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4H Vejrup-Gørding
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Husholdningsforeningen
Marianne Jensen..... 23 67 46 19

Børnehaven Farveladen
Britta Fredensborg.. 76 16 47 50

Indre Mission
Mary Lønne.............. 75 17 80 22

Dusty Boots
Lis Lykke Lehmann.25 52 52 83

Kulturparaplyen Gørding
Hans Kurt Jahreis .. 73 56 24 17

Fritids & Ungdomsklubben
Ole Heibøl Jensen.... 76 16 77 70

Lindegården
Henning Kristensen.75 17 83 89

G.L.I.F. .................... www.glif.dk
Jane Rasmussen...... 75 17 71 33

Menighedsrådet
Nora Olesen.............. 75 17 88 75

Gørding Antenneforening
P. E. Christiansen.... 75 17 89 58

RytmeHans
Therkel Michelsen.......................

Gørding Erhvervsforening
Jesper Egegaard Nielsen75 17 76 13

Sognearkivet
Nora Olesen.............. 75 17 88 75

Gørding Hallen / Venner
Jørn Schultz............. 75 17 83 32

Spejderne
Lillian Rasmussen..... 28 20 19 79

Gørding Krocketklub
Grethe Olesen.......... 75 17 80 59

Splinten
Arne Hessel Andersen.25 61 54 76

Gørding Lokalråd
Jonna Thuesen......... 75 17 70 29

Træningscenter
Dorthe Rundstrøm... 24 49 89 71

Gørding skole
Ole Lerke.................. 76 16 77 00

Østergården
Eva Larsen
Plejeboliger............... 76 16 47 00
Kirsten V. Henriksen
Hjemme: .................. 76 16 47 00

Gørding Støtteforening
Poul Jæger................ 75 17 85 79
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Gørding Sogneblad er et fællesblad for foreningerne i Gørding.
Bladet har et oplag på ca. 1300
stk., som omdeles af frivillige til
alle husstande i Gørding sogn.
Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Forsidebilleder lavet af Christian Aagaard Nielsen

KALKNING AF GØRDING KIRKE
- ET KIG TILBAGE I TIDEN
og en murerarbejdsmand blev
på jorden og forsynede de andre
med forskelligt, de skulle bruge
- herunder oprørt kalk, som blev
trukket op til gangbroen ved hjælp
af et reb.

af Wagn Olesen
Ved Gørding Præstegård stod der
tidligere bag avlsbygningen et
hejseværk, som var blevet brugt,
når kirketårnet skulle kalkes.
Dette hejsespil er dog ikke blevet brugt i mange år, eftersom
Arbejdstilsynet af sikkerhedsmæssige grunde forlangte, at der
skulle sættes stillads op rundt om
tårnet, når der skulle repareres
og kalkes.(Nu kalkes kirketårnet
fra en lift).
Murermester Alfred Pjengaard
husker dog godt gamle dage, hvor
dette hejseværk blev anvendt,
eftersom han har været med til
at bruge det mange gange. Fremgangsmåden var følgende: Forskellige steder på tårnet fandtes
nogle huller - blandt andet. under
tagudhænget - hvorfra en planke
kunne stikkes ud og hvorfra et
reb blev bundet fast inde i tårnet.
Derfra blev rebet fastgjort til den
drejelige aksel

Murermester Alfred Pjengaard ved
siden af det gamle hejseværk

og palen til at stoppe hjulet med,
trak man sig så op af kirkemuren.
På vejen op blev murværket repareret, og løst kalk fjernet. På vejen
ned blev muren kalket.
Der var tre personer om arbejdet.
To murere var på gangbroen,

Når så hele kirken var blevet flot
kalket, gik mandskabet op i kirketårnet og satte deres autograf
på en af brædderne derinde. Der
har stået rigtig mange navne,
fortæller Alfred Pjengaard, men
for nogle år siden blev tårnet repareret, og de gamle brædder med
navnene på, skiftet ud.
På et nyligt besøg i tårnet kan der
dog konstateres, at ca. otte navne
står der endnu.
Hejseværket er i dag skrottet, eftersom Bramming Egnsmuseum
på grund af pladshensyn, ikke
ønskede at tage imod det.

Planken skulle så langt ud, at
både gangbro og hejseværk hang
fri af muren. Der blev normalt
brugt to hejseværk, og imellem
dem var der en gangbro med
rækværk. Ved at dreje på hjulet,
Alfred Pjengaard i kirketårnet, hvor hans autograf stadig er at finde
blandt flere andre navne

Foto th.:
Nye brædder i kirketårnet, hvor
der på tidligere brædder har stået
navne fra helt tilbage til ca. år 1900,
fortæller Alfred.
Foto tv.:
En af plankerne, som blev stukket ud gennem muren, hvorfra hejseværket
hang i et fastgjort reb, står endnu i kirketårnet. Planken blev naturligvis
også forsvarligt fastgjort.

...bladet for alle i lokalsamfundet

3

LINDEGÅRDEN
Underholdningseftermiddage:

Tirsdag den 2.9. kl. 14.00:		
Verdens lykkeligste folk. Hvor vigtig er kristendommen for os i 		
					dag? Biskop Elisabeth Dons Christensen
Tirsdag den 16.9. kl. 18.00		
Høstfest med spisning.
					
Underholdning af Folmer og Basserne fra Rødding.
					Pris kr. 150,- pr. person.
					
Bindende tilmelding senest den 8.9. til Henning Kristensen.

Sang og fortællinger v/Pernille Troldborg følgende onsdage kl. 9.30 - 11.00:
					24.9., 15.10., 12.11.

Håndarbejde og socialt samvær:

Tirsdage kl. 9.00 - 11.30 og torsdage kl. 13.00 - 16.00:
Torsdage kl. 13.00 - 16.00 i lige uger: Strikkecafe v/Margit Thuesen
Tirsdage kl.14.00 - 16.00 i ulige uger: Strikkedamer til Aktion Børnehjælp

Faste aktiviteter:

Mandage kl. 9.00:		
Tirsdage kl. 9.00:		
Onsdage kl. 13.30 - 16.00:
Torsdage kl. 9.00 - 11.30:
Torsdage kl. 13.00:		

Cykelture
Stavgang (starter den 2.9.)
Skak
Bridge (starter den 4.9.)
Kortspil

Der er plads til flere deltagere på bridgeholdet, så kom og vær med - det er både sjovt og spændende.
Tilmelding til Margit Jensen på tlf.: 7517 8071 eller mobil nr.: 4041 3071.
Læsekreds: 1. mandag i hver måned kl. 15.00 med start den 6.10. Bøgerne kan hentes først i september hos Else Bak, Byvænget 14.
IT-kursus for begyndere v/Bent Jacobsen. (Nærmere oplysning om stattidspunkt v/Inge Schmidt, Egevænget 5)

KVIK
LEVERING

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

LOURUP VVS

ApS.

v/ Johnny Mikkelsen
6690 Gørding

Vand

Varme Sanitet
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Tlf. 75 17 70 12 • Bil 21 21 88 89

www.casperskoreskole.dk

Vognmand
Henning Kirkegaard

GØRDING
granitskærver • sand & grus

containerudlejning
Tlf. 75 17 80 80 - fax 75 17 71 95
BilTlf: 40 15 16 80

Gørding
Serviceudlejning
af telte, borde, stole og service
Tlf. 75 17 70 70 • 41 40 60 70
Jernvedvej 6 - 6690 Gørding

mail@trade-line.dk • Tlf. 70 22 50 25

Gørding Bageri
Åbningstider
man-fre 600 - 1700
lør-søn 600 - 1500

Søndergade 4

MALERMESTER
BENT PEDERSEN
SDR.
LOURUPVEJ 19
GØRDING
DANSKE MALERMESTRE
GARANTI PÅ KVALITET

TLF. 75 17 83 96
Bil 20 41 83 96

Gørding Antenneforening
WWW.GOERDINGAF.DK
WWW.YouSee.DK
Pakke priser 2014
Tilslutning incl. moms kr. 5.000,00
Grundpakke kr. 138,71 pr. md
Mellempakke kr. 325,21 pr. md
Fuldpakke kr. 411,31 pr. md

Kanalnøgle findes på
infokanalens tekst sider

WWW.GOERDING.DK/SOGNEBLAD

Tlf. 75 17 81 31

Selvstændig forhandler af Forever Living Products

GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.

