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Med det musikalske projekt »Fra tid til anden«  sætter bandet Banqo 
fokus på Brammings lokalhistorie

»Målet for dette lidt skøre og skæve projekt er, at vi ønsker at skabe opmærksomhed 
omkring Brammings lokalhistorie på en  sjov og anderledes måde. En del af orkesterets 
medlemmer tilhører lokalområdet og er blevet opmærksomme på de historier, der 
ligger gemt i lokalområdet«, forklarer Allan Frost Jessing. Han tilføjer, at bandet har 
samarbejdet med Bramming Egnsmuseum omkring det musikalske projekt. Desuden 
har de inddraget flere lokale kræfter, herunder det klassiske/rytmiske Skalakoret og 
sangerinden Rikke Egholm, som til daglig er studievært på Radio Charlie.

»Efterfølgende har vi skrevet tre sange om henholdsvis ”Kai Lykke”, ”Emigranten” 
og ”Frederiksens Tivoli”. Musikgenren er dansk pop, i stil med det øvrige af Banqo’s 
musik. Projekter i denne størrelsesorden koster selvfølgelig penge, så vi er glade og 
taknemmelige for de beløb, vi har modtaget fra lokale erhvervsdrivende og for alle 
de gode tilsagn om projektets ide,« udtaler Allan 
Frost Jessing

Ud over de tre sange, der udgives på cd, ender 
det musikalske projekt med en releasekoncert på 
Egnsmuseet i Bramming sammen med Skalakoret 
lørdag den 25. april 2015.

Cd’en bliver sat til salg i Bramming og omegn. 
Endvidere bliver musikken udgivet på iTunes og 
andre lignende netbutikker under bandets navn 
»Banqo«.

Adam Beverly har været aktiv i det 
danske musikliv i 12 år, lige siden han 
flyttede til Danmark i 2002. Han har 
spillet hundredvis af koncerter landet 
over og har 5 singler på Danmarks Radio.  
Genremæssigt har han bevæget sig fra 
folk-lyden med hans tidligere band ”The 
Beverly Band”, til et rockalbum i 2013 
som hedder ”Backcourse”. ”Backcourse” 
indeholder Adams 2 seneste radiosingler.  
I 2014 udgav Adam den akustiske bal-
lade ”An End Without a Warning”. På 
scenen kan man forvente, at han leverer 
musikken med sin akustiske guitar og 
sang, som den singer-songwriter han er. 

Den 11. april 2015 kommer Adam Be-
verly til Kosmorama i Bramming med 
fuldt band.  Selvom Adam er amerikaner, 
er det et slags lokalt job for ham, da han 
bor i Gørding og har været lærer på Bak-
kevejens Skole i Bramming i 7 år. I den 
forbindelse har Adam inviteret nogle kol-
legaer til at gæste på scenen.  Derudover 
kommer en tidligere elev til at sidde bag 
trommerne.

I forbindelse med koncerten udgiver 
Adam en ny EP.  Alle dem, der kommer til 
koncerten får adgang til gratis download 
af udgivelsen. Man kan høre al Adams 
musik på hans hjemmeside www.adam-
beverly.com og den kan købes på iTunes. 

Oplev gørdingenser i 
Kosmorama

Lokalt orkester synger om fortiden

10.000 TIL   
TROFAST KUNDE

Et hæfte med samlemærker blev byttet til en ga-
vecheck på 10.000 kroner til køb af varer i SPAR 
for Hjørdis Nielsen
»Da købmanden sagde, at jeg havde 
vundet i konkurrencen, tænkte jeg, 
at det var da dejligt - jeg forestil-
lede mig, at jeg havde vundet en fin 
købmandskurv, for jeg havde faktisk 
glemt alt om konkurrencen,« forkla-
rer Hjørdis Nielsen. 
Sparkøbmand i Gørding, Flemming 
Madsen, er rigtig glad for, at en af 
de ti vindere i jubilæums-træknin-
gen skulle findes i netop hans butik 
- ikke mindst fordi Hjørdis Nielsen 
er en meget trofast kunde. 
»Jeg har ringet til vores børn og 
fortalt dem nyheden. Nu kan de 
godt komme forbi og få en ekstra 
god gang aftensmad«, siger hun med 
et smil. 
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TRÆNINGSCENTRET
Så er vi klar igen!
Børne-MTB starter op igen efter en vinterpause.
Der er plads til alle fra 2. klasse - minimum 9 år og opefter.
Vi kører hver torsdag fra kl. 17-18 med opstart den 9. 4. 2015.
Træningen vil bestå af flere elementer:
Vi vil køre stærkt, køre teknik, køre på MTB-baner, i sand, i 
skov og meget andet godt.
Alle kan være med - store som små, nybegyndere som øvede, 
vi deler jer op, så alle får det sjovt og bliver bedre :-)
Prisen er 300 kr., som betales over træningscenterets hjem-
meside.
Medbring MTB og CYKELHJELM. Så er du klar til start!
Vi håber at se rigtig mange.

I starten af marts måned havde Træningscentret et foredrag i 
kultursalen med idrætspsykolog Nicklas Pyrdol. Han har skrevet 
en bog om at "fastholde motivationen i træningen". Omkring 85 
personer traf den aften et valg om at komme til vores foredrag, 
og det er vi rigtig glade for.
Nu gælder det så om at fastholde motivationen for vores træning 
.. og være bevidste om det afgørende øjeblik.

Husk, at du kan bestille prøvetime på 3011 3043 og at det AL-
DRIG er for sent at komme i gang i vores træningscenter. Vi har 
fået 2 nye løbebånd, og de er efterhånden ved at være "løbet til" 
i Centret.

Derfor opfordrer vi dig til at møde op, så snart 
du kan. 

Betaling: www.goerdingmotion.dk  
Vælg: Online betaling  →
Vælg:  Stavgang  →          
Vælg: Vejledning

 
Vi glæder os til at se dig 

Instruktører:  Birgit 24612464  Lillian  60165207

STAVGANG  forår  2015
Hver onsdag kl. 18.45
Uge  8   Stavgang  
Uge  9  Stavgang   
Uge 10  Stavgang  
Uge 11  Stavgang    
Uge 12  Stavgang   
Uge 13  Stavgang    
Uge 14  Ingen stavgang   
Uge 15  Stavgang   
Uge 16  Stavgang    
Uge 17  Stavgang  
Uge 18  Stavgang    
Uge 19  Stavgang      
Uge 20  Ingen stavgang  
Uge 21  Stavgang    
Uge 22  Stavgang      
Uge 23  Stavgang     
Uge 24  Stavgang

Pris:  150 kr.

Prisen er 150 kr. uanset  
hvilken uge du starter !



Spiller 1:______________________________________________________

Spiller 2:______________________________________________________

Spiller 3:______________________________________________________

Spiller 4:______________________________________________________

Ønsket spilletidspunkt:________________________

Telefonnummer på kontaktpersonen:___________________________

Søndag den 15. februar holdt vi fastelavnsfest i skolens samlings-
sal. Vi slog katten af tønden og sang sange med børnene. Der blev 
serveret fastelavnsboller, kager og kaffe/sodavand. 
Børnene havde en god formiddag. 
Vi vil takke for et godt fremmøde denne dag.  
Og hvis du har lyst til at sætte præg på de gode festerne til børnene, 
så vil vi i denne anledning fortælle, at der er generalforsamling  
Torsdag d. 23 april. kl. 19.00 i det blå hus. 
Kom frisk.

G
L
I
F

Badminton

SOMMERBADMINTON
Der er mulighed for at spille badminton 10 gange efter påske. 

Første spilledag for sommerbadminton er mandag d. 6. april 2015.
Der er mulighed for at leje en bane på følgende tidspunkter:

Mandag kl. 17.30-18.30
Mandag kl. 18.30-19.30
Mandag kl. 19.30-20.30

Det koster 250 kr. pr. mand for de 10 gange. 
Kontingentet betales via klubportalen på GLIF´s hjemmeside.

