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Malene Nyborg Jull er 38 år gammel og opvok-
set i Fourfeldt ved Sædding. I 1997 rejste hun 
til København for at påbegynde medicinstudiet. 

”Jeg har altid syntes, det måtte være spæn-
dende at arbejde med mennesker på den måde, 
en praktiserende læge gør. At kunne gøre en 
forskel og møde spændende mennesker – høre 
de interessante historier, de fleste mennesker 
har,” forklarer hun som begrundelse for valg af 
uddannelsesretning. 

Efter at have afsluttet uddannelsen som spe-
ciallæge i almen medicin i oktober 2013 blev 
kursen sat mod Jylland af flere årsager. Dels 
ønsket om at vende tilbage og dels på grund af 
kæresten Tom, som er i lære som flymekaniker 
i Skrydstrup. 

I oktober blev Malene ansat i Lægehuset i Gør-
ding, og gennem de næste seks måneder dan-
nede hun sig et indtryk af stedet som arbejds-
plads, af kollegerne og af miljøet. Et indtryk, 
som blev så positivt, at hun valgte at købe sig 
ind i praksissen – dog var der lige et par detal-
jer, der skulle på plads først. Nemlig fødslen af 
sønnen Gorm og den efterfølgende barselsorlov. 

Nu glæder Malene sig rigtig meget til at be-
gynde på arbejdet i Gørding. 

”Jeg synes, lægehuset i Gørding har en tilpas 
størrelse. Her er gode samarbejdspartnere, man 

kan sparre med i det daglige. Det skal helst ikke 
være for stort - for så bliver det hospitalsagtigt 
og dermed alt for upersonligt. Jeg kan godt lide 
tanken om at kunne følge de mennesker, der 
kommer her. At man er med – fx fra gravidi-
teten til børneundersøgelserne og til børnene 
bliver store. Det er fordelen ved at være læge 
i et lille samfund. Og jeg tænker, at det giver 
en anden baggrund for at kunne hjælpe folk,” 
siger hun

Forhåbentlig kan hendes beslutning også få 
betydning for lægehuset på længere sigt.
  »Jeg håber da meget, at det, at jeg er kommet 
til også kan være med til at tiltrække andre 
yngre læger til byen, så vi kan sikre, at Gørding 
også i fremtiden vil blive ved med at have et 
lægehus, slutter Malene Nyborg Jull. 

I anledningen af Malene Nyborg Julls indtræden som kompagnon i praksis 
vil vi gerne invitere patienter og samarbejdspartnere til 

reception i lægehuset hos Lægerne i Gørding 
fredag den 14. november kl. 14 - 17 

Venlig hilsen 
Lægerne i Gørding

“MAN SKAL TRO PÅ, AT MAN KAN GØRE 
EN FORSKEL”

Og med beslutningen om at blive læge i Gørding har Malene  
Nyborg Jull sikret, at der fra 1. november igen er tre læger  
i lægehuset

Malene Nyborg 
Jull bor pt i Malt 
sammen med 
kæresten Tom og 
parrets søn Gorm 
på 6 måneder. Deres 
boligplaner er ikke 
afklarede endnu, 
men de overvejer 
også Gørding som 
mulighed
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Det Gjørdingske Teater præsenterer
Banqo og Willerslev Kvartetten

 fredag d. 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

LUKKET?

Gørding Skole står til at miste både personale, ledere og skole-
bestyrelse i kommunens kommende besparelser.  
Det har Byrådet netop vedtaget i Budgetaftale 2015, hvori 25 
skoler fremover skal blive til 9 distrikter.

I skolebestyrelsen er vi bl.a. bekymret for: 

-  børnenes fremtidige skolegang med mulighed for flytning 
 af elever og lærere inden for distriktet 

-  endnu vanskeligere arbejdsvilkår med implementering 
 af  skolereformen

-  meget mindre lokal indflydelse på skolens daglige drift!

Skolebestyrelsen vil kæmpe for at bevare lokal indflydelse på 
vores skole i den kommende høringsperiode, gerne i samarbejde 
med andre institutioner og foreninger i Gørding. 

Hold øje med Gørdings fremtid i aviserne og på Skoleintra. 
Bland dig gerne i debatten, hvis skolen også er vigtig for dig! 
Sammen er vi stærkest!