JernbaneSalonen
Tlf: 7517 8617

Formand, tlf. 6177 7649
Bogholderiet, tlf. 2927 9736

www.myaloevera.dk/jernbanesalonen

A LT I TØMRER ARBEJDE
• Vinduer - Døre
• Tag • Reparation

Giv bilagene fra dig
Hent mere overskud/tid
til familien & fritid
		Book tid til dine bilag
			Så klarer vi tingene for dig
Kik ind på www.ghbs.dk
Lourupvej 7 - 6690 Gørding
Tlf. 28 69 24 28 - gitte@ghbs.dk

UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

Susanne Kromand

Tlf. 51 49 31 91

(bedst efter kl.1700)

Kulturparaplyen
Gørding

Gørding
Tømrergård
Bil 51 27 71 50
v/ Kim Rasmussen
Jernvedvej 5
6690 Gørding

...bladet for alle i lokalsamfundet
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HUSK EFTERÅRETS TILBUD
FRA GHF

Kreative aftener i billedkunstlokalet på Gørding Skole. Alle er velkomne til hyggelige kreative aftener.
Vi starter torsdag d. 4. 9. kl 19.30 og mødes hver 14. dag. Pris 25 kr pr gang
Nærmere info: Annemette Jæger 28290677
Husk tilmelding til herreaften i skolekøkkenet. Se nærmere i GHF-program eller opslag i sidste sogneblad. Tilmelding til Dorte Rømer 21653245

Arrangementet d. 11. september kl. 19.00 på skolen er AFLYST

GREEN FIELDS OF FRANCE
Torsdag 2. oktober kl. 19.30:
Kulturparaplyen og Husholdningsforeningen
inviterer til
“Green Fields of France”-foredrag med historiker
og museumsinspektør Rene Rasmussen, Sønderborg Slot.

»The green Fields of France« - Første
Verdenskrig i musikken
I den engelsktalende verden er der en levende
tradition for at skrive sange om Første Verdenskrig. Endnu i dag, næsten 100 år efter krigens
udbrud, bliver der i England, Skotland, Irland,
Canada, Australien og New Zealand skrevet
sange om »The great War« 1914-1918.
Hvad får moderne sangskrivere til at skrive
sange om Passchendaele, Somme og Gallipoli?

11234567
7772893545697
777773254567
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Og hvorfor er det navnlig i den engelsktalende
del af verden, at denne tradition lever?
I foredraget vil René Rasmussen med udgangspunkt i sangene fortælle om krigen, de mytologiske slag, musiktraditionen og den identitetsskabende betydning, Første Verdenskrig fik for
navnlig de tidligere britiske kolonier.
Det er et foredrag med musik, power-point og
film (musikvideoer).
René Rasmussen er historiker, museumsinspektør på Sønderborg Slot - og tidligere udøvende
musiker.
Dørene åbnes kl. 18.30. Pris kr. 50,00.

1
Kulturparaplyen
Gørding

HERREAFTEN I SKOLEKØKKENET
VI GENTAGER SUCCESSEN
GHF tilbyder 6 aftener med kulinariske
udfordringer og hyggeligt samvær
i skolekøkkenet på Gørding skole.
Tilmeldingsgebyr:
400 kr., som betales første aften.
Råvareprisen varierer fra gang til gang.
Første aften ca. 150 kr. pr. mand.
Vi starter kl 17.30
Medbring selv drikkevarer
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BEDSTEFORÆLDREDAG I
FARVELADEN

Mange glade bedsteforældre
mødte op til bedsteforældredag den 4. juni. Vi havde
arrangeret forskellige aktiviteter,
som bedsteforældrene kunne lave
sammen med deres børnebørn.
I Gul hus havde vi valgt science
som tema, da vi har Science på
som læreplanstema i denne tid.
Der var forskellige aktiviteter
med dette tema. F.eks. kunne
de eksperimentere med, hvad
der flyder og hvad der synker i
vand, sæbebobler med forskellige materialer og fremstilling af
vindmøller. Vi havde bål, hvor vi
fik popcorn – vi prøvede at lave
dem uden låg på gryden – hvad
mon der så ville ske?

Bedsteforældrene havde madpakker med, som de nød sammen
med deres børnebørn – inde eller
ude i det skønne vejr.
I Blå hus startede bedsteforældredagen med sang og bevægelse,
vi stod alle omkring flagstangen
og sang ”i østen stiger solen op”
imens flaget blev hejst, derefter
var vi vældig aktive med forskellige sanglege, i et fantastisk solskins vejr.
På legepladsen var der forskellige værksteder - alle relateret til emnet indianere. Man
kunne blive malet som en in-

dianer i ansigtet, lede efter guld i sand, lave indianerbånd, lave indianerdragt, -kæder og -armbånd.
Over bålet kunne man lave indianerfladbrød.
Mens børn og bedsteforældre
gik rundt og hyggede sig med de
forskellige værksteder var der
kaffe/the på kanden og lækker
kage til alle.
Inden bedsteforældre og børn
spiste deres medbragte madpakker, sang vi en indianersang »ugh
ugh«.
Personalet vil gerne takke for en
dejlig dag med god opbakning. Vi
ser frem til næste år.
Tak for en dejlig dag til alle J

SPLINTEN
PRØV BARE - DU KAN GODT
VI HJÆLPER HINANDEN
Så begynder en ny sæson.
Vi begynder den 22. september kl. 19.00
og har klubaftener hver mandag fra kl. 19.00 til 21.00, men er du medlem, kan du bruge
værkstedet, når du har brug for det.
Hvis du vil vide mere, så kan du ringe til Arne - 25 61 54 76 - Svend - 23 92 94 49 - eller
Kristian - 23 45 88 19, men ellers kom bare den 22. september. 
Bestyrelsen
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ARBEJDSFREDAG I
FARVELADEN
Tusind tak til forældre og børn
for en stor indsats

Fredag d. 13. juni havde vi arbejdsdag i Farveladen.
Mange forældre havde tilmeldt
sig i begge huse til at komme og
hjælpe med at få forskønnet vore
huse og ikke mindst legepladser.
Bordene fik olie, legepladsen fejet.
Reparationer udført og hylder
hængt op.
Samtidig blev der grinet og hygget, og børnene legede.

Det var en rigtig god eftermiddag,
som vi sluttede af med at spise
pølser og brød sammen.
Vi vil sige jer alle tusind tak for
indsatsen. Det var en rigtig god
dag.

Det Gjørdingske Teater præsenterer

Banqo og Willerslev Kvartetten
fre. 21. november i Gørding Forsamlingshus

Dørene åbnes kl. 19.00. Koncerten starter kl. 20.00

Billetter sælges tors. 6. nov. kl. 17.00 - 19.00 i Gørding Forsamlingshus. Resterende billetter sælges i døren.
Billetpris kr. 75,- pr. stk

...bladet for alle i lokalsamfundet
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Håndbold

SE HER 1.-7. KLASSE
Så er det tid til Et Døgn Med Håndbold igen - døgnet hvor vi leger, griner, sover
for lidt, leger med bolde, spiser sammen, griner noget mere, hopper,
løber og meget meget mere.
Det er også for DIG som aldrig har spillet håndbold, det er simpelthen for alle, som
har lyst til at have et sjovt døgn i hallen med en masse leg med bolde og grin :)
I år foregår det fra fredag den 5. september kl. 17.00 til
lørdag den 6. september hhv. kl. 12.00 (1.+2. klasse)
og kl. 14.00 (3.+4.+5.+6.+7.) i Gørding Idræts- & Kulturcenter

HUSK:

Sovepose, håndklæde, tandbørste, nattøj, indendørssko, evt. lommelygte og sovedyr,
lommepenge.
Det er IKKE tilladt for deltagerne at medbringe mobil.
Forældre kan få fat i børnene i på følgende numre:
Susanne 2927 9736 eller Merete 6178 4670
Arrangementet koster kr. 135, som skal betales ved ankomst.
Sportslige hilsner
Håndboldudvalget

-------klip-------------klip------------klip-------------klip---------klip---TILMELDING TIL ET DØGN MED HÅNDBOLD (tilmeldingen er bindende)
Navn: ___________________________________________________ Klasse: _____________________
Evt. bemærkninger (medicin m.v.): _____________________________________________________ 		
Forældre underskrift______________________________________ Tlf/mobil ___________________
Hvis nogen ønsker at sove hjemme, er det selvfølgelig ok, der skal blot gives besked om det.
Hvis man sover hjemme, skal man være i hallen kl. 7.30 lørdag morgen.
Tilmeldingen afleveres senesta den 28. august i plastiklommen på opslagstavlen i klasseværelset.

llersen
est
manda
g
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Så er vi klar til en ny omgang gymnastikvi glæder os til at se jer alle sammen igen

GYMNASTIK SÆSON 2014/2015
Opstart uge 37.