Tilmelding med navn og ønsket spilletidspunkt afleveres til  
Maria Bønnelykke, Vestergade 15, Gørding

Evt. spørgsmål kan rettes til Maria på telefon 22 67 54 41

FASTELAVNSFEST
BØRNEHAVENS VENNER
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Krolf
Krolf starter mandag den 27. april kl. 19.
Kom og vær med til en hyggelig aften.

Alle kan deltage.

Petanque
Nu er foråret kommet, så skal vi ikke begynde at spille petanque 
igen? Vi ser gerne, at der kommer flere, der vil spille.                            
Det er et nemt spil, så alle kan være med. Kugler kan lånes. 
Vi starter mandag d. 13. april kl. 19.           
Der spilles også torsdag kl. 19. 

Krocket
Krocket starter onsdag d. 25. marts 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

KROLF – PETANQUE – KROCKET
2015

 
Ved Østergårdens grønne område
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Gørding
   Husholdnings
     Forening

Vi oplever ofte i GHF meget dårlig opbakning til vore arrangementer.  
Bestyrelsen har afprøvet forskellige nye tiltag, med større eller mindre succes.  
Vi  brænder stadig for, at foreningen kan bestå, og vi vil fortsætte det frivillige  

arbejde, så længe der er mulighed for det.  
Vi kunne tænke os lidt tilbagemeldinger i form af ris og ros og ikke mindst ønsker 

til, hvad der kunne komme på tapetet fremadrettet.  

I finder os på facebook Gørding husholdnings forening, eller  
ved at maile til droemer@6690.dk  emne GHF

Gørding Husholdningsforening havde d. 4. marts 
besøg af Thomas Sloth. En dygtig foredragshol-
der, der underholdt os i to timer, i skolens perso-
nalerum, om forskellige konspirationsteorier fra 
rundt omkring i verden. Vi var blandt andet om-
kring den første månelanding, JFK, Lady Diana 

og d. 9. september. 
Det var et meget spændende foredrag, der gav lidt 
nyt at tænke over. Der var stillet lidt snack frem 
på bordene, og der kunne købes øl og sodavand. 
De få der mødte op havde en hyggelig aften.

GHF afholder generalforsamling d. 21. april i skolens personalerum kl 19.30

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

KVIK
LEVERING

Jylland: Vojens · Brørup · Fredericia · Haderslev · Høruphav · Rødekro · Toftlund · Vejen. 
Fyn: Odense.  Sjælland: Venslev.  www.davidsen.as www.casperskoreskole.dk

JFK, LADY DIANA OG
9. SEPTEMBER

OPBAKNING
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Floorballsæsonen  i Gørding har 
været den bedste i klubbens hi-
storie.
Vores ungdomsafdeling har haft 
vokseværk og har spillet mange 
KidzLiga stævner i denne sæson.
Det sidste stævne for de unge 
bliver spillet i Jelling søndag den 
22. marts 2015.
Floorball vil også gerne takke 
for den gode opbakning fra alle 
forældre.

Vores seniorer har i denne sæ-
son fået nyt spillertøj, og det vil 
vi gerne takke vores sponsor  

Trade-line for, så derfor fik de 
inden kampen imod Sønderborg 
overrakt en indrammet spiller-
trøje, som kan pryde deres kontor.
Seniorholdet sluttede sæsonen af 
med at spille uafgjort imod Søn-
derborg, og det betød, at vi des-

værre endte på 4. pladsen i 3 div.
Floorball håber at se alle spil-
lere (nye og gamle) til den nye 
sæson….

MVH. Floorball-udvalget

man-tors
0730 - 1630

fredag
0730 - 1500

Testvinderne fra Michelin og Continental fx:
205/55x16 kr. 3050,-
195/65x15 kr. 2500,-
175/65x14 kr. 2300,-
Prisen er for 4 dæk incl. alt!
Ring eller kom ind og få et tilbud til DIN bil!

SOMMERDÆK
Søndergade 12

6690 Gørding
tlf.:  30 22 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 

FLOORBALLSÆSONEN 2014-15
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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

Stat. Aut. Fodterapeut 
Miriam Christiansen

GAVEKORT  udstedes
God fodcreme f.eks  
til diabets sælges.

Julegaveidé i december:
 15% rabat på gavekort til  

1. behandling

Diabetes-, gigtpatienter, og andre med
forandringer i fødderne bør jævnligt
få dem behandlet.  
Ydernummer haves, mulighed for 
tilskud. 
Hjemmebehandlinger: Jeg kører mod 
tillæg ud i og omkring Gørding, Ribe 
og Esbjerg. Bestil i god tid.  
Du er velkommen i klinikken på 
Strandby Kirkevej 139, 6705 Esbjerg Ø  
Tlf. 75131553 - Mobil 60178466

Kom dine fødder i forkøbet......

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

FODBOLDSKOLE I GØRDING 
UGE 28

Fodboldskolen er i år flyttet til uge 28 (6. juli - 10. juli)

Tilmelding på DGI´s hjemmeside. 
For børn i alderen fra 7 år og op.

Link: http://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201511406040

Til information, så er tøjet småt i størrelserne - så bestil 1-2 str. større.
Det koster i år 690 kr. For det får børnene shorts, t-shirts, sokker, drikkedunk og fodbold  

fra Hummel samt en uges træning.

Ved spørgsmål, venligst kontakt fodboldskoleleder  
Irene Klindtworth på tlf: 20 97 04 33 

G
L
I
F

Fodbold
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Sikke en fest, gæster med højt humør  
og udklædte til dagens anledning.

Vi vil gerne takke alle gæster og frivillige  
for deltagelse i festen. 

Næste års 80’er fest er den 5. Marts 2016
Sæt  i kalenderen

Hold dig orienteret på »Gørding Fester« på   

Gørding 
80’er fest
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Gymnastik

Som mange gymnastikinteres-
serede ved, er gymnastik en 
meget dyr sport at gå til. Specielt 
hvis man gerne vil have en pæn 
dragt til opvisningerne. 300 kr. 
er mange penge at give for en 
dragt, som kun bliver brugt til to 
opvisninger. Derfor bestemte vi, 
træner-teamet på Juniormix, at 
vi ville til en ekstra opvisning i 
år. Desværre er det ikke så nemt 
at finde opvisninger for lokalhold 
i aldersgruppen 6. klasse og opef-
ter, så vi arrangerede vores egen 
opvisning. 
Den 21. februar stod Gørdings 
Juniormix, Ribes Juniormix, 
Gredstedbros Juniorspring og Ju-
niorrytme i hallen med dyre flotte 
dragter klar til at give den gas til 
socialopvisning. 120 gymnaster og 
lige så mange tilskuere mødte op, 
så der var knald på i cafeteriaet.  
En socialopvisning er i gymna-
stikkens verden ligesom en gene-
ralprøve. Det handler om at heppe 
på de forskellige hold og bakke 

hinanden op. Opvisningen star-
tede med en fælles opvarmning og 
en lille guldgraver-konkurrence 
mellem de forskellige hold. Deref-
ter var der en lille pause, så Gør-
dinggymnasterne kunne varme op 
til vores opvisning som de første 
på gulvet. Holdet gjorde det super 
godt, selvom nogle af gymnaster-
ne var uenige. Som træner er det 
den fedeste oplevelse at se sit hold 
på gulvet for første gang i fuldt 
antræk med spring og serier, som 
bare sidder lige i skabet! Med så 
dygtige gymnaster er det umuligt 
ikke at blive helt stolt af dem efter 
sådan en præstation. 
For at der ikke skulle være for 
meget ventetid, var der konkur-
rencer mellem holdene. Første 
konkurrence var en y-konkurren-
ce. Her kæmpede Gørdinggym-
nasten Line bravt, men mistede 
desværre balancen til sidst, så 
sejren gik til en gymnast fra Ribe, 
som gjorde det rigtig flot. Derefter 
gik Gredstedbro Juniorspring på 
gulvet med et fedt show og nogle 
flotte spring. Efterfølgende stod 
den på håndstandskonkurrence, 
hvilket er en af de ting, som vi 
har øvet på siden sæsonstart, så 
det var en sikker sejr til Natasja. 
Dernæst var det tid til Ribe Ju-
niormix, som var det største hold 
på gulvet med 55 meget dygtige 
gymnaster. Sidste konkurrence 

var stående baglænder eller flik-
flak – på gulvet. Med 15 stående 
baglændere vandt Gørdings Da-
niel, og Træner-Charlie kom på 
en sikker 2. plads - det var rimelig 
sejt gjort. Sidste hold på gulvet 
var Gredstedbros Juniorrytme, 
som absolut sluttede af med ynde 
og præcision. 
Da Gredstedbro var gået af gulvet 
og der var blevet sagt tak for i dag, 
blev der hurtigt ryddet op med 
hjælp fra gymnaster såvel som 
publikum.
Alt i alt var dagen en kæmpe suc-
ces med fantastiske opvisninger 
og en fed stemning - trods mindre 
tekniske problemer og nervøse 
gymnaster.