På vegnene af forældrene i skolebestyrelsen
Formand, Henrik Pape Vestergaard

SKOLENS FREMTID?
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LINDEGÅRDEN

Underholdningseftermiddage:
Tirsdag den 28. 10. kl. 14.00 Caspers Køreskole
     Opdatering af teori og genopfriskning af 
     færdselsregler v. Casper Thomsen

Tirsdag den 11. 11 kl. 14.00  Karen og Niels Holger Hansen underholder med sang og musik,  
     samt fortæller om den tidligere lærer og forstanderkone Mette Fog  
     Pedersens 25 år på Rødding Højskole.

Tirsdag den 25. 11 kl. 14.00  Adventshygge.
     Kirstine Frost Jessing og et børnekor synger og spiller advent ind.

Onsdag den 12. 11. kl. 9.30 - 11.00  Sang og fortællinger v. Pernille Troldborg

Håndarbejde og socialt samvær:
Tirsdage kl. 09.30 - 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
Følgende tirsdage formiddage; den 11. november, 18. november, 25. november, og 2. december  
kl. 09.00 - 11.00 vil Inge Schmidt være behjælpelig med fremstilling af kort, smykker og patchwork på 
snor. 
Kom og vær med - der bliver lavet mange fine ting.

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

Læsekreds mandag den 3.11. kl. 16.15

Sæt kryds
i kalenderen tirsdag den 17. februar 2015, hvor Lindegården arrangerer virksomhedsbesøg til  
Syd-Energi, Esbjerg og tirsdag den 14. april 2015, hvor turen går til TV-Syd, Kolding

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

HJÆLPEN ER NÆR...
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GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.

Formand, tlf. 6177 7649

Bogholderiet, tlf. 2927 9736 

Gørding
Serviceudlejning 
af telte, borde, stole og service

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

Giv bilagene fra dig 

 Hent mere overskud/tid
 til familien & fritid 

  Book tid til dine bilag 

   Så klarer vi tingene for dig

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

Kik ind på www.ghbs.dk

ALT I TØMRERARBEJDE

• Vinduer - Døre
• Tag • Reparation

Gørding
Tømrergård

v/ Kim Rasmussen
Jernvedvej 5

6690 Gørding

Bil 51 27 71 50

W
W
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D

Gørding Antenneforening

Tilslutning  incl. moms kr. 5.000,00

WWW.GOERDINGAF.DK

WWW.YouSee.DK

Pakke priser 2014

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

Kanalnøgle findes på 
infokanalens tekst sider

UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

Susanne Kromand

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

Kulturparaplyen
Gørding

TLF. 75 17 83 96
Bil 20 41 83 96

SDR.
LOURUPVEJ 19

GØRDING

DANSKE MALERMESTRE
GARANTI PÅ KVALITET

MALERMESTER
BENT PEDERSEN

Selvstændig forhandler af Forever Living Products

Tlf: 7517 8617
JernbaneSalonen

www.myaloevera.dk/jernbanesalonen

Gørding  Bager i

Søndergade 4
Tlf. 75 17 81 31

man-fre  600 - 1700

lør-søn  600 - 1500

Åbningstider

mail@trade-line.dk • Tlf. 70 22 50 25 
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Mandag d. 1. september var 9. årgang rejseklar, det var 
nemlig dagen for den længe ventede skolerejse. Bussen 
blev fyldt med 42 forventningsfulde elever, 3 lærere, 
undertegnede samt en masse rejsebagage og sidst men 
ikke mindst den hjemmebagte kage til vores aftensamlin-
ger. Destinationen var Berlin og et spændende program 
krydret med en flot vejrudsigt lokkede forude. 
Ugen bød på et spændende miks af teambuilding, fysiske 
aktiviteter, historiske og kulturelle indslag, sightseeing, 
tid på egen hånd og til shopping samt fælles spisning - alt 
sammen i en tysk kontekst.
Mandagen var ud over at være rejsedag også gruppens 
første møde med Berlin Centrum. Vi boede på Ibis Hotel 
City West i bydelen Wilmersdorf. Beliggende tæt på en 
Ubahn station også et godt udgangspunkt for de ture, 
hvor vi ikke havde vores bus til rådighed. 
Efter at være blevet indkvarteret gik vi alle ca. 45 
minutter, hvorefter vi nåede den berømte hovedgade 
Kurfürstendam. En interessant gåtur t/r hvor eleverne 
lagde mærke til de klassiske mænd ”Ampelmänner” i tra-
fiklysene og to elever konstaterede: Vi har ikke lyskryds 
i Gørding! Et hit var det at gå forbi alle mærkevarefor-
retningerne såsom Gucci, Mercedes, BMW, der lå som 
perler på en snor, inden et område blev afgrænset og vi 
fik tid på egen hånd til at spise aftensmad.
Tirsdag var der teambuiling på programmet. Ikke mindst 
på baggrund af at 9. årgang består af 9.x og 9.y som er 
slået sammen af 8. årgangs tidligere 3 klasser. At få år-
gangen og de to nye klasser rystet godt sammen samt at 
få øjnene op for nye konstellationer, samarbejdspartnere 
og venskaber var således også en plan for turen. Abentu-
erpark med ”School Class Challenge” gav et godt skub I 
den retning. Tillidsøvelser, samarbejdsøvelser og fysisk 
aktiviteter i strålende solskin var et hit. Ligeledes var 
aftenens tur i den åbne sightseeingbus i Berlins centrum. 
Eleverne var så begejstrede, at ikke alene de tog fotos, 
men også andre turister tog fotos af dem, mens de glade 
vinkede fra bussens top.
Onsdag var delt i to. Først var vi på turen ”Berlin on 
Bike”, en cykeltur kaldet ”Berliner Mauer Tour”. År-
gangen blev delt i 3 grupper med hver deres guide og en 