Tidspunkt
Mandag
16:30 – 17:30

Hold
5-årige piger og drenge

Mandag
19:30 – 22:00

Æ’ jungs

Tirsdag
16:00 – 17:00

6-årige piger og drenge

Tirsdag
18:00 – 19:00

1. kl. piger og drenge

Tirsdag
19:00 – 20:00

2. – 3. kl. piger og drenge

Onsdag
16:30 – 17:30
Onsdag
17:30 – 18:30
Onsdag
19:30 - 21:00
Torsdag
16:00 – 17:00

Forældre/barn

Torsdag
17:00 – 18:00
Torsdag
18:00 – 19:30

Hip Hop/Funk
0-3 kl.
4. – 5. kl. piger og drenge

Torsdag
19:30 – 21:00

6. kl. og opefter piger og drenge

Ledere/hjælpetrænere
Aminna Johansen
Caroline Boysen
Fie Schultz
Ditte Grunnet
Julie Sommerlund
Anne-Kathrine Johansen
Asger Warming
Michael Bech
Kenneth Krabek
Heidi Rasmussen
Majbritt Egegaard
Marianne Andersen
Daniel Jensen
Caroline Rasmussen
Michelle Egegaard
Anders Kristiansen
Kathrine Hansen
Nadja Jensen
Rikke B Andersen
Anders Kristiansen
Kathrine Hansen
Nadja Jensen
Thomas Sloth Jensen
Hanne Rasmussen

Hip Hop/Funk
4 kl og opefter
Piger/damer

MANGLER TRÆNER

3 - 4-årige piger og drenge

Aminna Johannsen
Fie Schultz
Josephine Boysen
Maria Thuesen
Helena Andreasen
MANGLER TRÆNER

Britta Andersen

Thomas Sloth Jensen
Christel Tonnesen
Anne Barfoed
Gunvor Tonnesen
Morten Bjerrum
Julie Heick
Thomas Agersnap
Karen Lyngsøe
Lars Ole
Lea Melaine Nielsen
Charlie Mattulat

Tirsdag – JTH, onsdag - minimix

...bladet for alle i lokalsamfundet
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BESØG PÅ AGERBÆK
BRANDSTATION

Tumlehulen
Her er rart at være

Vi har i Tumlehulen været på besøg på Agerbæk brandstation.
Vi så alle brandbilerne, var oppe at sidde i dem, hørte sirenerne og sprøjtede med brandslangen. Vi fik endda lov til at prøve brandmandens hjelm.
Vi spiste vores madpakker, inden vi kørte hjem, hvor vi sluttede dagen
med forældrekaffe og ønskede hinanden god sommer.
I august var vi til Falck-dag på Egeskov slot. Vi havde vores søskende og forældre med.
Der var en masse aktiviteter denne dag, så vi prøvede mange ting. Bl.a. at sprøjte med brandslangerne,
blive hejst 30 meter op i stigevognen, køre i små biler, deltage i konkurrencer, lege og se alle de fine ting
der er udstillet.
Vi mødtes på P-pladsen til formiddagsmad og sluttede dagen af med frokost på legepladsen.
Tak for en rigtig dejlig dag.

• Vi stempler servicebogen - du beholder garantien
• Testudstyr til alverdens biler
• Serviceeftersyn
• Klargøring til syn
• Rep. af stenslag / udskiftning ruder
• Aircondition

Små reparationer af tøj
Nye åbningstider:

Søndergade 12
6690 Gørding
Tlf: 56 39 01 46 / 30 54 76 26
jymara@gmail.com

Tillid og tryghed er det vi bygger på

Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40
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Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70
Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

www.skovmadsen.dk

man-tors
0730 - 1630
fredag
0730 - 1500

tirsdag og
torsdag
1400 - 1730

LINEDANCE
Så er ferien forbi!
Vi skal igen have gang i dansesko og -støvler, deller, lattermuskler og go’ musik.
Vi starter op i Gørding Idræts-& Kulturcenter tirsdag d. 2. september 2014.
Vi har følgende hold næste sæson:
Fortsættere tirsdag kl. 18.30 – 20.00
Begyndere tirsdag kl. 20.00 – 21.00

Instruktører:
Leif Wittorff
Lotte Vonsild Jørgensen
Kom og vær med. De første 2 gange er gratis.
Sæsonen løber til udgangen af april 2015.
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Det Gjørdingske Teater præsenterer

Irsk Aften med Bregenborg Band
fre. 31. oktober i Gørding Forsamlingshus

Dørene åbnes kl. 18.00. Der er middag kl. 18.30. Koncerten starter kl. 20.00

Billetter sælges tors. 2. okt. kl. 18.00 - 19.00 i Gørding Forsamlingshus. Resterende billetter på tlf. 2889 4212
Billetpris: inkl. middag (irsk stuvning fra Blickers Kro i Tjæreborg) kr. 290,-. Entre alene til koncerten er kr. 190,-

...bladet for alle i lokalsamfundet

13

GØRDING-VEJRUP SKYTTEKREDS
Riffel og pistolskydning
Opstart på sæsonen 2014/15
Tirsdag den 2. 9. kl. 18.30 – 21.00
på banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter.
Skydning i Gørding-Vejrup Skyttekreds er for alle.
Piger – Drenge
Damer - Herrer
*

Er dine ambitioner at komme til mange stævner og gerne til DM, så hjælper vi dig på vej.

* Er du til træning på banen og deltage i hjemme- og udebaneturneringer, så er der mange muligheder.
*

Er du til træning og hyggeskydning, efterfulgt af en snak og måske en kop kaffe, er du velkommen.

*

Er du over 55 år så har du også mulighed for at skyde / deltage i socialt samvær hver mandag fra
kl. 14 - 16

Medlemspriser 2014/2015

Børn og unge under 21 år: 		
Medlemskort:				200 kr.		
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud - Cal. 22 Tilbud 275 kr. - Luft 200 kr.
Over 21 år:
Medlemskort:				250 kr..
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud - Cal. 22 - Tilbud 350 kr. - Luft 275 kr.

Seniormedlem: (over 55 år)
Medlemskort				200 kr.
Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud - Cal. 22 - Tilbud 300 kr. - Luft 225 kr.
		

Patroner

Cal.22:
Luft: 		

En serie på 25 skud: 20 kr.
En serie på 25 skud: 10 kr.

Åbningstider
•

For alle: Tirsdag + torsdag 			
Senior: (for alle over 55 år): Mandag

18:30 – 21:00
14:00 – 16:00

Har du ikke prøvet at skyde før, så kik ned og få en gratis prøveskydning,

23 medlemskort solgt ved loppemarkedet til fordel for købmandsbutikken
13 nye medlemmer og 10 nuværende medlemmer valgte denne dag at købe medlemskort til GørdingVejrup Skyttekreds og derved være med til at støtte vores ny købmandsbutik.
Pengene, som bestyrelsen valgte at doble op bagefter, gik ubeskåret til butikken, .
Vi glæder os til at se alle på banen.
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”SMÅ
HÆNDER”

Håndbold

”Små hænder” er håndbold for piger og drenge med forældre eller bedsteforældre.
(Børn der kan gå til årgang 2010)
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.

Der er fastsat følgende lørdage indtil jul:
13. september 2014
4. oktober 2014
8. november 2014
13. december 2014
(ret til ændringer forbeholdes)

Tidspunkt: fra kl. 9 – 10

Træner: Kristina Schultz og Anne Bull Staal
Husk indendørs sko eller sutsko og tøj som man kan bevæge sig i.
Kom første gang og se, om det er noget for jer.
Kontingent skal betales inden d. 4 oktober på : www.glif.dk
Vi glæder os til at se jer

Hilsen
Gørding-Lourup IF
Håndboldudvalget

NYE TILTAG I
GØRDING-VEJRUP SKYTTEKREDS
get DGI skydnings-trænerkursus,
og de kan nu kalde sig en del af
trænerteamet indenfor DGI-regi.