På vegne af hele af Gørding Ju-
niormix vil vi gerne sige tak for 
en super dag. Tak til Ribe og 
Gredstedbros juniorhold for nogle 
flotte opvisninger og tak for den 
store opbakning. 
Vi fik stor ros for arrangementet 
og regner med at gentage suc-
cesen til næste år.
Desuden har vi inspireret Darum, 
som har inviteret os til et lignende 
arrangement, så hvis ikke man 
nåede at se holdet, opviser vi igen 
i Darum d. 9. maj. 

Juniormix Trænerteamet
Thomas, Charlie, Lars-Ole, Lea, 

Karen & Julie

SOCIALOPVISNING 
Ny tradition for Juniormix-hold
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- for din fremtid

Gørding Skole har netop afslut-
tet en 6 ugers praktikperiode for 
1. årgangs lærerstuderende fra 
UCSyd, Esbjerg.
De 18 lærerstuderende har været 

ude i deres ”fag” og været tilknyttet fra 0.- 8. klasse. 
9. årgang friholdes, da der her er stor fokus på de 
kommende prøver.
Vi har på Gørding Skole endnu engang haft et lære-
rigt samarbejde, hvor vi med øjne udefra får kigget 
på, hvem vi er, og hvad vi gør.
Vi har på skolen altid prioriteret, at de studerende 
har deltaget i hele skolens virke, dvs. at de læ-

rerstuderende forestår 
undervisningen, men del-
tager også i forældresam-
arbejde, teamsamarbejde, 
FORM møder og pædago-
giske samarbejde. Vi har 
inviteret til og glæder os 
til, at mange af de læ-
rerstuderende deltager i 
skolefesten d. 26.3.

Gørding Skole har to praktikkoordinatorer: Vibeke 
Brødbæk Hansen og Britta Toft. For at optimere 
de lærerstuderendes praktikforløb har de et tæt 
samarbejde med UCSyd både før, under og efter 
praktikken. 
Løbende evalueres praktikforløbet ved ”praktikant-
kaffe-møder”. Praktikkoordinatorerne står for 
praktikundervisning, som i år havde emnerne klas-
seledelse samt relationsarbejde.
Derudover er vi på skolen stolte af, at vore læ-
rere bliver brugt som undervisere i nogle forløb på 
UCSyd. Vi kan byde ind med erfaringer og ople-
velser, sparring fra virkelighedens verden, og det 
ønsker både de studerende og UCSyd mere af.
Yderligere havde vi d. 25. 3. besøg af udenlandske 
læreruddannere fra Tyrkiet, Portugal og Finland. 
Disse gæster deltog i et projekt, der havde til formål 
at lette overgangen fra sidste år på lærerstudiet og 
ind i arbejdet som lærer. Spændende og inspire-
rende input i vores skolehverdag, som vi lærer af og 
samtidig profilerer Gørding Skole ikke bare alene 
lokalt, men også globalt.

Citat fra praktikkoordinator Vibeke Brødbæk Hansen:
”Det er sundt for os som skole, at have praktikanter til at kigge 
på vores skolehverdag.
Det giver os anledning til at reflektere over vores praksis.”

Citater fra elever i 7.a:

”Det har været lærerigt at prøve noget nyt.”  Sietse 
7.a.

”Det har været nemmere at få hjælp når der er 
praktikanter, i stedet for når der kun er en lærer.” 
Sietse

” Det har været sjovt og meget lærerigt, fordi vi har 
fået nogel nye emner op, vi ikke har haft før. Fx” 
Kahoot” et quizprogram vi ikke kendte. Det er sjovt, 
da vi kan koble på med fx mobilen og en gamepind 
og så vi fx efter en fremlæggelse lave en quiz og 
tjekke tilhørerne har lyttet godt efter.” Nicolaj 7.a.

”Det har været dejligt, at vi med så mange ”lærere” 
er blevet niveaudelt med hver sin hjælper. Jeg og 
mange andre har fået rigtig meget ud af det. Vi 
får hurtigt et godt forhold til vores praktikanter. 
Møder dem på gangen, snakker og laver sjov med 
dem.” Fie 7.a.

Citat fra Steffen Rønne, studievejleder 
ved Læreruddannelsen i Esbjerg
”På læreruddannelsen anser vi praktikken 
og praktikundervisningen for noget helt cen-
tralt for de studerendes udvikling i at blive 
lærere. De studerende glæder sig helt vildt til 
at komme i praktik, og vi lærere på lærerud-
dannelsen bliver klogere på undervisning og 
skolebørn hver gang, vi kommer på besøg. 
Det gælder i særlig grad for Gørding Skole, 
fordi alle er så indstillet på at få praktikanter, 
og fordi det er sådan en god skole med gode 
engagerede lærere og dejlige omgivelser.
Så vi ser frem til næste praktik, desværre 
først om et år.”

GØRDING SKOLE SOM PRAKTIKSKOLE
v. Rita Baagø Thomsen, viceskoleleder Gørding Skole
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Citater fra lærerstuderende:
”Gørding Skole er en rigtig rummelig praktikskole, vi har fået lov til at gøre det, vi har spurgt til.”

”Hele personalegruppen er meget imødekommende. Alle hilser og tager godt imod og har været parate 
til at hjælpe.”

”Det er en fed skole med fede muligheder; smartboard, gode udenomsarealer, generelt gode faciliteter 
og meget moderne indretning – ingen 70’er-indretning her!”

”Eleverne har taget godt imod os, de er godt integrerede i det at tage imod praktikanter, de er vant 
til det.
De er ærlige på den gode måde og fortæller os, hvad der virker og ikke 
gør. Det har vi kunnet bruge.”

”Der bliver tilbudt vildt kompetente sparringspartnere i form af vores 
praktikkoordinatorer. Godt, at Ole Lerke og praktikkoordinatorerne 
besøgte os på UCSyd også inden forløbet. Det betyder meget, at vi kan 
sætte ansigter på, inden vi kommer i praktikken.

Sasja Pedersen, Emilie Marie Nielsen, Pernille Andersen og 
Frederikke Sørensen, 1.årgangsstuderende og praktikanter på 
Gørding Skole.

 

GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.

Formand, tlf. 6177 7649

Bogholderiet, tlf. 2927 9736 

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

UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

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

Kulturparaplyen
Gørding

Selvstændig forhandler af Forever Living Products

Tlf: 7517 8617
JernbaneSalonen

www.myaloevera.dk/jernbanesalonen

Bramming Klinik
Storegade 34
6740 Bramming

PROFESSIONEL
omsorg for de kære dyr

Telefon hele døgnet

70 20 21 41
Brørup Klinik
Jernbanegade 10
6650 Brørup

Gørdinglund Herregård I/S

www.gordinglund.dk
29 60 07 63 / 23 34 03 01
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Igen i år blev der afholdt gymnastikopvisning i hal-
len. Der var i alt 500 betalende gæster, og så var 
der ca. 350 gymnaster på gulvet. Der var fuld fart 
over feltet hele dagen. Der var hold fra forældre/
barn og op til Æ’jungs. Alle hold leverede fantastiske 
opvisninger. Og vi kan kun være stolte over at have 
så mange gode gymnaster i Gørding. I alt havde vi 

10 af vores egne hold på gulvet.
Derudover var der inviteret 2 gæstehold.  Først 
havde vi Aspirantholdet, med en del af vores egne 
lokale gymnaster. Derudover havde vi også fået 
Jernved Unge piger 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 opvisning, det er skønt at stå og se på hvor-
dan 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 hjæl-
petrænere og ledere, uden jer ville der ikke være 
noget, der hed GLIF gymnastik, 

G
L
I
F

Gymnastik

GYMNASTIKOPVISNINGEN 
søndag den 15. marts 2015
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Vi er allerede nu i gang med at sammensætte hold 
og finde ledere og hjælpetrænere til næste sæson, 
som starter, inden vi når at se os om, vi glæder os.