lærer. Det var en flot tur på  endnu en 
solskinsdag, hvor eleverne kom helt 
tæt på meget af det, vi havde set fra 
bussen aftenen før. Den ene af grup-
perne fik dog en oplevelse, vi gerne 
havde været foruden. I Mauerpark styrtede en elev ufor-
skyldt ned ad bakke og brækkede sit venstre håndled, 
hvilket efterfølgende krævede operation og indlæggelse. 
En sej ung mand samt et meget professionelt forløb fra 
det tyske sygehusvæsens side fulgte og fredag efter sidste 
stuegang kunne vi heldigvis også få denne elev med god 
diagnose med bussen til Gørding igen.
Gruppen var derfor lidt logistisk udfordret i eftermid-
dagens program: Rundvisning i det tidligere Stasi 
fængsel Hohenschönhausen. Dette var blot en af ugens 
programpunkter, der satte sig spor i bevidstheden og 
hukommelsen ved både elever og lærere. Især fik grup-
pen, hvor guiden var en tidligere indsat, beretninger, der 
gjorde stort indtryk.
Torsdagens rundvisning i "Berliner Unterwelt” var en 
tur i bunkers under jorden. Barske historiske facts og 
beretninger i en kombination med en meget speciel at-
mosfære med fx selvlysende vægmaling iblandet fosfor 
gjorde, at også sanserne kom på arbejde.
Torsdag og dermed også den sidste hele dag i Berlin blev 
afsluttet med tid til den sidste shopping og fællesspisning 
på café i bydelen Charlottenburg. Tilbage på hotellet igen 
havde vi aftensamling og aftenshygge.
Fredag morgen nød vi hotellets morgenbuffet, inden vi 
tog af sted kl. 9.00.  Vi havde nemlig booket en rundvis-
ning i den tidligere koncentrationslejr "Sachsenhausen" 
i byen Oranienburg, 35 kilometer nord for Berlin. Efter 
først at have fået en fælles præsentation af lejren og 
den kontekst, den var en del af, blev vi delt i 2 grup-
per. Dygtige guider viste os området med appelpladsen, 
hegn,  barakker  m.m.  og fortalte på saglig og værdig 
vis mange barske facts og beretninger fra og om koncen-
trationslejren. Eleverne viste stor respekt og var meget 
saglige på besøget. Der er ingen tvivl om at skolerejsens 
sidste programpunkt gjorde et usletteligt  indtryk på os 
alle. Fredag aften rullede bussen over Gørding bygrænse 

med en 9. årgang mæt af indtryk 
og mange gode fælles oplevelser og 
ikke mindst flere venskaber rigere.   

Rita Baagø Thomsen
Viceskoleleder, Gørding Skole.

DESTINATION BERLIN 

- for din fremtid



 

Kom til party med Thunder Power i 
Gørding Idræts- & Kulturcenter

Fredag den 31. oktober 
fra kl. 21.30 - 02.00

Ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år

I samarbejde med 

EFTERÅRS-
PARTY

Husk at like vores facebook side på ”Gørding Fester”
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Kom til party med Thunder Power i 
Gørding Idræts- & Kulturcenter

Fredag den 31. oktober 
fra kl. 21.30 - 02.00

Ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år

I samarbejde med 

EFTERÅRS-
PARTY

Husk at like vores facebook side på ”Gørding Fester”