Over to weekender har Henrik
Olesen og Ida Søby Fogh fra
Gørding-Vejrup Skyttekreds ta-

På kurset har de lært og fået
forståelse for, at skydetræningen
er mere end 25 skud, 25 huller i
skiven – det drejer sig i stedet om
at træne de forskellige elementer,
der indgår i skydningen.
I den kommende sæson vil de køre
2 hold, hvor skytterne kan prøve
kræfter med skydetræning, på
et børne- og voksenhold. Hold-

træningen er for skytter på alle
niveauer, der har lyst til at lære
lidt mere om, og gøre lidt mere ved
deres skydning.
Mere information følger ved opstart.
Vel mødt i den ny sæson.
Alle er velkomne
Bestyrelsen
www.skytteklubben.dk

Skydning,
en sport i centrum

...bladet for alle i lokalsamfundet
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www.goerdingkirke.dk
Historien om manden
med det kloge æsel

Der var engang en mand, der
havde et meget klogt æsel. Desværre havde æslet den uvane, at
det engang imellem, når manden
vendte ryggen til, gik nogle ture
for sig selv. Det gjorde det, selv om
æslet oplevede nok sammen med
sin herre; men alligevel så skulle
det engang imellem lige prøve at gå
sine egne veje.
En dag havde manden og æslet
været ude at ride en tur og var
kommet til en forladt gård. Manden tog oppakningen af æslet, og
mens han lagde det ind i skyggen,
tænkte æslet, at det da lige kunne
se sig omkring på gården. Den gik
hen, rundt om et hjørne – og faldt
flere meter ned i en gammel brønd.
Heldigvis var brønden tør, så æslet
kunne stå på den bunden af brønden. Men der var langt op.
Æslet gav sig til at skryde i vilden
sky og manden kom løbende hen til
brønden. Da han så, at æslet var
nede i brønden forsøgte han først at
få et reb ned omkring æslet. Men
det kunne ikke lade sig gøre. Så

manden overvejede, om han på nogen måde kunne få æslet med hjem,
eller om han måtte overlade det
til den visse død nede i den gamle
brønd.
Manden kiggede rundt på den forladte gård. I et hjørne stod en gammel skovl. Og pludselig fik manden
en ide. Han vidste nemlig, at æslet
var meget klogt.
Manden tog skovlen, og kastede et
par skovlfulde jord ned i brønden.
Æslet blev meget overrasket, da
jorden ramte den på ryggen, og den
skrydede endnu højere, og kiggede
vredt op på manden. Men manden
gjorde tegn til æslet om, at den
skulle ryste jorden af sig, og trampe
den fast. Og efter at den første
surhed havde lagt sig, gjorde æslet,
hvad manden sagde.
Da æslet havde trampet den første
jord fast, kastede manden nogle
flere skovlfulde ned til æslet, og æslet trampede også dem fast. Sådan
fortsatte de i mange timer, og jo
mere jord der kom ned i brønden, jo
mindre dyb blev brønden. Og efter
lang tids arbejde kom æslet så tæt
på kanten af brønden, at manden

kunne
hoppe ned
til æslet
og skubbe
æslet det
sidste
stykke op
fra brønden.
En af vores mest kendte begravelsessalmer begynder med ”Altid
frejdig når du går veje, som Gud tør
kende”. Jeg tror, at Gud tør kende
alle veje, men det er ikke alle veje,
der er lige smarte at gå. Vi kan,
ligesom æslet, komme af sted på
vildveje og ende i situationer, hvor
vi ikke selv kan komme videre. I de
situationer skal vi, ligesom æslet,
kigge opad. For måske er der en
løsning, som vi ikke har set, men
som Gud kender. For Gud er aldrig
længere end en bøn væk. Og han
har givet os mennesker, der kan
hjælpe og trøste os i vores nød. Dem
skal vi turde række ud efter, så
livet atter bliver godt og meningsfuldt at leve.
Sensommerhilsner fra præsten

Babysalmesang

Super godt tilbud for babyer i alderen 3-10 måneder.
Vi mødes i kirken 5 torsdage i ugerne 36,37,38,39 og 40.
Selve Babysalmesangen begynder kl. 10 og varer 30 minutter og ledes af præsten og
organisten. Derefter er der mulighed for lidt hygge og snak, inden vi siger farvel til hinanden. Mødre fra sognet, der har gået til babysalmesang roser projektet for også at være
god ”efterfødselsgymnastik”! Så gør dig klar til at synge, danse, gå og vugge nogle af de
mest kendte salmer og sange ind i dit barn, så det oplever med alle sanser i vores skønne
kirkerum. Der er garanti for maksimal stimuli!
Det er gratis at gå til babysalmesang, og der kræves ingen forudsætninger, udover lysten
til at være med. Der kan max. være 9 tilmeldte babyer på holdet.
Tilmelding til ptr@km.dk eller kirkens Facebookside.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 21. september kl. 10.00.
Kom i kirke og nyd synet af smukke blomster og afgrøder fra
marker og haver og stem i til nogle af den danske sangskats
smukkeste salmer.
Spejderne bærer en del af høsten ind i kirken.
Traditionen tro serveres der efterfølgende
sandwiches i præstegården, og imens afholdes der auktion
over de gode sager, som spejderne bragte med i kirken.
Vel mødt land og by!
Sidste år kunne vi sende 4.194 kr. afsted til velgørende foreninger i
Danmark, der yder en særlig omsorg for Danmarks mest udsatte mennesker.
Vi håber på et lige så godt resultat i år.

Gudstjenester
24.08
10. søn. e. trin.
31.08
11. søn. e. trin.
07.09
12. søn. e. trin.
14.09
13. søn. e. trin.
21.09
14. søn. e. trin.
28.09
15. søn. e. trin.

Jesus revser forskellige byer
En kvinde salver Jesu fødder
Om bespottelse mod Helligånden
Zebedæussønnerne og pladserne i Jesu rige
Høstgudstjeneste
Jesus besøger Martha og Maria

Gudstjenester på Østergården
Fredag 05.09
10.00
Fredag 19.09
10.00

AE
AE

10.30
10.30
14.00
09.00
10.00
09.00

AE
PT
CE
AE
PT
PT

AE: Asger Ehmsen
CE: Christina Ebbesen, døvepræst

Kirkekoncert med Gentlemen of Jazz
Onsdag 27. aug. kl. 19.00
Kvartetten spiller i den gamle New Orleans stil, og melodierne er taget fra
den amerikanske gospeltradition og fra den danske salmebog. Melodier
de fleste har hørt og vil genkende med stor glæde. Ligeledes vil der blive
fortalt om musikken undervejs i koncerten og fortalt om komponister og
historien om New Orleans musikkens opståen i Amerika.
Glæd dig til at høre klarinet, bas, cornet og banjo i skøn forening.
Gratis adgang.
Arr. Menighedsrådet

Gud for Børn og Bedstes bedste mad

Fredag d. 29. august kl. 17-18.30
Vi begynder i kirken med fortælling fra Bibelen, hvor børnene inddrages.
Derefter fællesspisning i konfirmandstuen. Pris for mad: 20,- kr. pr.
pers. Børn 0-3 år gratis.
Husk at tilmelde jer af hensyn til maden til ptr@km.dk eller på
kirkens Facebook side eller på tlf. 7517 8065
Vi håber at se mange!
Kærlig hilsen
”Bedstemødrene”, præsten og organisten

Kom til visuel gudstjeneste!
Søndag den 7. september begynder gudstjenesten
kl. 14.00. Til gengæld bliver den anderledes end vanligt.
Det er døvepræst Christina Ebbesen, der besøger vores
kirke med døvemenigheden i Syddanmark.
Præsten bruger både stemme og tegn, så alle kan være
med. Desuden har hun et power point show for at gøre hele
gudstjenesten til en billedrig oplevelse.
Kom og mød menigheden og vær med til en anderledes gudstjeneste. Der vil både være orgel-, kor- og klokkeklang :-)
Hilsen Pernille Plesner Troldborg

Adresser:

Præst Pernille Plesner Troldborg, Kirkevej 31
Men.rådsformand Nora Olesen, Birkevænget 9
Kirkeværge Kristine Sørensen, Rebelsigvej 3
Organist Ilona Lobmayer, Sejersgården 64

75 17 80 65
75 17 88 75
75 17 72 11
26 47 82 65

Kirkesanger Elena Bossen, Damvej 26, Ribe
Kirketjener Tove Sørensen, Bjerndrupvej 6,
Kirketjenerafløser Hanne Madsen, Nørregade 101
Kirkegårdskontoret Kirkevej 31, tirs-fred.11-12
Kirkeg.leder J. Chr. Pedersen, Grindstedvej 33

50 29 79 69
23 37 63 84
28 68 05 79
75 17 88 95
75 39 62 95
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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

Herre- og damefrisør i Gørding
Hverdage åben 10-17.30
Ma. & Lø. lukket

Pensionistrabat
Vinnie Jensen • Fyrrevænget 20
Gørding • Tlf. 75 17 86 86

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

75 10 22 20
COMPUTER
PROBLEMER?
COMPUTER PROBLEMER?

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

Har
Hardu
duproblemer
problemer med
med din
din computer
computer eller
eller
mangler
manglerhjælp
hjælptil
til installering
installering af
af
programmer
programmerosv.,
o.s.v.,såsåererhjælpen
hjælpennær.
nær.

