og den er i dag lige 
så populær som dengang.  De frivillige og ulønnede 
ledere, der er med på turen, har alle hver især været 
med i ca. 20 år. Lederen, Jørgen Tagmose, der i 1985 
var ideudvikler til lejren, er stadig med som leder.

Centeret, vi bor på, hed indtil for et par år siden 
RAGU-KU, Ribe Amts Gymnastik- og Ungdoms-

foreningers Kursus- og Ungdomscenter. Centeret 
blev stiftet i 1974. Daværende centerledere Bodil 
og Gunnar Kristensen lagde stor vægt på hygge og 
respekt, hvilket vi også altid har mærket. RAGU-
KU blev i 2012 omdannet til Danhostel og er gået 
sammen med Blåvandshuk Idrætscenter i en samlet 
virksomhed. Den daglige ledelse varetages i dag af 
Helge Nielsen og Elly Nielsen.

Denne omlægning får betydning for vores ophold 
i Oksbøl. Priserne er steget, fordi centeret nu er 
vandrehjem/kursuscenter, og konceptet derved er 
ændret. 
For deltagerne sker der enkelte ændringer:

 Deltagerne skal sove på »sovesale« -  
 pigerne i et rum og drengene i et andet.
 
 Vi sparer bussen til Oksbøl, og arrangerer   
 i stedet  fælles transport i private biler.  
 Vi mødes ved hallen lørdag den 28. juni kl.  
 11.30 og fylder de biler op, der har meldt   
 sig til at køre til Oksbøl.
 På tilmeldingen, som uddeles på skolen i   
 begyndelsen af maj, kan forældre afkrydse,  
 om de kan køre, samt hvor mange de kan   
 have med i bilen.

 Deltagerne skal have spist hjemmefra.

 Hjemtransport tirsdag den 1. juli sker i   
 bus.

 Vi må selv medbringe kage, boller mm,   
 derved spares en del penge. Vi håber, at  
 nogle forældre vil være behjælpelige med   
 at bage til os. På tilmeldingen kan forældre  
  give tilsagn om dette.

Program og andre 
informationer bringes 
i næste nummer af  
Sognebladet, og  
folderne uddeles  på 
skolen i begyndelsen 
af maj.

Hilsen
Lederne

IDRÆTSFERIELEJR ER EN SUCCES
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TRÆNINGSCENTRET

Marathonspinning
I uge 7 var der en flok friske spinnere, som deltog i vores marathonspinning. Vi sørgede for for-
friskninger under de 2½ timers spinning, og det hele blev afsluttet med en lækker sandwich. 
Peder og Jens var de ultra-friske instruktører til dette arrangement.
 
D. 16. januar 2014 var Anti-Doping Danmark (ADD) på uanmeldt besøg i vores Træningscenter. 
Det er en stor glæde at meddele, at ingen blev testet positive. Det er utroligt vigtigt for os, at cen-
tret holdes "rent," og derfor har vi inviteret ADD til at komme igen lige så snart, det kan lade sig 
gøre. Vi tror på den forebyggende effekt, som deres uanmeldte besøg har. Tag derfor godt imod 
dem, såfremt du møder dem.

Bestyrelsen

 Foråret nærmer sig, og det er tid til at starte MTB sæsonen

Er Mountainbike noget for mig?  
Kom og få en introduktion til sporten for unge i alle aldre.  
Der afholdes informationsmøde d 10. april kl 19.00 i klubhuset (ved tennisbanerne).

Begynderforløb
Som noget nyt tilbyder vi et begynderforløb på 8 træningsaftener, hvor eneste forudsætning er 
vilje, og at man har en cykel. Det er ikke en forudsætning, at du har en mountainbike til opstart 
- men klart en fordel. Vi giver gerne råd om anskaffelse af udstyr. Vi starter stille og roligt og 
introducerer dig til MTB-sporten gennem leg, balance og praktiske øvelser. Der er et begræn-
set antal pladser, hvorfor tilmelding er nødvendig. Tilmelding og information til Per Jessen, tlf 
27108263 eller mtb@risagerlund.dk

Vi kører hver torsdag kl. 18.30 fra klubhuset ved tennisbanerne 

MTB-motion 
For dig som synes, at MTB er en sjov og udfordrende sport i fællesskab med andre motionister. 
Du vil gerne dygtiggøre din teknik og få motion på en sjov måde. Træningsaftenerne er en kom-
bination af tekniktræning og ture i lokalområdet. Der arrangeres ture til MTB-ruter rundt i 
regionen.

MTB "hår tilbage"
For dig som vil presse dig selv og kan lide at blive presset! Træning foregår i lokalområdet, eller 
der arrangeres ture længere væk. Holdet træner desuden op til deltagelse i løb eller individuelle 
mål.
Minimum alder på alle hold er 15 år. 



...bladet for alle i lokalsamfundet 
 5

 

GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.

Formand, tlf. 6177 7649

Bogholderiet, tlf. 7517 8688 

Gørding
Serviceudlejning 
af telte, borde, stole og service

Tlf. 75 17 70 70  •  41 40 60 70
Jernvedvej 6 - 6690 Gørding

Giv bilagene fra dig 

 Hent mere overskud/tid
 til familien & fritid 

  Book tid til dine bilag 

   Så klarer vi tingene for dig

Lourupvej 7 - 6690 Gørding
Tlf. 28 69 24 28 - gitte@ghbs.dk

Kik ind på www.ghbs.dk

ALT I TØMRERARBEJDE

• Vinduer - Døre
• Tag • Reparation

Gørding
Tømrergård

v/ Kim Rasmussen
Jernvedvej 5

6690 Gørding

Bil 51 27 71 50
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Gørding Antenneforening

Tilslutning  incl. moms kr. 5.000,00

WWW.GOERDINGAF.DK

WWW.YouSee.DK

Pakke priser 2014

Grundpakke kr.  138,71 pr. md
Mellempakke kr.   325,21  pr. md
Fuldpakke kr.   411,31  pr. md

Kanalnøgle findes på 
infokanalens tekst sider

UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

Susanne Kromand

Tlf. 51 49 31 91
 (bedst efter kl.1700)

Kulturparaplyen
Gørding

TLF. 75 17 83 96
Bil 20 41 83 96

SDR.
LOURUPVEJ 19

GØRDING

DANSKE MALERMESTRE
GARANTI PÅ KVALITET

MALERMESTER
BENT PEDERSEN

Selvstændig forhandler af Forever Living Products

Tlf: 7517 8617
JernbaneSalonen

www.myaloevera.dk/jernbanesalonen

Gørding  Bager i

Søndergade 4
Tlf. 75 17 81 31

man-fre  600 - 1700

lør-søn  600 - 1500

Åbningstider

mail@trade-line.dk • Tlf. 70 22 50 25 
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CMYK RAINBOW + P. 3435 & 100Y LOGO + P. 3435 & P. 348 BACKGROUND

Den 2. marts blev der holdt fastelavn for alle børn og søskende fra Farveladen.  
Vi var ca. 60 meget flot udklædte børn til vores arrangement.  
En stor tak til FAXE KONDI og Dagli’ Brugsen for fyld i tønderne, tak til alle de frivillige, der gav en 
hånd, tak til børnene, som har malet tønderne. Forældrebestyrelsen

FASTELAVN MED BØRNEHAVERNE
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KROLF – PETANQUE – KROCKET
Ved Østergårdens grønne område

Krolf
Krolf starter mandag den 28. april kl. 19.
Kom og vær med til en hyggelig aften. Alle kan deltage.

Petanque
Nu er foråret startet, så skal vi nu ikke begynde at spille 
petanque igen? Vi vil gerne, at der kommer flere, der vil 
spille. Det er et nemt spil,og alle kan være med. Kugler kan 
lånes. Vi starter mandag d. 31. marts kl. 19. Der spilles også 
torsdag kl. 19.