Vi glæder os til at se jer til næste sæson.

På vegne af gymnastikudvalget
Tine Boysen

En stor tak til Gørding Støtteforening

Gymnastikafdelingen i GLIF har fået et hårdt 
opløbsstykke til brug sammen med vores airtrack. 

Vores gymnaster er rigtig glade for den. De har 
allerede brugt den flittigt, og ikke mindst er den 

blevet brugt til vores gymnastikopvisning. 
Vi vil gerne rette en stor tak til 

Gørding Støtteforening for opløbsstykket. 

Med venlig hilsen GLIF gymnastik. 

Har du ikke fået nok af gymnastikken i vintersæsonen?

Så har du nu chancen for at holde det ved lige indtil sommerferien.
Vi har fået Christel, Thomas, Anne og Gunvor til at komme og springe og lave en masse dejlig 

gymnastik sammen med jer. Holdet er fra 5. kl. og opefter for både drenge og piger, så kom frisk og 
lær nogle nye spring. Det kommer til at foregå i springsalen i hallen, 

fra mandag den 13. april kl. 18:00-19:30.  
Der er ikke nogen fortilmelding til holdet, bare mød op i hallen til et par hyggelige timer. 

Mange hilsner fra gymnastik udvalget.
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www.goerdingkirke.dk
FREMTIDEN ER VORES

25 års Jubilæum
Kirkegårdsleder Jens 
Christian Pedersen har 
1. april været ansat ved 
Gørding Kirke i 25 år.
Der er i takt med sam-
fundsudviklingen sket 
store forandringer på 
kirkegården.
Især er der sket en æn-
dring i begravelsesfor-

merne. I dag bliver over halvdelen af de, der dør, 
kremeret. Det giver udfordringer på kirkegården. 
Menighedsrådet og Jerns Christian har gennem 
flere år haft et samarbejde med kirkegårds- 

konsulent Mette Faurskov, Aarhus, omkring plan-
lægning af nye gravstedstyper, der tager højde for 
den nye gravstedskultur, hvor bisættelserne altså 
udgør flertallet. Jens Christian og hans personale 
er allerede godt i gang med udføre de forandrin-
ger, der skal til for at imødegå udviklingen, så 
vores kirkegård fortsat må fremstå flot og tidssva-
rende.
Nu er det snart forår og kirkegårdens personale 
kan fjerne den smukke vinterdækning, så der kan 
plantes stedmoderblomster inden påske.
Tillykke med jubilæet og tak for samarbejdet 
gennem de 25 år.

På menighedsrådets vegne
Nora Olesen

"Korsfæst ham! Korsfæst ham!" lød det taktfast. Tre 
kors rejste sig på Golgata. Jesus hang i midten. "Min 
Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig?", råbte 
han. Med et skrig på læben døde han. De bar ham 
til graven - en klippehule. Rullede en stor, tung sten 
for. Et punktum. Nu var der ikke mere. Ikke mere 
fremtid kun fortid. Troede de. Punktum!

"Tidligt den første dag i ugen, da solen var stået 
op, kom kvinderne til graven …". Sådan fortæller 
evangelisten Markus. Modløse og triste var de gået 
hjemmefra. De ville salve Jesus, som det var skik 
og brug. Men hvem skulle de få til at vælte stenen 
fra? Da de kom derhen, opdagede de, at stenen al-
lerede var væltet fra. Som om en mægtig hånd havde 
fjernet dette punktum. 
En engel mødte dem med ordene: "Frygt ikke!” I 
søger efter Jesus. Han er ikke her. Han er opstået. 
Vend tilbage til jeres liv og de mennesker, I holder 
af. Den døde kan I ikke gøre mere for. Fortæl, at der 
hvor Gud er, bliver intet menneske nogensinde over-
ladt til ensomhed og mørke. Se, stenen er væltet fra 
graven, og ind i dødens mørke skinner nu livets lys. 
PÅ den måde kan man sige, at Gud altid sætter 
livets udråbstegn i stedet for alle vores dødelige 
punktummer.

Det gælder for alle: vi fødes og lever en tid. ”Af jord 
er du kommet. Til jord skal du blive”. Men denne 
første påskemorgen blev der føjet noget nyt til: For 
os skinner morgensolen, og for de døde skinner 
evighedens lys. 
De døde er hos Gud og lever videre i Guds lys. ”Af 
jorden skal du igen opstå!” Det er påskens løfte. 
Derfor er der altid mere fremtid end fortid. Det 
tror vi på og holder for sandt – også selv om døden 
stadig er en realitet, og skiller os fra dem, vi har 
kær. Men i kraft af Jesu opstandelse får døden ikke 
den endelige sejr. 
I liv og død hører vi Gud til. Det gik op for kvinderne 
den allerførste påskemorgen. 
Fremtiden er vores. Kristus er gået i forvejen for os, 
og han kalder på os – fra fremtiden. Kalder på os 
til frimodigt at leve vores liv med dem vi er blevet 
givet at leve det med, Gud til ære og mennesker til 
gavn.

Glædelig påske!
Pernille Plesner 

Troldborg

Sebastian Ladefoged, Nørregade 80
Bendix Runge Kruse, Østergårdsvej 3
Simon Dos Reis Spedsbjerg, Pilevænget 5
August Espelund Borgen, Lourupvej 12
Tobias Boel Bjørnshauge Hansen, Sdr. Lourupvej 25b

I ønskes en højtidelig og festlig dag.
Navnene på dem, der skal konfirmeres i Gørding 
kirke d. 17. og 20. maj bringes i næste nummer af 
Sognebladet.

Venlig hilsen
Pernille Plesner Troldborg

Følgende fem unge mennesker fra vores sogn, der går på  
Friskolen i Bramming, skal konfirmeres i Sct. Knuds Kirke  
søndag d. 26. april kl. 11.00: 
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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
29.03 Palmesøndag Jesu indtog i Jerusalem 09.30 AE
02.04 Skærtorsdag Nadverens indstiftelse 16.00 PT
03.04 Langfredag Jesu korsfæstelse og død 10.00 PT
05.04 Påskedag Jesu opstandelse 10.00 PT
06.04 2. Påskedag Vandringen til Emmaus 10.30 AE
12.04 1. søn. e. påske Den vantro Thomas 10.00 PT
19.04 2. søn. e. påske Den gode hyrde 09.00 AE

Gudstjenester på Østergården 
Onsdag 01.04 10.00 PT
Fredag 17.04 10.00 AE AE: Asger Ehmsen, Vejrup/V. Nykirke

Afsked med organist Ilona Lobmayer
Efter fire års ansættelse ved Gørding kirke har Ilona søgt nye udfordringer.
Pr. 1. april er hun er blevet ansat i en fuldtidsstilling med kordirektion ved Sct. 
Nicolai Kirke i Rønne på Bornholm. Vi forstår naturligvis, at Ilona gerne vil gribe 
lejligheden for at dygtiggøre sig. Hun kan se frem til at skulle betjene et stort orgel 
med fire manualer og som nævnt lede et kor, hvilket altid har haft hendes store 
interesse. 
Vi vil benytte lejligheden til at sige Ilona hjertelig tak for fire rigtig gode år med 
musik i høj klasse. Både ved gudstjenesterne og de øvrige kirkelige handlinger og 
ved de koncerter, Ilona gennem årene har beriget os med.
Ilona har været rigtig god at samarbejde med. Med sit nærvær, dygtighed og om-
gængelighed har det altid været trygt og dejligt at sidde på kirkebænken, og det har altid kunnet 
høres, at Ilona har været velforberedt. 
Vi vil komme til at savne Ilona meget og ønsker hende alt godt på Bornholm.