JK

E

S

E

JK-SERVICE
JK-SERVICE
v/Jan
v/JanKøpke
KøpkeSørensen
Sørensen
Ilstedvej
Ilstedvej336740
6740Bramming
Bramming
Tlf.
Tlf.7517
75178883
8883 Mobil
Mobil4021
40215501
5501

R VIC

E-mail: jan@jkservice.info
jan@jkservice.info
E-mail:

rd

Jytte & Kaj Sørensen væ
g
Nygade 36
sø
be
t
Gørding
E
TLF. 75 17 89 53

Lægerne i Gørding

v/ Tina Lønne
Nørregade 22

75 17 80 04
medicinbestilling på hjemmesiden

www.lægerneigørding.dk

Nørregade 55, 6690 Gørding
Mandag - fredag 8.30 - 12.00

75 17 80 36

Åbent: Fredag 12.30 - 17.30
Lørdag 9.30 - 12.00
Derudover tidsbestilling til
prøvning af brudekjoler

FRISØRSA SEN

Jull, Andresen & Eckert

Gørding Varmeværk A.m.b.a.

!

Tlf. 75 17 86 63

Lukket mandag - Folkepensionistrabat tirsdag og onsdag

Mosegaard
Autolakering

Smedevej 10 - 6740 Bramming

Tlf. 75 17 44 41

Maling Tapet Autolak Gardiner
Storegade 11 6740 Bramming
Forretning
EnGros afd

tlf. 75 17 43 96
tlf. 75 10 25 55

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

Vognmand Torben Bøgh
Kørsel med:

Forvogn med tip/hejs
Forvogn/anhænger med tip
Forvogn med presenningslad

Tlf. 75 17 72 41
Fax 20 28 68 03

Bil tlf. 23 24 95 62
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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

Alt entreprenør &
maskinstationstationsarbejde
udføres
Klaus Jepsen

Lourup Maskinstation
Lourupvej 8

75 17 89 17 / 20815264

INDRE MISSION
I GØRDING

O, store Gud!

O, store Gud! Når jeg med undren skuer
naturens rigdom, herlighed og pragt
og stjerners tal på himmelhvælvets buer
og alle ting, dit Guddomsord har skabt,
da bryder lovsang fra mit hjerte ud;
O, store Gud! O, store Gud!

Alle er hjertelig velkomne til følgende møder i september:
Onsdag

d. 3. kl. 19.30

Bibelkreds i hjemmene.

Onsdag d. 10. kl. 19.30
				

Kredsmøde i Bramming Missionshus.
v. Knud Didriksen, Vamdrup.

Torsdag d. 18. kl. 14.30
				

Eftermiddagsmøde i Bramming Missionshus.
v. missionær Hans Jørgen Hedegård, Blåhøj.

Tirsdag d. 23. kl. 14.30
				
				
				

Kirkelig eftermiddag.
v. pastor emeritus Jens Simonsen, Varde.
Emne: “Om det at være noget”, H.C. Andersen: “Noget”.
Sted:: Kirsten, Den røde Plads 12.

Dan-markering ApS

CAFETERIET
Gørding Idræts- & Kulturcenter

Sikrer trafikken

Mad til

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

alle arrangementer
- i Gørding Hallen

N.P. S MOTOR-SERVICE

- ud af huset

v/ Henrik Christensen • Nygade 13 • 6690 Gørding

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

Tlf. 75 17 80 21
www.npmotorservice.dk

NU OGSÅ SALG OG REPARATIONER AF CYKLER

Byggefirmaet
Chr. Iversen´s Eftf. Aps

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

v/Uffe Nissen Tangevej 6, Gørding
Tlf: 7517 8223 Mobil: 4017 8223
Industribyggeri

Totalenterprise • Projektering • Myndighedsgodkendelse • Jordarbejde
Betonarbejde • Belægning • Aut. Kloakmester

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

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

...bladet for alle i lokalsamfundet
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ØSTERGÅRDEN
Spændende aktiviteter

Onsdag d.20.august		
Onsdag d.27.august		
Onsdag d.03.september
Onsdag d.10.september
Fredag d.12.september
Onsdag d.17.september

kl.14.00 Lars Beksgaard, Hellerup fortæller og viser billeder fra Grønland
kl.14.00 Sang og fortælleeftermiddag v. Pernille Troldborg
kl.14.00 Banko
kl.09.30 Modeshow ved ”Damernes Butik”
kl.09.30 Helle Burkal, Vejrup, fortæller og viser billeder fra New Zeeland
kl.14.00 Ole Vase, Brørup, underholder med et udvalg af kendte gamle viser.

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

Med venlig hilsen
Dagcentret

NY KUNSTUDSTILLER
GLKunst v.Grethe L. Kristensen

fernisering tirsdag den 2.september kl.10.00
kan ses september – oktober - november
Maleriet tog sin begyndelse for en del år siden, en farverige og muntre ting ud af.
nysgerrighed over hvad en spirende interesse for Kurser og maleskole har været med til at udvikle og
maleriet kunne udvikle sig til.
inspirere maleriet, det giver megen energi.
Naturen er til stor inspiration og et gennemgående
tema. Jeg er meget optaget af lyset, vand og sand,
det bløde og blide, samt det genkendelige i billedernes form og farve, som giver stor ro til iagttageren.
Engang imellem bliver der eksperimenteret med
det abstrakte, det kommer der nogle spændende

Med venlig hilsen
Grethe L Kristensen
Kastanielunden 58
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 18 17 55
Mail: gjkristensen@esenet.dk

Skan

og se månedens tilbud
på www.gte.dk

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

Kom dine fødder i forkøbet......

Stat. Aut. Fodterapeut
Miriam Christiansen

Diabetes-, gigtpatienter og de med
andre sygdomme eller forandringer i fødderne bør jævnligt
behandles i klinikken eller ved
hjemmebesøg, så ændringer i
fødderne opdages i tide.
Yder nr. haves, mulighed for
tilskud. Gravide overbelaster
fødderne under graviditeten,
behandlinger tager vare på dine
fødder i den søde ventetid.
Klinik åbnes i Esbjerg d. 22. april,
Strandby Kirkevej 139, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75131553 - Mobil 60178466
Hjemmebehandling bestilles i
god tid.
GAVEKORT udstedes
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Dejlig lokalt til daglig

Åben alle
ugens dage

800 - 2000
GØRDING
75 17 83 11

De blide tryk den store virkning

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
Sedopia-Kranio Sakral Terapi

BØRNEDYRSKUE
OG
UDSTILLING
Kom og udstil dit kæledyr, bagning,mad, hobby
eller hvad du interesserer dig for
Lørdag den 20. september kl. 08.30
hos Gørding Smede- og Maskinforretning, Nygade 25 i Gørding
Det koster 50 kr. pr. person
Tilmelding senest den 5. september
til Erna på mail ehc@lrs.dk eller tlf. 73 74 21 24
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Fredag den 5. september
kl. 19.00 – 21.00
Entre: 30 kr. pr. person med
rulleskøjter/waveboard/løbehjul
(uden bremser)
skateboard ikke tilladt!!

Vi anbefaler brug af sikkerhedsudstyr i hallen!
Arr.: GLIF

...bladet for alle i lokalsamfundet
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TRÆNINGSCENTRET
DRUMS-ALIVE,
HAMRENDE SJOV MOTION
Kom og prøv det nyeste inden for hold-fitness.
”Drums-Alive ®”
Vi har fået certificeret 2 instruktører, Mia Kirkegård og Karen Hedegaard Lyngsøe, og glæder os
meget til at kunne tilbyde denne nye spændende og sjove træningsform i Gørding.
Drums-Alive er sjov og effektiv motion, hvor remedierne kun er en gymnastik-bold, trommestikker
og god musik. Der laves simple aerobic-trin, kombineret med trommeslag på store gymnastikbolde.
Alle kan være med til denne motions-form, prøv det !
Vi stiller både bolde og stikker til rådighed, så du skal blot møde op i indendørs træningstøj.

Kom og prøv torsdag d. 18. september kl. 20.00-21.00, i kultursalen.
(Ingen tilmelding nødvendig)
Den første gang er gratis og uforpligtende. Dernæst oprettes der 10-ugers hold forløb.
Yderligere info og hold-tilmelding på www.goerdingmotion.dk

”POWERFITNESS”

hold-træning i Gørding Træningscenter
Vi tilbyder 2 ugentlige hold.