GØRDING LOKALRÅD
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i Gørding Lokalråd 

mandag d. 3. november 2014 kl. 19.00 i Gørding Idræts- & Kulturcenter

Dagsorden

1. Valg af skriftfører samt 2 stemmetællere
2. Valg af ordstyrer
3. Registrering af fremmødte repræsentanter
4. Lokalrådets formand aflægger beretning
5.  Regnskab(kun til orientering, da regnskabet 

godkendes af Esbjerg kommune) 
6.  Behandling af indkomne forslag 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal 
være formanden i hænde senest 10 dage før 
mødet

7.  Valg til Lokalråd (vælges for 2 år) 
lige år: 3 medlemmer samt 1 suppleant 
Lige år: 4 medlemmer samt 1 suppleant 
2014  er følgende på valg: 

  Jonna Thuesen
  Kristina Schultz
  Allan S. Kristiansen 
  Frede Nedergaard
   Ole S. Hansen (suppl. for Anette Nicolaisen 1år)
8. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant
9. Eventuelt

Alle er velkomne, kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret

Med venlig hilsen
Gørding Lokalråd

KOM OG SE 
GØRDINGS NYE LOGO 
BLIVE PRÆSENTERET!
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Gørding
   Husholdnings
     Forening

JULEMØDE
GHF holder traditionen tro julemøde med  
bankospil den 26. november
Merete Moos kommer og synger julens sange og salmer for os og med 
os. Derefter er der bankospil. 

Pris medlemmer 50 kr
 Ikke medlemmer 75 kr

Prisen er inkl. kaffe og kage. 
Der kan købes bankoplader. Pr. stk 10 kr og 3 for 25 kr.
Vi mødes i forsamlingshuset kl 19.00

Lørdag d. 6. december prøver GHF at starte 
en ny tradition i byen 

Et arrangement for hele familien. Arrangementet afholdes i Aike 
plantage/kommuneskoven, og alle er meget velkomne.

Der er lagt op til en gåtur i skoven, hvor man tæller nisser under-
vejs. Derefter vil der være lodtrækning mellem de rigtige svar. 

Vinderen kan tage hjem med en børnevenlig julekurv. Det koster 10 
kr. at være med i konkurrencen. 

Nisserne er klar til optælling fra kl 10. 
Der kan gives bud på antal nisser frem til kl 12 

Der vil være mulighed for at købe nybagte æbleskiver, gløgg og 
saftevand.  

Der er godteposer til alle børn.

NISSER I SKOVEN
KONFEKTAFTEN

i skolekøkkenet  
1. og 2. december 

kl 18.00

Pris 100 kr + råvarer. 
Kom og vær med til en aften 

med hygge, inspiration og 
produktion af julekonfekt. 

Tilmelding til  
Susanne Kromand  

tlf 24652303

20 ÅRS JUBILÆUM 
 I BABY-KLUBBEN

I anledning af Gørding babyklubs 20 års jubilæum vil 
vi gerne invitere alle forældre og børn, som har været 
i babyklubben de sidste 20 år. 

Det sker lørdag d. 8 nov i samlingssalen på Gørding 
Skole kl. 10.00 - 12.00.

Der vil blive serveret pølsehorn, kagemand og kaffe og 
saftevand

Der kommer en tryllekunstner og underholder.
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Torsdag d. 14. august var der stiftende generalfor-
samling i Det Gjørdingske Teater.
Fremmødet var ikke overvældende, men alligevel 
ramte vi målet – nemlig at stifte en forening med 
vedtægter og hvad dertil hører.
Og navnet blev Det Gjørdingske Teater. 
Teatret er en interessegruppe under Kulturpara-
plyen og holder generalforsamling i henhold til 
Kulturparaplyens vedtægter.
Der skal her gives en lille opsummering af, hvordan 
teaterlivet i Gørding har udviklet sig gennem årene.
Det første amatørteaters (dilettant) optræden var 
til Borgerforeningens årsfest i 30´erne.
Igennem de efterfølgende år har mange forskellige 
personer båret disse teateraktiviteter frem. 
Vi må også sige, at der har været mange perioder, 
hvor der her været pause i aktiviteterne. Primært 
på grund af, at det har været enkeltpersoner eller 
løst sammensatte grupper, der har båret læsset.
Derfor vil vi nu forsøge at danne en forening for at 
få kontinuitet i teaterlivet.
Vi vil også gerne øge kvaliteten af forestillingerne 
gennem uddannelse. Dette kun kan gøres ved hjælp 
af penge.
Ganske vist har teatret gennem tiderne indtjent 
lidt, men ikke nok til at man har kunnet foretage 
de helt store armsving. Ved at ændre på formen fra 
tidligere bliver vi registreret som teaterforening. Det 
betyder, at vi bl.a. kan søge om støtte til aktiviteter 
og støtte til husleje ved kommunen.
En anden indtjeningskilde er medlemmer. Derfor 
kunne det være rart, hvis vi kunne få opbygget 
et godt og solidt medlemskartotek. Kontingent vil 
nemlig være med til at lægge en fornuftig bund i 
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Det er nu meningen, at bestyrelsen i nærmeste 