EFTER GUDSTJENSTEN PALMESØNDAG D. 29. MARTS KL. 9.30  
SERVERES DER AFSKEDSKAFFE I KIRKEN.  

Vi håber mange vil møde frem og ønske Ilona god vind fremover.

”Versefødder og frierfødder i  
nordiske viser” 
Konfirmandstuen i Præstegården
torsdag d. 9. april kl. 19.00
Sangaften med Jytte og Johnny Hintz. 
Jytte har oversat svenske og norske viser til dansk. 
Teksterne vises med power-point. Det er f. eks. Jan 
Johanson, Monika Zetterlund, og Evert Taube. 
Johnny spiller klaver, mens Jytte spiller fløjte/
saxofon og fortæller om versefødder og frierfød-
der. En del af viserne handler om kærlighed, men 
frierfødderne skal også forstås sådan, at musikere 

og sangskrivere går på frierfødder i hinandens 

skatkamre. Det kommer der en masse gode ting 
ud af. 
75-årsdagen for den tyske besættelse markeres ved 
at Jytte fortæller, hvordan hendes forældre i hhv. 
Bjerndrup og på Stenderup Fællesmark oplevede 
den dag. 
Efter ca. en time er der kaffebord, og her-
efter er der mere fælles-
sang og ønskekoncert efter  
Højskolesangbogen. 

Gratis adgang.
arr. Menighedsrådet

Gørding Menighedsråd
Nora Olesen

Sognepræst
Pernille Plesner Troldborg
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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

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

 Kliniq Solsikke er flyttet til 
Nørregade 42 i Holsted, 

Åben efter aftale - kører også ud.
Tak for nu og på gensyn. 

 Massør - Healer og 
Velvære Behandler
Solveig H. Jensen 

40969691

Behandlinger i 
Pavillonen 

Gørding Idræts- &
Kultur center 
Zoneterapeut 

Gerda Kummerfeldt
40821252

Tumlehulen
Jette 4234 7784

Anne 2462 0869
tumlehulen@gmail.com 

www.freewebsite-service.com/tumlehulen

Her er rart at være

Privat pasningstilbud 0-3 år

Holsted Dyreklinik
v/ Dyrlæge Morten D. Vesterholm

Østergade 2 • 6670 Holsted

Her møder du altid den samme dyrlæge

T: 31 10 66 70

INDRE MISSION I GØRDING

Alle er hjerteligt velkomne til følgende møder i april:

Onsdag d. 1. kl. 14.30 Kirkelig Eftermiddag v./ Ole Madsen, Vilslev.
   Sted: Mary, Søndergade 13 A.

Onsdag d.  8.  Bibelkreds i hjemmene.

Torsdag d. 23. kl. 14.30 Ældremøde i Bramming Missionshus.

Bøn
Gud, min bøn den er så lille, 
kun et suk det blive vil.
Dog du vidste, hvad jeg ville, 
endnu før et ord blev til.
 Derfor vil jeg bede, Gud, 
 lægge alt i dine hænder.
 Ja, jeg ved, at på dit bud
 alt for mig til gode vender.

Asbjørn Asmussen
Sange og salmer

1981
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Dyrlæge
Anders Friis Pedersen

Telefon: 40 36 94 52

af@esbjerghestepraksis.dk

www.esbjerghestepraksis.dk

Bjerndrupvej 2

6690 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

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  •  Tlf 40 45 83 22
hansen-kruse@mail.dk  •  www.hansen-kruse.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

til følgende sponsorer, som var med til at gøre det muligt 
for os at sælge en håndboldklubtrøje til alle vore  

medlemmer i denne sæson:
Håndbold

G
L
I
F

EN STOR TAK

Løbner VVS 
Butik Knoppen 
Frisørsaksen 
VJ Rørteknik 
CS Accommodation 
Lourup VVS
Dagli´Brugsen 
Spar 
Henning Bloch Autoservice

Hilsen
Håndboldudvalget
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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
Jull, Andresen & Eckert

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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Hold/årgang: Start: Dag kl.:
 
Småfødder  (2009 & yngre) 19. marts torsdag 16.30-17.30
Trænere: Saimen Olesen - Kent Vang 
 Preben Jørgensen
 Kontakt: Helle Jensen, 61797731 
 
U7 & U8  (2007 & 2008) 19. marts torsdag  16.30-17.30
Trænere:  Saimen Olesen - Kent Vang 
 Preben Jørgensen
 Kontakt: Helle Jensen, 61797731

U7 piger  24. marts tirsdag 16.00-17.00
Træner: Heidi Thomsen, 51204727 torsdag  15.30-16.30 

U9  (2005 & 2006) 19. marts tirsdag/torsdag  16.30-17.30
Trænere: Klaus Bang, 61335633
 Michael Sibbert 

U11  (2003 & 2004) 24. marts tirsdag/torsdag  17.45-19.00
Trænere: Lars Nielsen, 61622656
 Hans Martin Jessen
 Klaus Pedersen

U13 & U14 piger 17. marts tirsdag/torsdag  17.30-19.00
Træner: Nikolai Rasmussen, 51186528

U13  (2002 & 2003) 9. marts mandag/onsdag  17.30-19.00
Trænere: Rasmus Nielsen, 61664581
 Jannik Nielsen   

U16  (1999)  mandag/onsdag  18.45-20.15
Trænere: Mikael Sørensen, 40708544
 Rasmus Nielsen

Damesenior   mandag/torsdag  18.30-20.00
Træner: Palle Petersen, 40269715 

Herresenior   tirsdag/torsdag  19.00-20.30
Trænere: Klaus Pedersen, 20161174
 Steffen Thomsen

Kontingent skal betales inden turneringsstart via glif.dk.

Ret til ændringer forbeholdes Med venlig hilsen, GLIF Fodbold

G
L
I
F

Fodbold

FODBOLD FORÅR 2015
Sæsonnen er startet
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Håndarbejde og socialt samvær:
Tirsdage klokken 9-11 og torsdage klokken 13-16
Tirsdage klokken 14-16 i ulige uger: Strikkedamer
Torsdage klokken 13-16 i lige uger:  Strikkecafè

Faste aktiviteter:
Mandage  klokken 9.00  Cykelture
Tirsdage  klokken 9.00  Stavgang
Onsdage klokken 13.30-16 Skak
Torsdage klokken 9-11.30 Bridge
Torsdage klokken 13.00  Kortspil

EDB-kursus:  Mandage klokken 14.00
Læsekreds:  1. mandag i hver måned klokken 15.45. 
(Næste gang er mandag den 13.4.. klokken 15.00)

Tirsdag den 14. april. Virksomhedsbesøg på TV SYD i Kolding 
Kørsel i egen bil fra Lindegården klokken 17.30
Mødetid TV SYD, Media Park 1, Kolding klokken 18.30.
Først vises en præsentationsvideo, derefter skal vi se prøven på aftenens udsendelse. Under kaffen følges 
det færdige resultat på skærmen. Derefter får vi en rundvisning i huset, hvor vi ser bl. a. studie, redige-
ringslokaler og nyhedsredaktionen, inden vi omkring klokken 21.15 vender hjem igen.
Deltagerbetaling 75 kr. Der er begrænset deltagerantal. Bindende tilmelding nødvendigt senest den 
11.marts til Henning Kristensen.
Bemærk! Rygning er ikke tilladt på TV SYD´s område.