Mandage kl. 18.30-19.30
Næste hold starter d. 1/9-2014 og 10 uger frem
Torsdage kl. 18.30-19.30
Næste hold starter d. 4/9-2014 og 10 uger frem
PowerFitness er for dig, der gerne vil opnå:
bedre kondition
styrkelse af kroppens kerne muskelgrupper
høj forbrænding (afterburner...)
høj evne til at mobilisere muskler og
kontrollere kroppen i udfordrende bevægelser
Ved hjælp af funktionelle øvelser og konditionstræning laver
vi korte intensive træningsprogrammer i højt tempo, ofte som
cirkeltræning. Powerfitness er OGSÅ optimalt for dig, som
i forvejen træner individuelt i træningscenteret, men som
mangler inspiration og variation i din træning.
Vi træner i Kultursalen.
På powerfitness-holdene kan alle være med, uanset træningsniveau og alder (fra 12 år). Vi tilpasser intensitet og sværhedsgrad af øvelserne individuelt efter deltagerne.
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HUSK
at der er stavgang hver
onsdag aften kl. 18.45 - 20.
Vi går fra Oasen foran hallen. Instruktører er Birgit Eg
Pedersen og Lillian Pedersen
som er klar til at hjælpe dig
igang.
Vi udlåner stavene og går i et
tempo, som alle kan deltage i.
Træningscentret er klar til
at modtage alle medlemmer både nye som gamle.
Vi har endda fået et nyt løbebånd som i skrivende stund er
ved at blive installeret.
Ring 3011 3043 for bestilling af prøvetime.

MTB
NYT NYT NYT
Juniorhold
(7-14 år, vi anbefaler 130+ cm)
– nyt i 2014!
Der bliver kørt hver torsdag i
sæsonen fra 16:45-18:00 med opstart torsdag d. 28. august. Der
vil være uddannede instruktører
og hjælpere tilstede og vi lærer
den rigtige teknik helt fra bunden. Der skal være en forælder
tilstede (ved u. 12 år) på de første
træningsaftener og der skal medbringes en godkendt cykelhjelm
og en mountainbike. Der vil evt.
kunne lånes en cykel de første
par gange ved behov. Prisen for
resten af 2014 er 100,- kr.

TRÆNINGSCENTRET

Torsdagstræning (15+ år):
Vi kører hver torsdag hele året
fra 18:30-20:30. Medbring en
mountainbike og en godkendt
cykelhjelm, og du er i gang. Vi
starter altid ved mountainbikebanen, og vi kører på to hold:
begyndere og øvede.
På begge hold er der altid uddannede instruktører, som lærer os
teknik og sørger for, vi får pulsen
op. I sommerhalvåret kører vi i
såvel lokalområdet som på længere ture til andre spændende
MTB baner. Om vinteren kører
vi med hjelmlygter i lokalområdet, hvor vi har rigtigt mange

muligheder. Prisen er 300,- kr.
for et års medlemskab.
Vi glæder os til at se nye som
gamle Mtb-ere :)

IDRÆT OM DAGEN
Har du lyst til samvær og motion, så kom og vær med.
Vi starter igen med gymnastik, ringe og øvelser på store bolde
Mandag den 1. september, kl. 9.00 i Gørding Idræts-& Kulturcenter.
Vi glæder os til at se tidligere såvel som nye deltagere. Alle voksne uanset alder er velkommen
			
			
			

Kl. 09.00 - 10.00 Gymnastik v. instruktør Sonja Andresen.
Kl. 10.00 - 10.30 Kaffepause
Kl. 10.30 - 11.00 Forskellige aktiviteter efter ønske.

Udvalget

...bladet for alle i lokalsamfundet
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IDRÆTSFERIELEJR I OKSBØL

I de første 4 dage af skolernes sommerferie tog en flok glade unge mennesker fra 5., 6. og 7. klasserne på
idrætsferielejr i Oksbøl. Her på siderne kan I læse, hvor god den 30. tur var.
Efter svømning var der fodbold/rundbold-kampe,
holdene var meget lige og kampene meget spændende.
Til aftensmad var der en masse lækker mad. Efter
maden var der orienteringsløb i Hundeskoven.

Lørdag den 28. 6.

Umiddelbart efter vi ankom, tog vi over i svømmehallen og fik en dukkert. Derefter fik vi boller og
kage, og hyggede os indtil vi gav den max gas til basketball og hockey. Efter vi havde spist aftensmad,
og fået købt lidt slik, rendte vi rundt og hyggede os
på hele området, indtil det var sengetid.
Alt i alt en god dag.
Hilsen Camilla, Camille, Stine og Julie H

Søndag den 29.6

Søndag startede med morgenmad. hvor der var
masser af forskelligt lækkert. Efter morgenmaden
blev vi delt ind i 3 hold. På holdene skulle vi spille
badminton, bordtennis og tennis. Hos bordtennis
skulle vi starte med at spille dødbold, så spillede vi
"rundt om bordet", hvor Emma V vandt rigtig mange

gange!. Til slut spillede vi hockey.
Ved middagen hvor der var: salat, rugbrød, fiskefilet
og en masse andet flækkede Sofia af grin.
De fleste svømmede alle 3 timer - kl. 15.00 måtte vi
komme op i Fakta og handle.
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Hilsen Signe og Caroline

Vinder af orienteringsløbet: hold 4: Emma V, Line,
Signe V, Camilla B, Julie H

Mandag den 30. 6.

Dagen startede med, at vi spiste morgenmad. Der
var for meget æblejuice i den ene kande, men vi
fandt heldigvis ud af at lave lidt sjov med det....
Efter morgenmaden havde vi atletik, og det gik jo
godt, eftersom vi begge fik sat rekorder for 5. klasse.
Vi havde både spydkast, løb, boldkast, længdespring, og højdespring.

Vindere i atletik:
5. klasse: Line
6. klasse: Thomas
7. klasse: Anne Kathrine

Så var der middag og maden smagte godt. Efter maden var vi i svømmehallen - det var sidste gang på
turen, men det var heldigvis sjovt. Dejligt med kaffe

da vi kom tilbage, kagen og bollerne smagte godt.
Efter det skulle vi efter planen have høvdingebold,
men så skulle vi have jiu-jiutsi. Vi lærte noget om
selvforsvar. Men så var der høvdingebold, og det gik
meget skidt for Sofias hold, men det gik meget godt
for Michelles hold. Den sidste kamp gik MEGA godt
for Sofias hold - og så var der aftensmad. Det smagte

godt. Desserten var koldskål, også det smagte godt.
Nu skal vi snart have bålaften, og vi glæder os meget
for vi tror det bliver meget hyggeligt.
Hilsen Sofia og Michelle

forskrækkede alle "bjørnene". Heldigvis kunne vi
alle grine sammen bagefter.

På lejren har der også været plads til overraskelser,
den første var søndag eftermiddag. Centeret havde
bagt en rigtig lækker kage til os, fordi det var 30.
gang, vi var der. Den faldt i god jord hos alle. De
voksne fik champagne om aftenen, så det var jo en
dejlig fødselsdag.
Der var bålaften mandag aften, vi sang nogle gode
sange, og lige pludselig kom tre unge mennesker og
spurgte om de måtte synge med. Selvfølgelig måtte
de det, det viste sig at de var ude på et fotoløb, så

Tirsdag den 1. 7.

Sidste dag på den 30. lejr. Denne sidste dag blev
der spillet gode og medrivende håndboldkampe.
Selvom trætheden var begyndt at melde sig hos
mange af de unge, spillede de helt vildt godt. Den
sidste idrætsgren, de skulle prøve, var volleyball,
en sport de fleste kun har spillet i skolen. Ja, og så
var det tid til den sidste frokost i denne omgang og
derefter kåring af årets fighter og evaluering inden
bussen kørte alle hjem til Gørding igen. Og så var
det slut på endnu en lejr, en lejr, der på mange
punkter var en succes. Vi ledere kan berette om
mange gode oplevelser med deltagerne, og vi har
oplevet engagerede unge mennesker, der tog alle
nye udfordringer op med godt humør og gå på mod.

Bor der bjørne i Hundeskoven?

Søndag aften var der orienteringsløb i skoven. Et af
holdene gik fredeligt rundt for at finde poster, da de
hørte grene, der knækkede. Holdet kunne ikke se
nogen, men lige pludselig dukkede et brunt væsen
frem og holdet troede det var en bjørn, men men, de
kom i tanke om at det jo var en hundeskov de gik
rundt i og lidt efter dukkede hundens ejer også op.
Sikke en lettelse.
Et andet hold fik sig også en ordentlig forskrækkelse, da det de troede var fugle, der puslede i
træerne, viste sig at være de to ledere Karin og
Inga, der sprang frem fra granerne. Holdets skrig

det var kun dejligt at vi kunne hjælpe dem. Senere
dukkede 4 andre unge mennesker op og spurgte om,
vi ville hjælpe dem med en opgave. De unge skulle
sidde på deres rygge og lade som om, de svang en
lasso.
I år har vi fået forældre til at bage boller og kage,
altsammen har smagt dejligt og vi vil gerne sige
mange tak for hjælpen. Også tak til de forældre der
kørte lørdag.