Krocket
Krocket starter onsdag d. 2. april kl. 13.30
Der spilles også fredag kl. 13.30 og torsdag kl.19.
For nybegyndere er det gratis første år.

For alle spillere betyder det sociale meget.
Så tag kaffe og kage med til pausen.

Bestyrelsen

Dagplejen i Gørding FASTELAVN I DAGPLEJEN
Begge dagplejegrupper har nu afholdt fastelavn. Vi har sunget 
fastelavnssange og slået katten af posen. Der var både prinsesser, 
mariehøns, bier, peter plys og mange andre kendte figuerer. To 
rigtig hyggelige formiddage.

Med venlig hilsen
Gruppe 68 og 69
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man-tors
0730 - 1630

fredag
0730 - 1500

Service til dig og din bil !

• Vi stempler servicebogen - du beholder garantien
• Specialtester Kia / Hyundai
• Nyeste testudstyr
• Serviceeftersyn
• Klargøring til syn
• Rep. af stenslag / udskiftning ruder
• Aircondition

Søndergade 12
6690 Gørding

Tlf: 56 39 01 46 / 30 54 76 26 
jymara@gmail.com

Nye åbningstider:

tirsdag og 
torsdag 
1400 - 1730 

Små reparationer af tøj

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 

Øverst fra venstre:
Sponsor Jens Peder (JPJ Transport) Sponsor Birgitte (Tradeline) Signe Ladefoged, Lene Rue, Anne 
Staal, Charlotte Tobiasen, Helle Staal, Træner Marlene Præst, Sponsor Preben (Meddo Solcenter).  

Nederst fra venstre: 
Nanna Andersen, Stine Egegaard, Mette Lauridsen og Sannie Regel.
Mangler på billedet: Kirsten Jensen, Karina Tobiasen, Helle Hansen, Pernille Meyer og Gitte Ladefoged.

SERIE 3 DAMER VEJRUP
Vi har i håndboldsæsonen 2013/2014 oplevet en stor opgang af spillere i Vejrup. Vi har i de seneste  
sæsoner ofte manglet spillere, men i år tiltrak vi fra starten 17 spillere. Dog er 3 hoppet fra, en med skade 
og to p.g.a. arbejdstider, der ikke passede. Vi har samlet spillere både fra Gørding, Vejrup, Bramming 
og Esbjerg. 
Serie 3 damer, Vejrup, vil hermed gerne takke vores sponsorer: JPJ Transport, Bramming, Tradeline, 
Gørding og Meddo Solcenter, Gørding, for vores fine træningsdragter, og samtidig vil vi også gerne takke 
Skjern Bank, Bramming, for sponsorering af drikkedunke
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LINDEGÅRDEN

Underholdningseftermiddage og -aften:
Tirsdag den 1.4. kl. 18.00: Forårsfest
   Efter buffeten underholder »5-tetten« fra Toftlund.
   Pris 150,-. Tilmelding senest den 24.3. til Henning

Tirsdag den 29.4. kl. 12.30 Virksomhedsbesøg på Ribe Jernstøberi
   Vi kører i private biler fra Lindegården kl. 12.30.
   Efter rundvisning med guide bliver der serveret en kop kaffe.
   Tilmelding senest den 23.4. til Henning.

Sang og fortællinger med Pernille Troldborg onsdag den 23. april kl. 9.30 

Håndarbejde og socialt samvær:
Tirsdage  kl. 09.00 - 11.00 og torsdage kl. 13.00 - 16.00:
Tirsdage  kl. 14.00 - 16.00 i ulige uger: Strikkedamer til Mother Theresa
Torsdage  kl. 13.00 - 16.00 i lige uger:  Strikkecafé ved Margit Thuesen
Tirsdag formiddag er der mulighed for hjælp til forskellige håndarbejder, blandt andet vævning, patch-
work på snor og papirsmykker.

Faste aktiviteter:
Mandage  kl. 09.00:   Cykelture
Tirsdage  kl. 09.00:  Stavgang
Onsdage  kl. 13.30 - 16.00: Skak
Torsdage  kl. 09.00 - 11.30:  Bridge
Torsdage  kl. 13.00:  Kortspil

Læsekreds: 1. mandag i hver måned kl. 15.00

I Gørding kan du altid finde en hjertestarter ved 
Gørding Idræts- & Kulturcenter og Plejecenteret 
Østergården (hovedindgangen).
De er tilgængelige døgnet rundt.
Læs mere om brugen på hjertestarter.dk

HJÆLPEN ER NÆR...
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Håndbold
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Små hænder foregår på følgende 
lørdage: 

 5. april 2014

Tidspunkt: fra kl. 10.00 - 11.00
Træner: Marianne Therkildsen, 
mobil 23 67 46 19

Husk indendørs sko eller sutsko 
og tøj, som man kan bevæge sig 
i.

Glæder os til at se jer

Hilsen
Gørding-Lourup IF
Håndboldudvalget

”Små hænder” er håndbold for piger og drenge med forældre 
eller bedsteforældre.
(Børn, der kan gå, til og med årgang 2009)

Vi skal lege, synge, tumle og lege igen.
Det vigtigste er at have det sjovt og få gode oplevelser med 
bolden.
Vi skal selvfølgelig bruge fantasien og træne motorikken.

KOM OG LEG MED OS….

”SMÅ HÆNDER”

GLIF FODBOLD  
ØNSKER 

DANIEL IVERSEN 
STORT TILLYKKE MED 

DBU’S U17 TALENTPRIS

Fodbold

G
L
I
F

 HUSK FODBOLD-
SKOLE UGE 27 

Tilmelding på dgi’s hjemmeside 
fra uge 11



BLIV SPEJDER I DIN FRITID
Nu bliver det forår. Vi glæder os alle til at komme ud at nyde solen, at lege og 
få røde kinder.
Går du i førskole, 0. klasse eller 1. klasse? Så kan du blive spejder.

Hvad laver vi til spejder?

- vi tager på ture ud i naturen
- vi lærer at passe på naturen
- vi lærer at være gode ved og hjælpe hinanden
- vi laver bål
- vi løser opgaver
- bygger huler
- leger sjove lege
- får nye venner

Kort sagt: det er  

Har du lyst, så mød op onsdage kl. 17.00 - 18.30 i spejderhuset, Sdr. Lourupvej 21 i Gørding

Har du spørgsmål, så ring til Lilian på tlf. 28201979
Vi ses  

Bæverlederne 

Kanoudlejning

Så er foråret på vej, og hvis I står for at skulle arrangere noget 
for: klassen, familien, vennerne, ja alle, som skal have en fed 
naturoplevelse, så lej kanoer ved KFUM spejdernes  
støtteforening.

De har 6 stk. aluminiumskanoer og trailer til transport af 
kanoerne.
Pris: kr. 125,- pr. kano pr. dag.
Vi tilbyder at køre/ hente kanoer i Holsted Å for kr. 150,-

   at gå til spejder

Spejderhuset

Skal du holde børnefødselsdag, familiekomsammen, klassearrangement eller andet, du ikke har pladsen 
til derhjemme, så er muligheden her for at leje vores spejderhus.

Pris pr. dag kr. 500,- incl. vand, varme og el.
Vi har nu også service til 30 personer, du kan låne og ryger der en kop, glas eller hvad det nu kan være 
så koster det en ti’er pr. del.

Ved interesse kontakt:

Lilian Rasmussen, tlf. 28 20 19 79 eller Lars Christensen, tlf. 26 92 09 35
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Gørding Idræts- & Kulturcenter 21.30 - 02.00

Ingen adgang for unge under 18 år

Arrangør: GLIF

Partybandet 

Flashback 80’s 

samt det bedste 

80’er dj musik.