Mandag den 11. maj. Halvdagsudflugt til Bogense.
Afgang i bus fra Lindegården klokken 12.15. Forventet hjemkomst klokken 18.00. 
Guidet tur i bussen rundt i byens gader med de smukke gamle huse. Hvis tiden tillader det, kører vi ud 
til Gyldensten Strand, en stor lavvandet kystlagune med ferskvandssø og rørskov med natur- og fugleliv 
til glæde for både dyr og mennesker.
Derefter køres til Kunstgården i Skovby, hvor kaffen nydes. I Kunstgården er der mulighed for at  se 
mere end 50 kunstneres udstilling af malerier, glas, smykker, skulpturer, keramik, kunsthåndværk og 
brugskunst.
Egenbetaling 250 kr.
Bindende tilmelding senest den 1. maj til Henning Kristensen.

Bemærk!      Fremover er prisen for tirsdagsunderholdning 40 kroner.

Sang og fortællinger ved Pernille Troldborg onsdagene den 22. april og den 20. maj  klokken 9.30

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

LINDEGÅRDEN
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Gørding
Serviceudlejning 
af telte, borde, stole og service

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

W
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A
D

Gørding Antenneforening

Ny tilslutning: indhent pris

WWW.GOERDINGAF.DK

WWW.YouSee.DK

Pakke priser 2015

Grundpakke kr.  151,99 pr. md
Mellempakke kr.   348,48  pr. md
Fuldpakke kr.   444,66  pr. md

Kanalnøgle findes på 
infokanalens tekst sider

TLF. 75 17 83 96
Bil 20 41 83 96

SDR.
LOURUPVEJ 19

GØRDING

DANSKE MALERMESTRE
GARANTI PÅ KVALITET

MALERMESTER
BENT PEDERSEN

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 

Gørding Rideklub er en mindre ny forening, som 
hører til i faciliteterne på Gørding Hestecenter, 
Bøelvej 12, 6690 Gørding. Foreningen blev stiftet i 
2014 og er lige blevet godkendt af Esbjerg. Vi er en 
forsamling af ryttere, både børn, unge og voksne, 
ryttere, der har egen hest og folk, der rider på an-
dres og i alle discipliner. Vi holder jævnligt sociale 
arrangementer på stedet bl.a. stævner, agility, ju-
lefrokoster, ridelejr osv.
Vi henvender os både til dem, der har heste på 
Gørding Hestecenter eller derhjemme, uanset om 
du rider konkurrencer eller bare elsker at hygge 
med din hest eller pony. 
Vores mål er at søge optagelse i Dansk Rideforbund, 
denne proces er vi gået i gang med, og håber det vil 
lykkedes i 2015. Så vil vi have mulighed for fx at 
afholde stævner under Dansk Rideforbund og lave 
ryttermærkekurser. 

I marts måned afholder vi et arrangement med 
fællesspisning og banko, hvor formålet er at samle 
penge ind til rideklubben. 
Du kan læse meget mere om vores arrangementer 
på vores hjemmeside, som hedder www.goerding-
rideklub.dk (hvor det også er muligt at melde sig 
ind) og vi har en gruppe på Facebook.
Indtil videre har vi i 2015 planlagt, at vi søndag 
d. 28. 3. holder agility. Der sætter vi en bane op 
med lidt udfordringer, som man skal have hesten 
igennem.
I maj måned holder vi ridelejr fra 
d. 29.-31. Den er åben for alle, 
uanset niveau. Mulighed for at 
enkelte uden hest kan deltage, 
ved at leje heste på stedet. 

NY RIDEKLUB STIFTET I GØRDING
Som ny forening i Gørding, der for første gang kommer med et indlæg  

til Sognebladet, synes vi, det er på plads med en præsentation



24 Gørding Sogneblad

Folketingsmedlem Hans Christian Thonings besøg 
i Gørding den 1. december 2014.

Hans Christian Thoning, født i Jernved den 20.  
februar 1952, udlært møbelsnedker og gift med  
Betty, der også kommer fra Jernved. 
Tømrermester i Blåvand i mere end tyve år fra 1978 
indtil han blev borgmester og senere valgt ind  til 
Folketinget for Venstre.

Hans Christian var sidste sommer på besøg i Gør-
ding i forbindelse med  Gørding Erhvervsforening 
og  Gørding Lokalråds forsøg på at overbevise 
såvel byrådspolitikere, folketingsmedlemmer og 
EU-parlamentarikere om behovet for en omfartsvej 
øst om Gørding.  En plan, som Thoning siden har 
været en varm fortaler for.  Han viste stor interesse 
for Gørding, hvorfor han blev inviteret på en lille 
rundvisning i Gørding. Det blev Ole  Schack Hansen  
og mig, der fik æren og fornøjelsen heraf. 

Hans Christian og Betty benyttede anledningen til 
at aflægge familiegravstedet i Jernved et besøg. Det 
viste sig, at vi  havde flere fælles  bekendte bl.a en 
møbelfabrikant, som  Ole og Birgitte havde et nært 
familiært forhold til.

Thoning havde håbet på, at de ca. 40 millioner,  som 
skulle være det statslige bidrag til omfartsvejen, 
ville kunne finansieres af ”tilbagerulningsmidler” 
fra forskellige anlægsprojekter under Trafikmini-
steriet. Den nuværende regering prioriterede dog i 
øjeblikket offentlig trafik højere end veje og ”asfalt”, 
så det var pt. ikke muligt af finde politisk flertal 
herfor.

Han ville have planen klar til fremlæggelse så snart, 
der blæste nye vinde eller blev valgt en ny regering, 
som han mente, ville være mere til veje og  ”asfalt”. 
Der kunne ofte være en milliard i tilbagerulnings-
midler, så der ville være gode muligheder at få et 
sådant ”lille” projekt, der lå klar, igennem på et 
senere tidspunkt. 

Første rundvisning var på TradeLine. De var noget 
imponeret over, hvor hurtigt firmaet var vokset 
særligt i lyset af, at der var startet som et ”16-24” 
(fritids) projekt. De syntes også at det var sjovt at 
det var ”fruen”, (Birgitte), der styrede finanserne, 
der først helligede sig firmaet fuldtids. 

Ole kunne fortælle, at lageret blev omsat impone-
rende  syv gange om året. Desuden om fremtidspla-

ner. Han fortalte 
om  de store  krav, 
firmaet stillede til 
sine leverandører 
bl.a fra Kina   med  
hensyn til miljø 
mv.

Vi kørte herfra til 
Gørding Varme-
værk, hvor en stolt Jes Skårup i strålende humør 
sammen med  bestyrelsesmedlemmerne Kurt Han-
sen og Flemming Eg Pedersen tog imod og viste 
rundt. Først på solcellemarken og  ”Fjernvarmesko-
len” som var opført  bl.a med LAG midler.  Herefter 
gik turen til flisfyringssanlægget. 

Videre til Gørding skole, hvor inspektør Ole Lerke,  
viceinspektør Rita Baagø Thomsen og SFO-leder 
John Pedersen tog imod. Thoning ønskede Ole 
Lerke tillykke med sit nye job som leder i den nye 
skolestruktur. Ole, Rita og John kunne på Thoning 
forespørgsel til  skolereformen oplyse, at det var 
gået rigtigt godt. På Gørding Skole havde man al-
lerede flere år  reformen indført  dele heraf, bl.a. at 
pædagoger var en del af undervisning. 
Man havde indrettet nogle rigtigt gode lokaler for 
lærerne til  forberedelse og til afslapning.
Det var en fornøjelse at se, hvor imponerede Thoning 
og hustru var over de faciliteter og lokaliteter, som 
Gørding Skole i dag råder over. 
Fru Thoning ville opfordre sin søn, der læser til læ-
rer i Esbjerg, om at søge praktik på Gørding Skole. 

Herefter til ”hallen”, hvor Jørn Schultz og formand 
Per Johansen viste rundt og fortalte om hallen, dens 
historie samt de mange aktiviteter, der er på stedet.
Per og Thoning fik også en snak om landbruget og 
dets udfordringer i øjeblikket. 

Dagen sluttede af med en rundvisning i byen, hvor 
den nyrenoverede stationsplads blev beundret. Af-
slutningsvis en tur rundt om Gørding, hvor  særligt 
Aikevej og Hessellundvej med udsigten til ådalen 
og Gørdinglund  blev beundret. 