Årets Fighter:
Jacob

...bladet for alle i lokalsamfundet
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Håndbold

Tirsdag
16.00-17.00

Hold + trænere
U10 Drenge (årg.2004/2005)
Susanne Christensen

Jeppe Baun
Nicklas Ebbesen
17.00 - 18.00 U12 Piger
(årg. 2002/2003)
Allan Kristiansen
Charlotte Heick
Tharsiny Thanendran
18.00 - 19.00 U16 Drenge
(årg. 1998+1999)
Allan Fogh
Anders Friis Pedersen
U14 Piger (årg.2000/2001)
Mangler træner
19.00 - 21.00 Herresenior + U18
Lars Nielsen

21.00-22.00

Damesenior + U18
Asger Larsen

TRÆNINGSTIDER
SÆSON 2014/2015
Onsdag
Hold + trænere
15.45 - 16.30 Micro
(årgang 2008/2009)
Marianne Jensen
Mangler voksen træner
Michelle Kristensen

16.30-17.45 U8 piger + U8 drenge
(årg. 2006/2007)
Ditte Sommerlund
Anna Katrine Radmer
Signe Vestergaard
U10 Piger (årg.2004/2005)
Laila Andreassen
Birgitte Søby
Tine Rasmussen
17.45 - 19.15 U12 Piger
(årg. 2001/2002)
Allan Kristiansen
Charlotte Heick
Tharsiny Thanendran
U14 piger (årg.2000/2001)
Mangler træner
Ret til ændringer forbeholdes.
Opstart uge 34, micro dog først uge 36

Torsdag
16.00-17.30

G
L
I
F

Håndbold

Hold + trænere
U10 Drenge
(årg. 2004/2005)
Susanne Christensen

Jeppe Baun
Nicklas Ebbesen
17.30 - 19.00 U16 Drenge
(årg. 1998+1999)
Allan Fogh
Anders Friis Pedersen

19.00 - 21.00 Damesenior + U18
Asger Larsen

21.00 - 22.00 Herresenior + U18
Lars Nielsen

26 Gørding Sogneblad

Gørding Støtteforening
af 1975

PRÆMIESPILLET

Opkræver er:

Maj trækning
66

Anne Løbner, Søndermarken 28

199,-

278

Mette Andreasen, Vestergade 31

199,-

246

Lisbeth Friis Boisen, Nørregade 25

100,-

Kis Hansen, Bøgevænget 7

100,-

114

Annette Jensen, Tangevej 13

100,-

226

Karina Pedersen, Sdr. Lourupvej 26

100,-

195

Laurids Schmidt, Nygade 24

100,-

267

Brita Christensen, Terpvej 23

100,-

277

Hjørdis Nielsen, Nørregade 33

100,-

84

Juni trækning
80

Helle Petersen, Hessellundvej 12

199,-

383

Flemming Staal, fyrrevænget 16

199,-

380

Susanne Henriksen, Kløvermarken 31

100,-

Kristian Holst, Østergårdsvej 6

100,-

241

Ingrid Kulmbach, Nørregade 102

100,-

104

Anne Margrethe Thomsen, Mosevej 4

100,-

317

Krista Schultz, Vestergade 23

100,-

185

Agnes Kristensen, Sejersgården 38

100,-

131

Edith Bennedsen, Sejersgården 24

100,-

38

Margit Thuesen,
som stadig tager
imod tilmeldinger
til præmiespillet.

Tlf.: 20 72 06 91

Præmiespil
koster 150,- kr. pr. år
og der trækkes hver
måned lod om
gevinster
á 2 x 199 kr.
og 7 x 100 kr.

Juli trækning
250

Hanne Jensen, Ilstedvej 2

199,-

397

Ivan K. Larsen, Risagervej 11

199,-

Karsten Hansen, Varhovej 1

100,-

Marianne Jacobsen, Nørregade 90B

100,-

162

Ejvind Kruse, Pilevænget 8

100,-

196

Sofus Løbner, Ålunden 1

100,-

331

Methea Ravn, Sejersgården 12

100,-

100

Svend Nissen, Nørregade 87

100,-

188

Asta Hansen, Nørregade 48

100,-

79
7
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27

SKAL GØRDING HAVE ET MULTIHUS?
Inspiration fra arkitekt viser helt nye muligheder i en gammel skolebygning
På et møde i Gørding Forsamlingshus den 13. november 2013
erklærede repræsentanter for
Esbjerg Kommunes Byfond Gørding Skoles 1911-bygning for
bevaringsværdig. Derfor tog nogle
af Gørdings borgere i marts 2014
initiativ til at danne en støttegruppe, der skulle arbejde for,
at den karakteristiske og bevaringsværdige realskolebygning
ikke skal rives ned, men fortsat
fungere og være en del af skolens
facade mod hovedgaden.

re lyder på, at en gennemgribende
renovering af bygningen vil koste
omkr. 5 millioner kroner.
Finansieringen kan tænkes finansieret af kommunen, private
fonde og andre.

I foråret 2014 holdt støttegruppen møder med Gørding lokalråd,
skole og klub. Her kom der mange
ønsker, idéer og visioner frem, og
møderne mundede ud i en anbefaling til at gå videre med projektet,
som senere er blevet præsenteret
for Esbjerg Kommune.

Arkitekt Carlo Volfs skitsetegninger er et resultat af brugernes
ønsker på de afholdte møder. Bygningens ydre bevares – specielt ud
mod Nørregade, men i det indre
tilføres der nye værdier i form af
fleksibel rum-opdeling, lysindfald,
ventilation og indeklima. Carlo
Volf har erfaring fra flere store
offentlige projekter.

Planerne om nedrivning er nu
sat i bero, og Gørding Lokalråd
og støttegruppen afventer den
konkrete behandling af forslaget
i byrådet til efteråret.
Et overslag fra lokale håndværke-
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Projektet for bygningen går ud
på at forny bygningens indre totalt, så der bliver muligheder for
mange forskellige aktiviteter fra
tidlig morgen til sen aften til gavn
for klub, skole og byens borgere –
et MULTIHUS.

Eksempler på mulige aktiviteter:
foredragssal (undervisning af
2-3 klasser), udstilling, bibliotek, café, køkken, kantine, klub,

grupperum, salon, legeområde,
billedkunst, håndarbejde, balkon,
depotrum.
Klub Gørding har ca. 140 tilmeldte børn – og mangler plads.
Den har p.t. lokaler i en tidligere
lærerbolig, Nørregade 74a.
Hvis projektet med et multihus
realiseres, vil det desuden åbne
mulighed for, at Gørding Sognearkiv kan flytte fra lokalerne
i kælderen under plejehjemmet
”Østergården” til klubbens nuværende bygning.
Andre af byens borgere oprettede – uafhængigt af støttegruppen - i januar 2014 en gruppeside
på facebook med det formål at
bevare 1911-bygningen: ”Bevar
1911-bygningen Gørding Skole”.
Støttegruppen til bevarelse af
Gørding skoles 1911-bygning.

BILLARDKLUBBEN INVITERER
TIL ÅBENT HUS
D. 17. september 1989 - altså for 25 år siden - var
der indvielse af tilbygningen ved Gørding Hallens
østende. Forud for denne dato var der ydet en stor
indsats af mange frivillige med at få samlet penge
ind til byggeriet og sammen med lokale håndværkere at få bygget de lokaler, som skulle bruges til
depot, billard og et større lokale som blev brugt til
bordtennis, folkedans m.m.
Billardklubben havde indtil da haft et lokale i
kælderen på Østergården, der var ikke så mange
medlemmer, så klubben flyttede ind i det lille lokale,
hvor Splinten nu er, med 2 borde, der gik nogle år
inden der kom en god medlemsfremgang, så først
Behandlinger i
Pavillonen

Gørding Idræts- &
Kultur center

Zoneterapeut
Gerda Kummerfeldt
40821252
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

Gørding Smede- &
Maskinforretning

i 1998 flyttede Billardklubben ind i de nuværende
lokaler med 4 borde, som klarer behovet for de 40
medlemmer, der p.t. er i klubben.
Det synes Billardudvalget skal fejres.
Vi inviterer derfor til åbent hus onsdag d. 17.
september kl. 19.00, hvor alle er velkomne til at
se lokalerne og prøve at spille billard. Det er helt
uforpligtende.
Klubben serverer lidt til halsen.

Holsted Dyreklinik

62 x 37 mm

S/H 650,Farver 1.170,-

Østergade 2, 6670 Holsted
Tlf 31 10 66 70

Kontakt
sogneblad@goerding.dk
for annonce

Tumlehulen

Billardudvalget

info@holsteddyreklinik.dk
www.holsteddyreklinik.dk
følg os på facebook

Privat pasningstilbud 0-3 år

Her er rart at være

Jette 4234 7784
Anne 2462 0869
tumlehulen@gmail.com
www.freewebsite-service.com/tumlehulen

Ønsker du tryghed når du køber TV ?