8. marts 2014

I samarbejde med 

Gørding 
80’er fest
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Vi vil gerne sige mange tak for en rigtig god 80’er 
fest. Tak til alle hjælperne, tak til alle gæsterne og 
tak til spejderne for morgenbrød og godt humør. Tak 
til alle dem, der som os i Fest & Idé tog tråden op 
og klædte sig ud. Der var mange gode udklædnin-
ger imellem, og vi fandt da også nogle vindere af 
vores konkurrence. Sidst, men ikke mindst vil vi 
gerne sige tak for ris og ros, det vil vi gøre brug af 
til næste års 80’er fest, som er den 7. marts 2015.
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GYMNASTIKOPVISNINGEN  
SØNDAG DEN 16. MARTS 2014

Igen i år blev der afholdt den årlige gymnastikopvis-
ning i hallen. Der var i alt 700 betalende gæster og 
så var der ca. 450 gymnaster på gulvet. Der var fuld 
fart over feltet hele dagen. Der var forældre/barn 
og op til Æ’jungs og dameholdet. Alle hold leverede 
fantastiske opvisninger. Og vi kan kun være stolte 
over at have så mange gode gymnaster i Gørding. I 
alt havde vi 11 af vores egne hold på gulvet.
Derudover var der inviteret 2 gæstehold.  Først 
havde vi JTH (junior trænings holdet), med mange 
af vores egne lokale gymnaster. Derudover havde 
vi også fået Skibelund Efterskole til at komme og 
vise, hvad de havde lært hen over vinteren. Begge 
hold leverede en fantastisk opvisning.
Det er utroligt dejligt at se så mange bakke op om 
vores opvisningen. Det er skønt bare at stå og se på, 
hvordan folk hygger sig, og hvordan der summer af 
liv og glade dage. 

Vi håber alle havde en dejlig dag i gymnastikkens 
tegn, det er jeg sikker på alle der var på gulvet 
havde. 

Vi vil gerne sige endnu engang tak til alle vore 
hjælpetrænere og trænere, uden jer ville der ikke 
være noget, der hed GLIF gymnastik!

Vi er allerede nu i gang med at sammensætte hold 
og finde trænere og hjælpetrænere til næste sæson, 
som starter, inden vi når at se os om.

Vi glæder os til at se jer til næste sæson.

På vegne af gymnastikudvalget
Laila Poulsen
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11 Gørding-drenge fik den 2. marts en KÆMPE oplevelse, da de fik lov til at gå ind 
med spillerne på Blue Water Arena. 
Gørding er en af EFBs samarbejdsklubber, og de får derfor tilbuddet om at gå med 
ind til en af EFBs hjemmekampe. Drengene fra GLIF gik ind med modstanderne 
OB, og Fanø gik ind med EFB spillerne.

Efter indløbet så drengene, sammen med forældre og søskene kampen og heppede for fulde drøn på EFB, 
som vandt 1- 0. 

Kasper S, Lukas T., Rasmus, Lukas P., Lucas I., Johannes, Tobias, Marcus, Niclas, Peter og Bertil foran OBs spillerbus

Fodbold
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LALANDIA CUP 2014
 
Den 1. og 2. marts spillede U8, U9, U10 og U12 med i Lalandia Cup.  
Alle spillere kæmpede godt, og holdene klarede sig fint. Det er et stort 
stævne, som bliver afholdt i flere haller. 
 
U8/U9 spillerne spillede i Viadukthallen. 
Da drengene kom derop, var spilletrøjerne desværre glemt derhjemme, så 
drengene lånte spillertrøjer af Filskov, indtil deres egne trøjer kom. (Derfor 
de gule spillertrøjer)
 
Kasper S., Lucas I., Lukas P. og Lukas T. kæmpede, de tabte to kampe, en 
kamp blev uafgjort og drengene vandt den sidste kamp!!
Da deres pulje havde spillet, sluttede det af med, at alle fik en Lalandia 
t-shirt, en badebillet til Lalandia og en flot medalje. 

EN KÆMPE OPLEVELSE
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FODBOLDSÆSONEN 2014
FORÅR

Hold Træner Træningstid Periode

Herresenior Klaus Pedersen mandag og onsdag 
kl. 19.00-20.30

Er startet

Damesenior Palle Petersen mandag og torsdag
kl. 17.00-18.15

24. marts

U15 drenge 
årg. 1999

Mikael Sørensen mandag og onsdag  
kl. 18.15-19.45

Er startet

U13 piger 
årg. 2000-2001

Mangler træner

Se 
GLIF’s 

hjemmeside

U12 drenge  
årg. 2002-2003

Allan Thomsen mandag og onsdag
kl. 17.30-19.00

U12 piger  
årg. 2002-2003

Kim Frederiksen Tirsdag
kl. 16.30-17.30

U10 piger
årg. 2004

Jesper Frederiksen

U10 drenge  
årg. 2004

Mangler træner

U9
årg. 2006

Mangler træner

U8 
årg. 2006

Mangler træner

U7
årgang 2007

Heidi Torsdag
kl. 16.30-17.30

Småfødder Saimen Olesen
Preben Jørgensen
Anna Katrine Radmer

Torsdag
kl. 16.30-17.30
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www.goerdingkirke.dk

Husk at Gørding kirke er på Facebook. 
Klik på ”synes godt om” ikonet på vores side, så bliver du automatisk opdateret på, hvad der sker i og omkring 
kirken.

Det er ganske vist. Foråret så 
sagte kommer. I går (d. 9. marts) 
var årets første rigtige forårsdag. 
Når dette nummer af Sogne- 

bladet udkommer, så står foråret også på spring i 
kirken. Det er snart påske. Også her handler det om 
nyt liv, der følger ovenpå det mørke, som døden er. 
Påsken har et fælles tema med foråret. Her fejrer vi 
livet, der altid vil være større end dødens mørke. For 
Gud viste os med Jesu og opstandelse påskemorgen, 
at han vil lade livet overvinde alt. Det er og forbliver 
et af kristendommens store mysterier, hvordan det 
kan gå til. Men det er det, vi har lov at tro: at der er 
en opstandelse og et evigt liv, uanset hvor truende 
og uovervindelig døden kan virke på os.

Ser vi ud i naturen netop nu, så kan vi se kraftfulde 
billeder på, hvad opstandelsen efter døden kan be-
tyde. Blomsterløg og frø, der spirer. Træer, der lader 
små knopper skyde frem efter at have stået nøgne 
og tilsyneladende livløse. Begge er de billeder på, 
hvordan livet atter kan spire frem også ud af det 
kolde, mørke og livløse.
Her ovenpå vinteren, hvor vi har samlet os i de lune 
stuer, er det nu tid til at komme ud igen. Foråret 
giver ny energi og nyt mod. Naturens ”genopstan-
delse” ovenpå vinteren kan give os en fornemmelse 
af, hvad det kristne påskebudskab handler om: liv 
og håb for fremtiden. 

Glædelig forår og påske!
Pernille Plesner Troldborg

Vores konfirmander brugte traditionen 
tro formiddagen d. 9. marts i den gode 
sags tjeneste. De stemte på så mange af 
byens dørklokker som muligt til fordel 
for Folkekirkens Nødhjælps- og 
udviklingsarbejde i Etiopien. 
Resultatet udeblev ikke. 
Der blev indsamlet 8514,- kr., hvilket 
er rekord for sognet. (1000,- kr. mere 
end sidste år). På landsplan blev der 
samlet 13 mio kr. ind, hvilket er på 
niveau med sidste år.
Vi siger tak for hjælpen til konfirmand-
erne og for støtten til alle jer, der gav. 

Hilsen præsten, indsamlingsleder

Vi synger foråret ind
Tirsdag d. 8. april kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Vi fejrer den lyse tid med en sangaften, hvor vi synger om den kedsom vinter, der 
gik sin gang, og om at det dufter lysegrønt i grøft og mark og enge.
Fællessangen krydres med solosang ved Elena Bossen, som vil give et par smags-
prøver på russiske forårssange.
Ilona Lobmayer ledsager al sangen og vil også spille et par solostykker på 
klaveret. Endelig vil præsten efter bedste evne binde det hele sammen.
Efter kaffen kan publikum frit vælge fra Højskolesangbogen, 
så har du en favorit, så foreslå endelig!
Vel mødt til en glad aften i vårens tegn.
 