Nogle dage før jul fik flere Gørdingborgere et brev 
fra ”Folketinget”, der viste sig at være et julekort, 
hvor Hans Christian Thoning bl.a  takkede for sit 
besøg  og glædede sig over de mange ”ildsjæle”, der 
var i Gørding. 
 af Lauers Kallehauge

GØRDING LOKALRÅD
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GØRDING BYFEST 2015
· Carboxing 

· Fællespisning

· Tarteletfestival 

· Have Traktortræk 

·  Klovneløb til fordel for  

danske hospitalsklovne 

· Kæmpe rulledisko med diskotek 

· 3-kamp fodbold for voksne 

·  Faxe Kondi fodboldturnering  

for børn 

· Rundbold 

program følger i næste udgave 
af Sognebladet

5 . - 6 .  J U N I
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Referat

1. Ordstyrer: : Erik Jørgensen, der 
kunne konstatere, at generalfor-
samlingen var lovlig indvarslet.

Beretning fra bestyrelsen 
(v/ Pernille Troldborg)

Som sidste år, da jeg aflagde be-
retning, må jeg nok engang kon-
statere, at alt er ved det gamle.
Bladet udkommer også fortsat 10 
gange om året, og stadigvæk med 
god hjælp fra Håndboldklubben 
og Spejderne, der sørger for, at vi 
kun skal bevæge os ud i postkas-
sen for at hente bladet. Hjertelig 
tak for det skal I have – og for 
tilsagnet om, at I fortsætter.
Der er også fortsat annoncører, 
der trofast støtter bladets beståen 
og dermed signalerer, at det er et 
stort gode for byen, at vi har et 
fælles blad, hvor alle foreninger, 
der ønsker det, kan kommunikere 
i. Jeg får ind imellem bemærknin-
ger fra kirkegængere fra andre 
byer, der har lejlighed til at læse 
i bladet, (under prædikenen er jeg 
bange for :-)) og som på vej ud af 
døren roser bladet. De synes, det 
er imponerende, at en hel by med 
alle dens foreninger og erhvervs-
liv kan stå sammen om at udgive 
sådan et blad med så fint et lay-
out. Det må vi godt være stolte af.
Nok engang tak til annoncørerne 
og til medlemsforeningerne for at 
levere stof til bladet.

En kæmpe tak skal også i år 
lyde til redaktionen, der leverer 
et utrætteligt og fornemt stykke 
arbejde med at sætte bladet op. I 
fortjener stor ros, Karin, Trine, 
Katja og Henrik for alle de timer 
og dygtighed, I lægger i redakti-
onslokalet. Uden jer intet blad.
Jeg har desværre måtte gå med 
blomsterbud fra Sognebladet til 

to fra redaktionen på grund af 
sygdom.
Vi i bestyrelsen ønsker Karin og 
Katja god bedring, og håber, at 
I genvinder kræfterne og over-
skuddet til at vende tilbage for 
fuld styrke. Foreløbigt gør I det, I 
kan og magter, og det er vi meget 
taknemmelige for.

Som sidste år minder jeg med-
lemsforeningerne om, at det 
stadigvæk også er ”godt stof” at 
levere indlæg med omtale af alle-
rede afholdte arrangementer. Der 
har været nogle, men der kunne 
godt være flere. Husk, at positiv 
omtale af vores by og folket i den 
er meget værd.

Frede Nedergaard er stadig til-
knyttet Sognebladet; nemlig som 
sidetæller og som fordeler af bla-
det til offentlige steder både her 
og i Bramming. Vi værdsætter 
din hjælp, Frede, og takker for dit 
tilsagn om at fortsætte.

Også tak til vore revisorer og for 
et godt samarbejde med Grafisk 
Trykcenter i Esbjerg.

Endelig tak til jer to Vagn og 
Henrik for samarbejdet i besty-
relsen. Det er trygt at sidde med 
her, og det mærkes tydeligt, at I 
brænder for bladets berettigelse 
og kvalitet. Jeg håber på fortsat 
godt samarbejde.
Hermed slutter min beretning. 

Beretning fra annonceansv. 
(v/Henrik Pape Vestergaard):

Der kommer fortsat nye annoncø-
rer til bladet, senest 2 nye bare i 
denne uge. Det er vi utrolig glade 
for, og tager det også som udtryk 
for, at bladet bliver værdsat i og 
omkring lokalområdet.
Herfra en STOR TAK til alle 

annoncørerne, det gælder både 
firmaer og medlemsforeninger, 
for deres fortsatte støtte til bladet. 

Annoncepriserne for de s/h an-
noncer, stiger nu en lille smule. 
Men farveannoncerne har fortsat 
samme (lave) pris.

Beretning fra Redaktionen 
(v/Henrik Vestergaard):

Fra redaktionen skal der lyde en 
stor tak til alle dem, der er flinke 
at aflevere indlæg i god tid til 
deadline. Det er en stor hjælp i 
vores arbejde med bladet, og i det 
seneste års tid har vi faktisk haft 
flere udgaver uden nogen indlæg, 
der er kommet efter deadline –
dejligt -:)

Som nævnt, så har vi været noget 
hårdt ramt i redaktionen og det 
har selvfølgelig givet nogle udfor-
dringer med bladet. Derfor har vi 
heller ikke altid kunne være så 
fleksible, som vi da ellers gerne vil 
være, med hensyn til håndtering 
af sene indlæg og andre særlige 
ønsker.

Men nu lysner det forhåbentlig 
og håber meget snart at se en hel 
frisk redaktion -:) Desuden kan vi 
også byde velkommen til Ole, som 
nyt medlem i redaktionen. Ole 
er tilflytter og er parat til at give 
en hånd med bladet, hvilket vi er 
rigtig glade for. Velkommen til!
Der skal fra mig også lyde en 
rigtig stor tak til Karin, Katja 
og Trine for den store hjælp med 
bladet.

Og så lige en gentagelse fra gene-
ralforsamlingen i 2013:

Vi modtager efterhånden en del 
indlæg, som ikke kan redigeres. 
Som f.eks. opslag og plakater i pdf 

GENERALFORSAMLING I GØRDING 
SOGNEBLAD D. 19. FEBRUAR 2015
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format. Der vil vi godt lige gøre 
opmærksom på vedtægterne:

§ 7
* Såfremt en medlemsforening 
stiller betingelser m.h.t. bestemt 
placering, redigering og annon-
cering eller frabeder sig annon-
cering i sammenhæng med deres 
indlæg, betragtes indlægget som 
værende af særlig karakter, og 
skal betales efter gældende an-
nonceringstakst inkl. rabat.

Ved indlæg i bl.a. pdf kan vi ikke 
altid tilpasse størrelse og skrift-
type, så det passer til det øvrige 
layout i bladet.

Vi forsøger altid at kontakte jer, 
hvis vi modtager et indlæg som vi 
ikke kan redigere i. Men da vi jo 
laver bladet i løbet af en uge, så 
kan det godt blive et problem at 
nå at medtage indlæg.

Alternativt, så overvej på forhånd 
i foreningerne, om i ønsker det 
bragt som en annonce. Så får I 
det til korrektur/godkendelse og 
støtter bladet endnu mere :-)

Men pdf-filerne kan også være en 
rigtig god hjælp til os i redaktio-
nen, da vi så nemt kan se, hvor-
dan I, som medlemsforening, godt 
kunne tænke jer at få det opsat.

Så hvis I sammen med evt. pdf'ere 
vil være flinke og sende de orgi-
nale billeder (jpg, min. 2MB) og 
teksten i f.eks. Word eller lig-
nende, så vil det være rigtig godt.
Billeder indsat i Word er normalt 
ikke velegnede til tryk, så det 
skal være det originale filformat, 
typisk jpg.

Vi vil godt opfordre foreningerne 
til at indsende deres indlæg sam-
let. Udvælg evt. en enkelt ansvar-
lig fra hver forening. Så undgår 
vi at have opsat en side, som så 
pludselig skal ændres/tilpasset, 
fordi der kommer mere materiale.
Fortsat tak til alle foreningerne 

for jeres støtte til bladet, det er jo 
jeres indlæg, der gør bladet værd 
at læse.
 