Nygade 25, 6690 Gørding

www.goerdingsmed.dk
Full line forhandler:

1. Vi bringer ud - installerer og servicerer
2. Vi har over 40 års erfaring i faget
3. Vi er lige i nærheden
Ring til Egon Nielsen på 75 17 82 84 og vi kommer til dig,
eller besøg vores Radio & TV butik Nørregade 33, 6690 Gørding

Forhandler og reparerer
alt i haveredskaber

75 17 82 11
Bil Laurids 29 26 56 50
Bil Holger 29 26 56 51

Fax 75 17 88 11

AUT. VVS
INSTALLATØR

...bladet for alle i lokalsamfundet
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AKTIVITETSKALENDER

FRA: WWW.GØRDING.DK

Arrangementer:
25-08-14
26-08-14
02-09-14
04-09-14
08-09-14
09-09-14
11-09-14
16-09-14
18-09-14
22-09-14
23-09-14
30-09-14
02-10-14
02-10-14
02-10-14
06-10-14
06-10-14
07-10-14
21-10-14
23-10-14
23-10-14
27-10-14
28-10-14
31-10-14
04-11-14
06-11-14
11-11-14
17-11-14
18-11-14
20-11-14
21-11-14
24-11-14
25-11-14
26-11-14
02-12-14
06-12-14
09-12-14
15-12-14
05-01-15

Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Lørdag
Tirsdag
Mandag
Mandag

10.00
19.00
14.00
19.00
20.00
17.30
19.00
18.00
19.00
10.00
17.30
14.00
18.00
19.00
19.00
19.00
20.00
17.30
17.30
19.00
19.00
10.00
14.00
18.00
17.30
17.00
14.00
20.00
17.30
19.00
19.00
10.00
14.00
19.00
18.00
10.00
18.00
10.00
20.00

Babyklubben
Kulturparaplyen Gørding
Lindegården
Gørding Husholdningsf.
Gørding Sogneblad
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Lindegården
Gørding Husholdningsf.
Babyklubben
Gørding Husholdningsf.
Lindegården
Kulturparaplyen Gørding
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Gørding Sogneblad
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Babyklubben
Lindegården
Kulturparaplyen Gørding
Gørding Husholdningsf.
Det Gjørdingske Teater
Lindegården
Gørding Sogneblad
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Det Gjørdingske Teater
Babyklubben
Lindegården
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Gørding Husholdningsf.
Lindegården
Babyklubben
Gørding Sogneblad

Babyklub
Børneteater
Foredrag v/ Elisabeth Dons Kristensen
Kreativ aften
Deadline
Herreaften
AFLYST - Fortælleaften med Ane Helene
Høstfest m/spisning og underholdning
Kreativ aften
Babyklub
Herreaften
Marie Finne »bondepige som blev sømand«
Billetsalg til Irsk Aften
Green Fields of France
Kreativ aften
Kreativ aften
Deadline
Herreaften
Herreaften
Kreativ aften
Kreativ aften
Babyklub
Caspers Køreskole »opdatering af teori«
Irsk Aften med Bregenborg Band
Herreaften
Billetsalg Banqo og Willerslev Kvartetten
Karen Hansen: »om Mette Fogh Pedersen«
Deadline
Herreaften
Kreativ aften
Koncert med Banqo og Willerslev Kvartetten
Babyklub
Adventshygge m/Esbjerg Kulturskole
Julemøde
Konfektaften
Nisser i skoven
Julemiddag med musik og sang.
Babyklub julehygge
Deadline

HJÆLPEN ER NÆR...
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
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Støt dem - de støtter Sognebladet!
Annonce i Gørding Sogneblad

Gørding Varmeværk A.m.b.a. ......... 75 17 80 36

Kontakt Henrik Vestergaard .......... 99 55 69 46 Hansen & Kruse Murerfirma ........ 40 45 83 22
eller mail sogneblad@goerding.dk

Henning Bloch Autoservice ............ 75 17 89 89
Holsted Dyreklinik ............................ 31 10 66 10

Andelsselskabet BO SYD ................ 75 36 08 44
Andelskassen Bramming ................. 87 99 39 95 Jernbane Salonen & Aloe Vera Forh. 75 17 86 17
JK Service - computerhjælp............ 75 17 88 83
Bedemandsforretning Skov Madsen75 17 80 70 JR Design ............................................ 56 39 01 46
Bramming Specialoptik ................... 75 10 22 20
BRIX Haircut ...................................... 75 17 81 65 Kranio-Sakral Terapi........................ 75 17 88 98
Brudegården ....................................... 75 17 77 11
Butik Knoppen .................................. 75 17 89 53 Lourup Maskinstation ...................... 75 17 89 17
Byggefirmaet Chr. Iversen´s Eft. ... 75 17 82 23 Lourup VVS aps. ............................... 75 17 70 12
Lægerne Gørding ............................... 75 17 80 04
Cafeteriet - Gørding Hallen............. 75 17 80 20 Løbner VVS APS ................................ 75 17 85 04
Caspers Køreskole ............................. 29 78 90 25
Malermester Bent Pedersen .......... 75 17 83 96
Dagli´ Brugsen.................................... 75 17 83 11 Massør Solveig H. Jensen ................ 40 96 96 91
Dan-markering ApS .......................... 75 17 73 22 Mosegaard - autolakering................ 75 17 44 41
Davidsens Tømmerhandel - Brørup 78 77 44 44
Den Grønne Butik ............................. 75 17 89 99 N.P.s Motorservice ............................ 75 17 80 21
Fodterapeut Bente Thomsen .......... 75 39 15 00 Radio og TV Egon Nielsen ............... 75 17 82 84
Fodterapeut Miriam Christiansen. 60 17 84 66
Forsamlingshuset - Gørding ........... 51 49 31 91 Salon Vinnie ....................................... 75 17 86 86
Frisørsaksen ...................................... 75 17 86 63 Sognebladet ........................................ 75 17 80 65
SPAR ..................................................... 75 17 80 05
GH BogføringsService ...................... 28 69 24 28 Sydbank ............................................... 74 37 18 00
Grafisk Trykcenter ............................ 76 109 110

Sørens Farve & Tapet ....................... 75 17 43 96

Gørding Antenneforening .............. 75 17 89 58
Gørding Bageri................................... 75 17 81 31 TRADE-LINE ...................................... 70 22 50 25
Gørding Kirke .................................... 75 17 88 95 Tumlehulen ...................... 4234 7784 / 2462 0869
Gørding Serviceudl..... 75 17 70 70 / 41 40 60 70 Tømrer Poul K. Poulsen ................... 75 17 82 27
Gørding Smede-og Maskinforr. ...... 75 17 82 11
Gørding Snerydningsforening ....... 22 73 34 98 Vognmand Henning Kirkegaard .... 75 17 80 80
Gørding Tømrergård ........................ 51 27 71 50 Vognmand Torben Bøgh .................. 23 24 95 62
Gørding Vandværk A.m.b.a.. ........... 61 77 76 49 Zoneterapeut Gerda Kummerfeldt .. 40 82 12 52

...bladet for alle i lokalsamfundet
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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.

Spar - der hvor du kan

Nørregade 1 . 6690 Gørding . 75 17 80 05
afh. 1495,00

101 liter kummefryser A+

afh.
afh. 2995,00

1 stk Brandt indb. ovn stål m. pyrolyse

1 stk Gorenje indb. ovn stål

SÅ

Aut. El-installatør

Knud Jørgensen EL ApS

Henrik: 26 33 89 99

Knud Jørgensen Nørregade 23 - 6690 Gørding

Bent: 26 32 89 99

75 17 89 99

Solcelle-anlæg er stadig
T
K
HA
fordelagtig efter de nye regler
R V ØK
I H KE
VID
Spørg efter Bent
EV N ?
AR
eller Henrik
NE

Knud: 21 73 00 75

afh. 4695,00

1 stk Brandt 8kg vaskemaskine

1 stk Blomberg stål opv. udstillings model afh. 3495,00

afh. 2995,00

Vestfrost DWS 120 A+ opvaskemaskine

NY

FASTE LAVE PRISER PÅ OP TIL
400 DAGLIGVARER

Åbningstider - Butik:
man - fre 09.00 - 16.30

RIGTIGE KØBMÆND
har selvfølgelig
også discount

NNE BUTIK
Månedens TILBUD

32 Gørding Sogneblad
8.00-20.00
9.00-20.00

DEN GR

Åben hverdage
Søndag