Mange hilsner fra Ilona, Elena og Pernille
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Adresser:
Præst Pernille Plesner Troldborg, Kirkevej 31 75 17 80 65
Men.rådsformand Nora Olesen, Birkevænget 9 75 17 88 75
Kirkeværge Kristine Sørensen, Rebelsigvej 3 75 17 72 11
Organist Ilona Lobmayer, Sejersgården 64 26 47 82 65

Kirkesanger Elena Bossen, Damvej 26, Ribe 50 29 79 69
Kirketjener Tove Sørensen, Bjerndrupvej 6, 23 37 63 84
Kirketjenerafløser Hanne Madsen, Nørregade 101  28 68 05 79
Kirkegårdskontoret Kirkevej 31, tirs-fred.11-12 75 17 88 95
Kirkeg.leder J. Chr. Pedersen, Grindstedvej 33 75 39 62 95

Gudstjenester
23.03 3. søn. i fasten Stridssamtale 11.00 PT
30.03 Midfaste Jesus siger: ”Jeg er livets brød” 19.00 PT
06.04 Mariæ Bebudelse Familiegudstjeneste * 10.00 PT
13.04 Palmesøndag Jesus salves 09.00 AE
17.04 Skærtorsdag Fodvaskningen 17.00 PT
18.04 Langfredag Jesu korsfæstelse og død 10.00 PT
20.04 Påskedag Jesu opstandelse fra de døde 10.00 PT
21.04 2. Påskedag Jesus siger: ”Jeg er den gode hyrde” 10.30 AE
27.04 1. søn. e. påske Jesus og Peter i samtale 10.30 PT
* minikonfirmanderne fra 3.b medvirker

Gudstjenester på Østergården 
Fredag 04.04 10.00 AE
Onsdag 16.04 10.00 AE

AE: Asger Ehmsen

Salmemaraton
Så når stafetten igen Gørding.
Det sker onsdag d. 2. april kl. 17-18 i kirken.
Vi skal synge 10 salmer (nr. 281-290) og slutter af med stående kaffe. 
Husk, du er meget velkommen, også selv om du ikke har været med 
i maratonen endnu eller er fast deltager.
Mange hilsner fra Ilona og Pernille

Familiegudstjeneste søndag d. 6. april kl. 10.00
Denne gudstjeneste vil stå i englenes tegn. De spiller en meget 
vigtig rolle, når Gud vil fortælle noget afgørende nyt til os på 
jorden. Minikonfirmanderne medvirker med skuespil. Så glæd 
dig til at få hele Bibelens frelseshistorie (1360 sider!) fortalt og 
vist på 60 minutter.
Vi glæder os til at se jer!

Hilsen minikonfirmanderne fra 3.b og 
Laila Schmidt (medhjælper) og præsten

Smilehullet:
En præst er på vej hjem fra en fest i sin bil.
Pludselig bliver han vinket ind til siden af politiet.
Politimanden spørger ham: Undskyld, har De drukket?
Præsten: Nej, jeg har drukket vand hele aftenen.
Politimanden: De lugter af vin....
Præsten kigger ud af vinduet og direkte op i himlen og råber: 
JESUS, DU GJORDE DET IGEN
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INDRE MISSION I GØRDING

Dan-markering ApS

Tlf. 75 17 73 22
info@dan-markering.dk

Sikrer trafikken

v/ Henrik Christensen • Nygade 13 • 6690 Gørding
N.P.S MOTOR-SERVICE

Tlf. 75 17 80 21

NU OGSÅ SALG OG REPARATIONER AF CYKLER
www.npmotorservice.dk

v/ Teddy Jepsen
E-mail: hallen@goerding.dk 
Tlf: 75 17 80 20

CAFETERIET
Gørding Idræts- & Kulturcenter

Mad til 

alle arrangementer

- i Gørding Hallen

- ud af huset

Maria Brix Tobiasen
Risagervej 5b • 6690 Gørding
Tlf: 75 17 81 65 • www.brix-haircut.dk

Klinik for fodterapi
Statsaut. fodterapeut
Bente L. Thomsen
Storegade 40
6670 Holsted
Tlf: 75 39 15 00

Birkevænget 24  •  6690 Gørding
Fax 75 17 86 28  •  Bil 40 45 83 22  •  hansen-kruse@mail.dk

Byggefirmaet
Chr. Iversen´s Eftf. Aps
v/Uffe Nissen  Tangevej 6, Gørding
Tlf: 7517 8223 Mobil: 4017 8223

Industribyggeri
Totalenterprise • Projektering • Myndighedsgodkendelse • Jordarbejde 

Betonarbejde • Belægning • Aut. Kloakmester

Alle er hjerteligt velkomne til følgende møder i april:
Onsdag d. 2. kl. 19.30 Bibelkreds i hjemmene.
Onsdag d. 9. kl. 19.30 Bibelkursus i Gredstedbro Missionshus.
Onsdag d. 23. kl. 19.30 Soldatervennestævne, v./ Bjarke Friis, lotteri.
     Sted: Vejrup Præstegård.
Torsdag d. 24. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde i Bramming Missionshus, 
     v./ Ejnar Lindberg, Videbæk.

Dig være ære.
Herre, du er dødens død!
Jesus, vor frelser kære, 
gravens segl du brød!
Lyset fylder haven, 
se, en engel kom, 
åbned´ klippegraven, 
Jesu grav er tom!

 Dig være ære, 
 Herre, du er dødens død!
 Jesus, vor Frelser kære, 
 gravens segl du brød.

Edmund Louis Budru 
Redigeret af flere
Hjemlandstoner

PÅSKE
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Vognmand
Henning Kirkegaard

G Ø R D I N G
granitskærver • sand & grus  
containerudlejning
Tlf. 75 17 80 80 - fax 75 17 71 95

BilTlf: 40 15 16 80

LOURUP VVS ApS.

Tlf. 75 17 70 12 • Bil 21 21 88 89

v/ Johnny Mikkelsen
6690 Gørding

Vand Varme Sanitet

Trælasten
Vestergade 21 A - 6690 Gørding 

75 17 82 22 - Vi har det du skal bruge ..

www.casperskoreskole.dk

Så kom den endelig, den længe ventede springgrav..
Det var meget tiltrængt med en ny springgrav, man kan vist godt sige, at den gamle havde 
udtjent sin værnepligt. 
Der blev søgt penge, da det er en meget dyr madras, der ligger der, og derfor skal lyde en kæmpe tak til 
Gørding Støtteforening, der har bidraget med kr. 30.000 og den fritidskulturelle pulje, der har støttet 
med kr. 71.000.
Også en stor tak til alle de frivillige, der mødte op for at hjælpe med at skille den gamle springgrav ad, 
jeg tror nu nok, at de syntes, det var meget sjovt at få lov til at lege på den måde i springgraven..  Og tak 
til dem, der hjalp med at få lagt den nye på plads. Det er skønt, at så mange mennesker møder op, når 
man beder om hjælp.

På gymnastikudvalgets vegne
Laila Poulsen

NY SPRINGGRAV I SPRINGSALEN

U10 drengene havde kvalificeret sig til Jysk/Fynsk Mesterskab i indendørs fodbold 
i Løgumkloster d.7. og 8. marts.

Drengene ankom fredag aften, hvor de blev indkvarteret på et forhenværende 
plejehjem. Herefter spillede de to kampe, som de 
desværre tabte.

Lørdag morgen stod den på tidlig morgenmad, inden 
der skulle spilles fodbold igen. Drengene var klar fra 
start og vandt den første kamp og kom i B-finalen, 
hvor de blev nr. 2.

Godt gået og stort tillykke til Jonas, Scott, Mikkel, 
Marcus B, Marcus P og Magnus (som mangler på 
billedet).