Mange tak til Pernille og Vagn 
for deres arbejde i bestyrelsen, og 
håber I begge fortsætter i mange 
år endnu -:)

Kommentar omkring udenbys 
annoncører. Alle er velkomne, 
vedtægterne er gældende.
Forslag om omdeling via mail til 
direktionen og politikerne i Es-
bjerg. Bestyrelsen har aktiv valgt, 
at byrådspolitikerne skal have det 
i papirudgaven sålænge muligt.
Bestyrelsen tager fremtidig om-
deling til Esbjerg Kommune til 
diskussion på næste bestyrelses-
møde.

Beretningerne blev taget til efter-
retning

3. Regnskab og budget
Regnskab gennemgået af Vagn 
Pedersen og godkendt.
Budget for 2015 blev fremlagt og 
godkendt.

4. Indkomne forslag

Forslag om vedtægtstilføjelse fra 
GLIF:

Vi vil fra Gørding-Lourup Idræts-
forening gerne komme med et 
forslag om en tilføjelse til Sogne-
bladets vedtægter, som vi ønsker 
drøftet ved den kommende ge-
neralforsamling den 19. februar 
under dagsorden pkt. 4a.

Det drejer sig om en tilføjelse til 
§7:
” Såfremt redaktionen betragter 

et tilsendt indlæg som værende 
af særlig karakter, skal der være 
en dialog mellem indsender og 
redaktionen, så indsender har 
mulighed for at ændre indlægget”. 

Forslag fremlagt og diskuteret.
Forslag ikke taget til afstemning.
Sidefordeling:

Foreninger der ønsker at afgive/
ændre sider:

Farveladen ønsker at afgive 6 
sider

Tumlehulen ønsker 1 side mere. 
Godtaget.

Rytmehans er nedlagt (1 side)

Nye foreninger der søger om op-
tagelse:

Gørding Rideklub med 1 side. 
Optaget med 2 sider årligt.

Kulturparaplyen 1 side
GLIF 2 sider.

5. Valg til bestyrelse
Genvalg til Henrik Pape Vester-
gaard

6. Valg af suppleanter
Genvalg til Ernst Jensen
Genvalg til Erik Jørgensen

7. Valg af revisor
Genvalg til Arne Clausen

8. Valg af sidetæller
Genvalg til Frede Nedergaard

9. Evt.

123 x 37 mm
S/H 1.450,-
Farver 2.270,-
Kontakt 
sogneblad@goerding.dk for annonce 
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Opkrævere er:
Lis Jørgensen &
Bruno Jørgensen 

 som tager 
imod tilmeldinger 
til præmiespillet.

Tlf.: 75 17 86 71 / 21 67 19 10

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

 59 Lars Dam Nielsen, Rugmarken 13 199,-

 170 Åse & Niels Jørgen Århus, Sejrsgaarden 14 199,-

 44 Ingrid Christensen, Birkevænget 22 100,-

 160 Inge Johnsen, Mølleskovvej 1 100,-

 353 Søren Kristensen, Engvej 4 100,-

 75 Søren Pedersen Sdr Lourupvej 19 100,-

 1 Kirsten Vedsted, Østergårdsvej 15 100,-

 68 Sanne Lund, Kløvermarken 27 100,-

 275 Lis Hansen, Nørregade 41 100,-

Februar trækning

 298 Jan Kruse, Brammingborgvej 11 199,-

 399 Kenneth Nielsen, Stårupvej 3 199,-

 223 Tommy Rosenkilde, Pilevænget 9 100,-

 77 Jefrey Andersen, Østparken 30 100,-

 62 Niels W Thomsen, Åvænget 34 100,-

 192 Anders Christensen Sejrsgården 60 100,-

 316 Rita Jensen, Birkevænget 4 100,-

 91 Flemming Eriksen, Birkevænget 17 100,-

 209 Kurt Bennedsen, Sdr Lourupvej 38 100,-

Med forbehold for evt trykfejl
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10 dejlige børn, i super flotte kostumer fik slået katten af ”posen”. 
I posen var der rosiner og snolder, til stor glæde for alle. Vi hyggede og sang 
fastelavnssange.

Vi har nydt vinteren og den sne vi fik. Der er stor jubel at spore, så snart 
de første snefnug falder. Der findes næsten ikke noget bedre end at lege 
i nyfalden sne. Være den første der laver fodspor i sneen, lave engle eller 
bygge snemænd. Selv det at skovle sne klares med stor glæde og begejstring.

Nu nærmer påsken sig, og vi er i gang med alle forberedelserne. Vi sår karse, 
synger påskesange, og sender gækkebreve til vores bedsteforældre – mon 
de kan gætte hvem det er fra???

ØSTERGÅRDEN 
Spændende aktiviteter

Onsdag d. 25. marts kl.14.00  Sang og fortælleeftermiddag v. Pernille Troldborg 

Onsdag d. 1. april kl.14.00 Vær med til, at vi får en god eftermiddag. ”Der kan ønskes”

Onsdag d. 8. april kl.14.00 Banko

Onsdag d. 15. april kl.14.00  Ingrid Sand Simonsen, Hjortkjær, fortæller og viser billeder fra Nepal

Onsdag d. 22. april kl.14.00  Sang og fortælleeftermiddag v. Pernille Troldborg 

Onsdag d. 29. april kl.14.00 Fløjlsgruppen, Bramming, underholder med muntre sange

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

 Med venlig hilsen
Dagcentret

TUMLEHULEN
HER ER RART AT VÆRE
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AKTIVITETSKALENDER FRA: WWW.GØRDING.DK

Arrangementer:

07-04-15 Tirsdag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

14-04-15 Tirsdag  17.30 Lindegården Besøg på TV-SYD i Kolding

21-04-15 Tirsdag  19.30 Gørding Husholdningsf. Generalforsamling

22-04-15 Onsdag  09.30 Lindegården Sang og fortælling med Pernille

04-05-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

11-05-15	 Mandag		 12.15	 Lindegården	 Halvdagsudflugt	til	Bogense	m.bus

20-05-15 Onsdag  09.30 Lindegården Sang og fortælling med Pernille

02-06-15 Tirsdag  18.00 Lindegården Sommerfest

08-06-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

10-08-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

08-09-15 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdningsf. Herreaften

14-09-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

15-09-15 Tirsdag  19.30 Gørding Husholdningsf. Kreativ aften

22-09-15 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdningsf. Herreaften

29-09-15 Tirsdag  19.30 Gørding Husholdningsf. Kreativ aften

06-10-15 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdningsf. Herreaften

19-10-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

20-10-15 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdningsf. Herreaften

27-10-15 Tirsdag  19.30 Gørding Husholdningsf. Kreativ aften

03-11-15 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdningsf. Herreaften

10-11-15 Tirsdag  19.30 Gørding Husholdningsf. Kreativ aften

16-11-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

17-11-15 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdningsf. Herreaften

24-11-15 Tirsdag  19.30 Gørding Husholdningsf. Kreativ aften

05-12-15 Lørdag  10.00 Gørding Husholdningsf. Nisser i skoven

04-01-16 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

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...



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 ................. 87 99 39 95 

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
Davidsens Tømmerhandel - Brørup 78 77 44 44
Den Grønne Butik ............................. 75 17 89 99
Dyrlægerne UNIVET ......................... 70 20 21 41

Esbjerg og omegns Hestepraksis ... 40 36 94 52

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
Gørdinglund Herregård ................... 29 60 07 63
Hansen & Kruse Murerfirma   ........ 40 45 83 22 
Henning Bloch Autoservice ............ 75 17 89 89
Holsted Dyreklinik ............................ 31 10 66 10

Jernbane Salonen & Aloe Vera Forh. 75 17 86 17
JK Service - computerhjælp............ 75 17 88 83
JR Design ............................................ 30 22 76 26

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
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 
Tumlehulen ...................... 4234 7784 /  2462 0869
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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