Fodbold
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U10 DRENGENE TIL MESTERSKAB 
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Torsdag d. 27. februar afholdt GHF foredrag med stylecoach Ellen Marie, der kunne lære os lidt om 
at pifte klædeskabet op og udfordringen i at tage mønster og farve på, ud over det ”vi plejer” Det var 
rart med et frisk pust og nye input.
Vi tror på, at nogen kom derfra med mod på at udfordre sig selv i forhold til påklædning og indkøb 
på næste shoppetur.
Vi takker for en hyggelig aften med alvor og sjov.
Ud over bestyrelsen mødte der ca. 15 gæster op til arrangementet.

GHF er kommet på facebook
Vi mangler stadig at få noget fyld på siden, men nu er vi i gang.
Skriv hvis du har ris og ros til foreningen. Og hvis du har gode ideer til foredrag eller arrangementer, 
modtages de gerne.

Husk generalforsamling i GHF
d. 9. april 2014 i forsamlingshuset kl 19.30 - dagsorden ifølge vedtægter.

�
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Den 16. januar var vi så heldige at få besøg af Majbritt Ebbesen, der er uddannet ved human ernæring i 
Haderslev. Hun fortalte en del omkring kost til små børn. Det var både inspirerende og utrolig spændende 
at få ideer til forskellige muligheder til børns kost. Særligt var der spørgsmål til mellemmåltiderne. Der 
blev bl.a. spurgt til, hvad kan man servere, hvad er det mest rigtige o.s.v. Vi vil gerne rette en stor tak 
til Majbritt og håber, at hun vil komme igen en anden gang.
 
Besøg af dagplejen
Den 24. februar kom den kommunale dagpleje forbi for at fortælle om deres arbejde med de kære små.  
Der kom 2 dagplejemødre og deres dejlige børn, samt dagplejepædagogen. De fortalte om deres Åben 
Hus arrangement den 24. april i hallen, og om deres hverdag, 
hvad de laver med børnene og hvordan de arbejder med lære-
planerne. Yderligere kunne vi stille spørgsmål til dem.  
Nogle af spørgsmålene var vedr. deres åbnings- og lukketider. 
Vi vil gerne sige tak til dagplejen for deres besøg.
 
Husk Husk
Den 24. marts  får vi besøg af den private dagpleje, der vil fortælle 
om deres hverdag. Alle er velkomne.

STYLECOACH GAV ET  
 PIFT TIL 

KLÆDESKABET

BABYKLUBBEN - 
FOREDRAG VED MAJBRITT EBBESEN
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Frokostjazz
Kulturparaplyen har i samarbejde 
med Hansen´s Bodega planlagt 
en række arrangementer

Vi starter op lørdag d. 29. marts 
kl.13-16 med frokostjazz på 
Hansen´s Bodega, Nørregade 2

Spicy Oldtimers spiller Dixieland Jazz, 
som den blev brygget i de varme
lande. www.spicy-oldtimers.dk

Gratis adgang

Spis hvad du kan 
fra den lækre buffet for kun kr. 90,- Kulturparaplyen

Gørding

KULTURPARAPLYEN  
AFHOLDER BANKOSPIL 
i forsamlingshuset torsdag 3. april.

Spillet starter kl. 19.30....D ørene åbnes 18.30.

Kaffe, kage og drikkevarer kan købes. (Må ikke medbringes)

HUSK HUSK!! at Kulturparaplyen Gørding afholder den årlige generalforsamling 
torsdag den 27. marts kl. 19.30 i Forsamlingshuset Kirkevej 1.
Se nærmere i sidste nr. af Sognebladet.

Kulturparaplyen
Gørding

TAK Kulturparaplyen Gørding vil hermed gerne takke  
"Bolig og Tæppegården" Vardevej 13 i Bramming for sponseringen 
af vores årlige Andespil, og beklager at takken, på grund af en fejl, 
først kommer nu.
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NÆSTE DEADLINE TIL SOGNEBLADET
21. april 2014 (2. Påskedag)

KL. 20.00

Fastelavnsmandag var alle ”Bierne”, mellemgrup-
pen i ”Det gule hus” inviteret til fastelavnsfest på 
plejecenteret  Østergården.
Alle børnene var flot klædt ud og glædede sig rigtigt 
meget. Der sad også rigtig mange forventningsfulde 
ældre og ventede på os i opholdsstuen, da vi kom. 
Vi sang fastelavnssangen og ”Kan du gætte hvem 
jeg er”. 
Derefter var det tid til at slå ” Katten af tønden ”. 
Der blev slået til med alle kræfter, og vi fik også 
hjælp af nogle af de ældre. Efter et stykke tid lyk-
kedes det for Lucas Scharnstein at slå bunden ud 
af tønden, og det væltede ud med lækkerier, som 

slikposer og rosiner, Anna blev kattedronning.
Derefter var der saftevand og lækker kage til alle. 
Lena havde haft fødselsdag og fyldte 5 år om søn-
dagen, så hende sang vi fødselsdagssang for, og alle 
hjalp med at råbe hurra. De ældre fik lært vores 
fødselsdagssang, og bagefter lærte vi den sang, de 
synger, når der er fødselsdag. 

Til slut legede og sang vi Tornerose, og så var det 
tid til at sige farvel og takke de ældre og personalet 
for en rigtig god formiddag.

Hilsen
Camilla, Anne Marie og Bodil

FASTELAVNSFEST PÅ 
ØSTERGÅRDEN



...bladet for alle i lokalsamfundet 
 23

Onsdag d. 26. marts kl.14.00 Sang og fortælleeftermiddag ved  
   Pernille Troldborg
Onsdag d. 02. april kl.10.00 Preben Rudiengaard fortæller om den 3. alder
Onsdag d. 09. april kl.14.00 Banko
Onsdag d. 16. april kl.14.00 Leif Hygum og Ester Pedersen, Billum, fortæller om 
   den lune jyde og klaverspil til sang
Onsdag d. 23. april kl.09.30 Fløjelsgruppen underholder med sang
Onsdag d. 30. april kl.14.00 Ernst Jensen og Henning Kristensen, Gørding, kommer og 
   spiller på harmonka 

Alle er velkomne til at være med. Pris 40 kr. inkl. kaffe og brød
Med venlig hilsen

Dagcentret

ØSTERGÅRDEN 
Spændende aktiviteter på Østergården

Kranio-Sakral Terapi
Har god virkning ved:

Hovedpine
Nakke- og  rygproblemer

Muskelspændinger
Piskesmæld

Koncentrationsbesvær
Urolige børn

Tourette / tics
Stress... og meget mere

Karen Margrethe Tonnesen
Gørding - tlf 23 60 38 81

www.sedopia.dk

De blide tryk - 
den store virkning

Sedopia-Kranio Sakral Terapi

Har du tjekket dine fødder for nyligt?
Alle fødder har brug for et efter- 
syn i ny og næ, det kan du nu få 
gjort mens du får ordnet dine 
fødder. Behandlingen består end-
videre af negleklipning, oprens-
ning omkring neglene samt 
fjernelse af hård hud. Fødderne 
smøres efterfølgende med en 
dejlig fodcreme og neglene med 
en blødgørende olie.
P.t. udkørende behandling.  
Klinik forventes åbent i foråret. 
Ring for yderligere information 
og tidsbestilling: 60 17 84 66

Stat. Aut. Fodterapeut 
Miriam Christiansen

GAVEKORT udstedes

GØRDING 
75 17 83 11

Åben alle  
ugens dage  
800 - 2000

Dejlig lokalt til daglig

Niels Lambertsens Vej  6  • 6705 Esbjerg Ø
Tlf.  76 109 110 • Fax 76 109 111 • www.gte.dk • info@gte.dk

Skan  
og se månedens tilbud 

på www.gte.dk

Afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.30 
i Gørding Idræts-& Kulturcenter.

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter.
Alle er velkommen

Bestyrelsen  

GØRDING HALLENS VENNER
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GØRDING ANTENNEFORENING

Yousee er også telefoni
Både FASTNET og MOBIL
* For 20 kr/md +  
 forbrug kan du flytte   
dit fastnet nummer til   
Yousee.
 
* Mobilpakker fra 
 129 kr/md
 -  med WEB TV og 
  YouMusic

Find mere info på www.gordingaf.dk 
Kontakt Gørding Antenneforening tlf. 75178630 eller 

Yousee Kundeservice tlf. 80804040

Ja, det kan du med  
Gørding Antenneforening 

og Yousee!

Kan jeg få  
mere ud af mit  

antennestik?

Vidste du, at du med Yousee har  
mulighed for at få lynhurtigt internet 
via antennestikket, med hastigheder 
op til 60/12 Mbit/sek
Med Yousee bredbånd får du desuden:  

* WEB TV – Brug din pc, tablet og   
 mobil til at se TV på, også uden   
 for hjemmet!
 
* YouMusic – Det vil sige adgang   
 til over 3 mill. musiknumre fra   
 pc, tablet og mobil

 21.  april

 19.  maj

16. juni

 11.  august

 8.  september

 6.  oktober

 17.  november

 5.  januar 2015

Deadline mandag kl. 20.00 på følgende datoer i 2014/2015:
Hjælp os ved:
At aflevere indlæg i god tid og aflever indlæg samlet fra foreningen.
Billeder skal helst være mindst 300dpi (>1mB) og det må meget gerne 
være originale fotos. Billeder hentet fra internettet eller som er indsat i 
f.eks. Word er som regel ikke ret gode til tryk.

Indlæg må meget gerne mailes til sogneblad@goerding.dk.
Ellers kan indlæg afleveres i Sognebladets (Hallens) postkasse.

Bemærk at deadline er rykket i november måned 
Dette er efter ønske fra foreningerne på Sognebladets generalforsamling.
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Opkræver er:
Margit Thuesen, 
som stadig tager 

imod tilmeldinger 
til præmiespillet.
Tlf.: 20 72 06 91

PRÆMIESPILLET

Gørding Støtteforening
af  1975

Præmiespil 
koster 150,- kr. pr. år 
og der trækkes hver 

måned lod om 
gevinster 

á 2 x 199 kr. 
og 7 x 100 kr.

Januar trækning
 266 Hanne Munck, Nørregade 11 199,-
 217 Karin Klingenberg, Nørregade 199,-
 296 Bob Huntingford, Sdr. Lourupvej 36 100,-
 150 Bent Larsen, Allegade 1 100,-
 221 Marie Karkov, Lindegården 5 100,-
 191 Solveig Holm, Sejersgården 10 100,-
 55 Kjeld Hansen, Lindegården 13 100,-
 256 Jytte Rasmussen, Søndergade 12 100,-
 149 Arne Lønne, Søndergade 54c 100,-

Februar trækning
 132 Metha Tonnesen, Møllegade 16 199,-
 354 Else Grethe Jensen, Fonagervej 7 199,-
 212 Hanne Madsen, Nørregade 101 100,-
 113 Dorthe Thuesen, Søndermarken 26 100,-
 52 H.C. Thomsen, Sejersgården 18 100,-
 19 Margit Rusch, Østergade 34 100,-
 78 Bjarne Jensen, Åbrinken 17 100,-
 28 Orla Thomsen, Sejersgården 44 100,-
 251 Tove Kristensen, Søndergade 49 100,-

Klubben spillede om mesterskabet lørdag den 8. marts.

Efter spillerne havde været inde i hallen og hjælpe med at sætte scene, borde 
og stole op til 80´er aften i hallen, startede vi turneringen op med at drikke 
morgenkaffe.
Resultaterne af kampene blev:
1. pladsen gik til Erik Jørgensen, 
2. pladsen gik til Leif Richelsen, 
3. pladsen gik til Hans Christian 
Thomsen og 4. pladsen gik til Hans-
Erik Andersen.

Vi havde en hyggelig formiddag i en 
fin samordning med det praktiske 
i hallen og nogle hyggelige billard- 
timer bagefter.

Billardudvalget ønsker alle 
en god sommer

KLUBMESTERSKAB
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62 x 37 mm
S/H 650,-
Farver 1.170,-
Kontakt 
sogneblad@goerding.dk 
for annonce 

12
05

6,
06

13

Hvad kan vi gøre for din økonomi?
Måske kan du få mere ud af dine penge  
ved at rykke rundt på dine lån. Måske kan  
du finde besparelser i det daglige. 

Kontakt kunderådgiver Lars Fjord Ørskov  
på tlf. 74 37 18 66 eller lars@sydbank.dk  
og book et økonomitjek, hvor I sammen  
kan gennemgå din økonomi. Storegade 30 

6740 Bramming 
tlf. 74 37 18 00
sydbank.dk/vestjylland 

Få et gratis økonomitjek 
i Sydbank Bramming

Meddo solcenter • Nørregade 1 • 6690 Gørding • (Bag Spar Købmanden) 
Åbningstider 0600 – 2300  • Alle ugens 7 dage

VIDSTE DU, AT SOLARIELYS
– er 100 procent det samme som solens lys?
Vi benytter markedets bedste so  larie  rør, og levetiden er ifølge 
rørproducenten 700 timer. Vi udskifter dem efter maksimalt  
200 timer. Derfor kan vi give DIG bruningsgaranti. 
 
MEDDO solcentre er for dig, som ønsker en oplevelse i en  
klasse helt for sig selv – og i absolut rene og trygge rammer.  

RØR
DIT SOLCENTER HAR LIGE NU

HUSK - HUSK

Betal dit kontingent  
på www.glif.dk
Ved tvivlsspørgsmål 
kontakt 
Grethe Sandberg på 
tlf: 22 84 84 29

62 x 37 mm
S/H 650,-
Farver 1.170,-
Kontakt 
sogneblad@goerding.dk 
for annonce 

Zoneterapeut – Healer & Fodplejer 
Gerda Kummerfeldt  
tlf  40 82 12 52

&  

Massør – Healer og Velvære Beh.      
Solveig H. Jensen
tlf 40 96 96 91

Jo, der er nogle supergode tilbud til dig fra

Hvad sker der i pavillionen ved  
Gørding Idræts & Kultur center ?

Åben efter aftale  
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AUT. VVS  
INSTALLATØRBil Laurids 29 26 56 50 

Bil Holger 29 26 56 51

 Forhandler og reparerer 
alt i  haveredskaber

75  17  82  11

Gørding Smede- &
 Maskinforretning
Nygade 25, 6690 Gørding
www.goerdingsmed.dk
Full line forhandler:

Fax 75 17 88 11

Ring til Egon Nielsen på 75 17 82 84 og vi kommer til dig,  
eller besøg vores Radio & TV butik Nørregade 33, 6690 Gørding

Ønsker du tryghed når du køber TV ?
1. Vi bringer ud - installerer og servicerer
2. Vi har over 40 års erfaring i faget
3. Vi er lige i nærheden

Gørding
GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2014 

”Det har jeg altså bare ikke lyst til!” 
– perspektiver på ungdomsliv og voksen-
forventninger i en livsfase, hvor det gi-
ver god mening at sige nej til ”ting,” man 
ikke kender. Børn og unge vokser op i 
en tid, hvor de stadig tidligere oplever, 
at de selv har ansvaret for at ”lykkes” 
med deres liv. Én konsekvens af denne 
udvikling er, at de i vid udstrækning 
søger mod det, de oplever som mulige 
trygge succesarenaer! Det giver dermed 
god mening at træffe et "risikabelt" 
unikt individuelt valg om at tage sorte 
Adidas Condivo-bukser på skole, lytte til 

One Direction eller spille LOL! – men 

absolut ingen mening, når ens forældre 
eller lærere introducerer en til nye akti-
viteter eller projekter! Det kunne jo risi-
kere at udvikle sig til noget vildt pinligt, 
hvis man skulle prøve noget nyt!

I oplægget vil man med afsæt i en kort 
introduktion til tween – og ungdomsliv 
blive introduceret til, hvorfor det der 
er ”mainstream” giver god mening i en 
stadig mere individualiseret kultur, 
hvilke forventninger børn og unge har 
til voksne, samt hvorfor det er en vigtig 
voksenopgave at få børn og unge ud af 
deres ”komfortzone”

19:00-19:30 Generalforsamling

19:30-20:00 Pause med lidt til ganen

20:00-21:30 Fordrag ved Søren Østergård

Søren Østergaard, ph.d., ungdomsforsker og forfatter til en 
række bøger omkring tween- og ungdomsliv, senest ”Børneliv 2.0” 

og ”Problemet med venner er jo at de altid giver én ret” (2013)
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UD MED HVIDT BRØD OG SUKKER 
- IND MED RUGBRØDSTOAST  

OG SALATBAR
Gørding Skoles Madhus har efterhånden fundet opskriften på  

sund mad, som eleverne faktisk godt kan lide

Der var engang, hvor mad-
salget på Gørding Skole 
foregik fra en lille mørk bod 
på gangen, og vareudvalget 
begrænsede sig til skolerug-
brød, ostehaps, yoghurt og 
juice. Elever fra de største 
klasser stod for salget...
Det var dengang. I dag kan 
man i Madhuset købe boller, 
sandwiches, kyllingehorn, 
pølsehorn, pizzasnegle og 
endda lun ret, der hver dag 
tilberedes i køkkenet af Heidi, 
Dorte og Birgitte.
Rigtig mange elever bruger 
Madhuset i løbet af en uge, en-
ten som alternativ til madpak-
ken eller bare som supplement. 

Sund mad kræver tilvænning 
Ikke bare i forhold til udvalget 
af mad har tingene ændret sig 
på skolen. For i takt med at 
Gørding Skole ville være sund 
skole, begyndte de ansatte i 
Madhuset også at lede efter sun-
dere alternativer til retterne. Ikke 
altid til elevernes store begejstring.
“Det var ikke populært, da vi begyn-
dte at putte fuldkornsmel i pølsehorn-
ene,” husker Heidi Hansen, som har 
været i Madhuset i knap otte år.
“Men børnene vænnede sig hurtigt 
til det, og pølsehornene (i øvrigt med 
fedtreducerede pølser) er stadig noget 
af det, vi sælger mest af.”
Efter ønske fra eleverne selv har 
Madhuset haft et forsøg med at til-
byde salatbar om tirsdagen. Det blev 
så stor en succes, at det nu udvides 
- rykkes ud på en vogn på gangen, så 
flere kan betjenes. 
“De stod jo i kø i 15-20 minutter for 
at få salat, og nogle opgav helt på 
forhånd” forklarer Heidi, som tilføjer, 
at hun faktisk var temmelig over-

rasket over salatbarens succes. “Vi 
serverer jo altid salat til den lune ret, 
og vi ser jo desværre, at rigtig meget 
af den salat bliver smidt ud, når tall-
erkenerne returneres. Så det kom no-
get bag på mig, at omkring 60 elever 
køber salat, når vi har salatbar.”

Favoritter og fiske-fiaskoer
Efter indførelsen af fuldkornsmel 
kom forskellige forsøg med sundere 
lune retter, nogle med succes, andre 
med det modsatte.
“Fisk. Det gider eleverne simpelthen 
ikke have. De kan godt smage på 
retten og synes, det smager fint, lige 
indtil de erfarer, at det er fisk. Så kan 
de alligevel ikke lide det,” forklarer 
Heidi med et smil. 
Det er heller ikke nogen hemme-

lighed, at mange elever fortsat 
sætter stor pris på de mere 
traditionelle ting som tarteletter, 
burgere, lasagne, pizza mv. Men 
også her forsøger Madhuset at 
tænke de sunde alternativer ind. 
Fx at blande store mængder gul-
erod og hvidkål i den hakkede 
oksekød.

Vores egen lille familie
For Heidi, Dorte og Birgitte er 
Madhuset ikke bare et arbejde. 
De er alle meget engagerede 
i forsøget på hele tiden at 
forbedre maden. Bl.a. derfor har 
de fået etableret et tæt samar-
bejde med elevrådet, så de får 
så mange tilkendegivelser og 
forslag som muligt fra eleverne 
selv. 
Heidi, Dorte og Birgitte er 
alle ansat i en såkaldt flexjob-
ordning. 
“For os er det her altafgørende, 

for hvor på arbejdsmarkedet 
ville vi ellers kunne være?”, 
spørger Heidi. “Her kan vi 

“styre vores egen butik”, vi kan tage 
hensyn til hinanden, og så kan vi få 
lov at være sammen med børn. Det er 
rigtig dejligt,” siger hun. 

Kø ved Madhuset, hvor Heidi Hansen står ved kassen 
sammen med en af de 15 elever, der ugentligt hjælper 
til - en tjans, der er ret eftertragtet

Camilla og Sarah fra 8.har begge netop 
købt en rugbrødstoast - et af de nye 
populære tiltag
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62 x 37 mm
S/H 650,-
Farver 1.170,-
Kontakt 
sogneblad@goerding.dk  
for annonce 

Snerydningsforening
Er du træt af sneen?
Så ring til formand  
Kaj Skjøtt på
tlf.: 2273 3498
eller skriv til mail: 
kajskjott@webspeed.dk

G
Ø
R
D
I
N
G

Jytte & Kaj Sørensen
Nygade 36
Gørding 

TLF. 75 17 89 53
Et b

esø
g v

ærd 
!

Mosegaard
    Autolakering
Smedevej 10 - 6740 Bramming
Tlf. 75 17 44 41

Alt entreprenør & 
maskinstationstationsarbejde 

udføres
Klaus Jepsen

Lourup Maskinstation
Lourupvej 8

75 17 89 17 / 20815264

Maling  Tapet  Autolak  Gardiner
Storegade 11 6740 Bramming

Forretning       tlf. 75 17 43 96
EnGros afd     tlf. 75 10 25 55

Lægerne i Gørding
Eckert & Andresen

75 17 80 04
medicinbestilling på hjemmesiden
www.lægerneigørding.dk

COMPUTER  PROBLEMER?

JK-SERVICE
v/Jan Køpke Sørensen

            Ilstedvej 3 6740 Bramming 
Tlf. 7517 8883  Mobil 4021 5501

         E-mail: jan@jkservice.info

COMPUTERCOMPUTERCOMPUTERCOMPUTERCOMPUTER PROBLEMER?PROBLEMER?PROBLEMER?PROBLEMER?PROBLEMER?

JK-SERVICE
v/Jan Køpke Sørensen

            Ilstedvej 3 6740 Bramming
Tlf. 7517 8883 Mobil 4021 5501

         E-mail: jan@jkservice.info

Har du problemer med din computer eller
mangler hjælp til installering af
programmer o.s.v., så er hjælpen nær.

Har du problemer med din computer eller 
mangler hjælp til installering af
programmer osv., så er hjælpen nær.

S

E R V I C

EJK

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

75 10 22 20

Salg og udlejning af  brude- og festkjoler.
Sko, tasker, smykker, og andet tilbehør.

Åbent: Fredag 12.30 - 17.30
Lørdag 9.30 - 12.00

Derudover tidsbestilling til 
prøvning af  brudekjoler

Herre- og damefrisør i Gørding
Hverdage åben 10-17.30

Ma. & Lø.  lukket

Pensionistrabat
Vinnie Jensen • Fyrrevænget 20

 Gørding • Tlf. 75 17 86 86

Vognmand Torben Bøgh
Kørsel med:
Forvogn med tip/hejs
Forvogn/anhænger med tip
Forvogn med presenningslad  

Salg og levering af:
Sand, vejmaterialer
Sten og grus - flere farver og størrelser
Granitskærver - flere fraver og størrelser
Pigsten, digesten, natursten
Muldjord / harpet muldjord
Championmuld, afdækningsbark og skovflis

Udlejning af container åbne og 

lukkede

Tlf. 75 17 72 41 Bil tlf. 23 24 95 62  
Fax 20 28 68 03

Gørding Varmeværk A.m.b.a.
Nørregade 55, 6690 Gørding
Mandag - fredag 8.30 - 12.00

75 17 80 36

v/ Tina Lønne
Nørregade 22

FRISØRSA  SEN

Lukket mandag - Folkepensionistrabat tirsdag og onsdag

Tlf. 75 17 86 63

Andelsselskabet BO SYD

Kontortid på Lindegården i 
Gørding efter aftale på tlf.

75 36 08 44
Fax: 75 36 45 89

e-mail: post@vejenbyg.dk

Se www.vejenbyg.dk
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AKTIVITETSKALENDER FRA: WWW.GØRDING.DK

Arrangementer:

24-03-14 Mandag  10.00 Gørding Husholdningsf. Babyklub
01-04-14 Tirsdag  18.00 Lindegården FORÅRSFEST /underh. »5-tetten« Toftlund
02-04-14 Onsdag  17.00 Kirken Salmemaraton
06-04-14 Søndag  10.00 Kirken Familiegudstjeneste med minikonfirmander
08-04-14 Tirsdag  19.00 Kirken Vi synger foråret ind
09-04-14 Onsdag  19.30 Gørding Husholdningsf. Generalforsamling
21-04-14 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
23-04-14 Onsdag  09.30 Lindegården Sang/fortælleformiddag v. Pernille Troldborg
28-04-14 Mandag  10.00 Gørding Husholdningsf. Babyklub
29-04-14 Tirsdag  12.30 Lindegården Besøg på Ribe Jernstøberi i egne biler
13-05-14 Tirsdag  12.15 Lindegården Besøg Horsens Statsfængsel i bus
19-05-14 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
21-05-14 Onsdag  09.30 Lindegården Sang/fortælleformiddag v. Pernille Troldborg
26-05-14 Mandag  10.00 Gørding Husholdningsf. Babyklub
03-06-14 Tirsdag  18.00 Lindegården SOMMERFEST m.spisning og underholdning
06-06-14 Fredag  05.00 GLIF Byfest 2014
07-06-14 Lørdag  10.00 GLIF Byfest 2014
11-06-14 Onsdag  09.30 Lindegården Sang/fortælleformiddag v. Pernille Troldborg
16-06-14 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
23-06-14 Mandag  10.00 Gørding Husholdningsf. Babyklub
11-08-14 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
08-09-14 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
06-10-14 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

Hjemmekampe i håndbold

30-03-2014 Søndag 09.50 GLIF Håndbold U10 Piger A - Team Vest Håndbold
30-03-2014 Søndag 11.35 GLIF Håndbold U10 Piger - Team Helle
30-03-2014 Søndag 12.20 GLIF Håndbold U12 Piger C - Hviding
30-03-2014 Søndag 13.05 GLIF Håndbold U14 Drenge A - Folding Brørup
30-03-2014 Søndag 13.50 GLIF Håndbold U18 Drenge A - Bramming
30-03-2014 Søndag 14.50 GLIF Håndbold Herrer serie 1 - Varde HK 3
30-03-2014 Søndag 16.00 GLIF Håndbold Damer serie 1 - SGI Håndbold 2
08-04-2014 Tirsdag 18.45 GLIF Håndbold U14 Drenge A - Toftlund
13-04-2014 Søndag 13.50 GLIF Håndbold U18 Drenge A - Varde HK
13-04-2014 Søndag 14.50 GLIF Håndbold Herrer serie 1 - CØ-05
13-04-2014 Søndag 16.00 GLIF Håndbold Damer serie 1 - Firehøje IF
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Støt dem - de støtter Sognebladet!
Annonce i Gørding Sogneblad  
Kontakt Henrik Vestergaard .......... 99 55 69 46
eller mail sogneblad@goerding.dk 

Andelsselskabet BO SYD  ................ 75 36 08 44
Andelskassen Bramming ................. 75 10 14 66 

Bedemandsforretning Skov Madsen 75 17 80 70
Bramming Specialoptik ................... 75 10 22 20
BRIX Haircut ...................................... 75 17 81 65
Brudegården ....................................... 75 17 77 11
Butik Knoppen  .................................. 75 17 89 53
Byggefirmaet Chr. Iversen´s Eft. ... 75 17 82 23

Cafeteriet - Gørding Hallen............. 75 17 80 20
Caspers Køreskole ............................. 29 78 90 25

Dagli´ Brugsen .................................... 75 17 83 11
Dan-markering ApS .......................... 75 17 73 22
Den Grønne Butik ............................. 75 17 89 99

Fodterapeut Bente Thomsen .......... 75 39 15 00
Fodterapeut Miriam Christiansen. 60 17 84 66
Forsamlingshuset - Gørding ........... 51 49 31 91
Frisørsaksen  ...................................... 75 17 86 63

GH BogføringsService ...................... 28 69 24 28
Grafisk Trykcenter ............................ 76 109 110
Gørding Antenneforening  .............. 75 17 89 58
Gørding Bageri ................................... 75 17 81 31
Gørding Kirke .................................... 75 17 88 95
Gørding Serviceudl..... 75 17 70 70 / 41 40 60 70
Gørding Smede-og Maskinforr. ...... 75 17 82 11 
Gørding Snerydningsforening ....... 22 73 34 98 
Gørding Tømrergård ........................ 51 27 71 50
Gørding Vandværk A.m.b.a.. ........... 61 77 76 49
Gørding Varmeværk A.m.b.a. ......... 75 17 80 36

Hansen & Kruse Murerfirma   ........ 40 45 83 22 
Henning Bloch Autoservice ............ 75 17 89 89

Jernbane Salonen & Aloe Vera Forh. 75 17 86 17
JK Service - computerhjælp............ 75 17 88 83
JR Design ............................................ 56 39 01 46

Kranio-Sakral Terapi........................ 75 17 88 98

Lourup Maskinstation ...................... 75 17 89 17
Lourup VVS aps.  ............................... 75 17 70 12
Lægerne Gørding ............................... 75 17 80 04
Løbner VVS APS ................................ 75 17 85 04

Malermester  Bent Pedersen .......... 75 17 83 96
Massør Solveig H. Jensen ................ 40 96 96 91
MEDDO Solcenter ............................. 20 77 51 97
Mosegaard - autolakering ................ 75 17 44 41

N.P.s Motorservice ............................ 75 17 80 21

Radio og TV Egon Nielsen ............... 75 17 82 84

Salon Vinnie  ....................................... 75 17 86 86
Sognebladet ........................................ 75 17 80 65
SPAR ..................................................... 75 17 80 05
Sydbank ............................................... 74 37 18 00 
Sørens Farve & Tapet ....................... 75 17 43 96

TRADE-LINE ...................................... 70 22 50 25 
Trælasten - Gørding .......................... 75 17 82 22 
Tømrer Poul K. Poulsen ................... 75 17 82 27

Vognmand Henning Kirkegaard .... 75 17 80 80
Vognmand Torben Bøgh .................. 23 24 95 62

Zoneterapeut Gerda Kummerfeldt ..  40 82 12 52
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Spar - der hvor du kan
Nørregade 1 . 6690 Gørding . 75 17 80 05

Rigtige købmænd
har selvfølgelig
også discount

faSte lave priSer på op til
400 dagligvarer

Du læste rigtigt! op til 400 dagligvarer til faste 
lave priser. Og sortimentet bliver hele tiden  
større. Så uanset om det er hakket oksekød,

hotdogpølser, fisk, hundefoder eller toiletpapir,
du er ude efter, kan du spare dig rig på de 

dagligvarer, du bruger allerflest af.

Åben hverdage  8.00-20.00
Søndag  9.00-20.00
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