REFERAT FRA STIFTENDE
GENERALFORSAMLING

GØRDING SOGNS FORSAMLINGSHUS
Besøg vores hjemmeside  
og læs om udlejning, arrangementer mm.

www.goerding-sogns-forsamlingshus.dk 

Du kan også følge os på Facebook
Kulturparaplyen
Gørding

Bestyrelsen kom til at bestå af følgende personer:

 Hanne Hansen  Formand
 Jørgen Jacobsen  Næstformand
 Susanne Nielsen  Kasserer
 Carsten Gaulshøj  Sekretær
 Eva Dinesen  Bestyrelsesmedlem
 Birgit Pedersen  Suppleant

fremtid vil mødes og forsøge at afstikke nogle linjer 
for den nærmeste fremtid.

Samtidig håber bestyrelsen på opbakning fra  
Gørdings borgere. Både ved at de tegner medlem-
skab, men også ved at deltage aktivt i teaterarbej-
det. Der skal nok blive plads til folk både på scenen, 
bag scenen, i køkkenet, med kulisseopbygning og 
meget, meget mere.

Carsten Gaulshøj
Sekretær              
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man-tors
0730 - 1630

fredag
0730 - 1500

Service til dig og din bil !

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

Søndergade 12
6690 Gørding

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

Nye åbningstider:

tirsdag og 
torsdag 
1400 - 1730 

Små reparationer af tøj

Tillid og tryghed er det vi bygger på

Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

"Så er efteråret kommet, 
og vi snakker meget om 
årstiderne. 
Nu bliver bladene gule og 
de falder af træerne,  
det blæser med vores 
hår, og vi skal have jakke 
på, når vi skal ud.
Vi går på tur i skoven, 
hvor vi samler blade, 
bær, kogler og plukker 
blomster.  
Så pynter vi op med  
tingene i Tumlehulen."

EFTERÅR I TUMLEHULEN



...bladet for alle i lokalsamfundet 
 13

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

Der bliver hver sommer spillet 
en turnering i dette område, som 
bliver arrangeret af Lindknud 
Billard Klub.
Vindere af turneringen var et 
hold fra Gørding Billard Klub be-
stående af Frede Jacobsen, Ernst 
Jensen, Jens Boysen og Frede 
Nedergaard.
Der lyder et stort tillykke til dem 
fra Billardudvalget.

Onsdag den 17. september fejrede 
vi, at vi har haft til huse i loka-
lerne i 25 år i Gørdinghallen. 
I den anledning holdt vi åbent 
hus for medlemmer og venner af 
klubben, her fik vi pengegave fra 
GLIF, som vi siger mange tak for. 
Pengene vil blive brugt til venti-
lation i billardlokalet.

Vi er altid klar til at tage imod 

nye spillere, så hvis der er nogle, 
som går med tanken om, at et spil 
billard og socialt samvær kunne 
være noget for dig/jer, er du/I me-
get velkommen i klubben. 
Der er piger fast i lokalerne hver 
anden tirsdag i lige uger fra kl. 13 
til 16, her hygges der med billard 
samt en god gang kaffe midt på 
eftermiddagen.
Mandag og tirsdag aften er der 
normalt klubaftener fra kl. 19. 
Her spilles der billard, og vi vil 
meget gerne starte et arrange-
ment op for nye spillere, så I kan 
komme godt i gang.
Torsdag formiddage fra kl. 9.30 
er der hygge med formiddagskaffe 
og et spil billard. Ud over dette 
spilles der turneringer om formid-

dagen, hvor vi har 7 hold samt om 
aftenen,  hvor der er 6 hold.

Med venlig hilsen.
Billardudvalget

 GØRDING BILLARD KLUB
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ET DØGN MED HÅNDBOLD  
D. 5. - 6. SEPTEMBER 2014

Håndbold

G
L
I
F

En stor TAK til Andelskassen for sponsorering af drikkedunke + t-shirt til hver deltager.
Og en tak for det hyggelige besøg af Money bunny, som gav bolsjer og kram til alle børnene.

Tak til jer voksne hjælpere, som var med til at give børnene en oplevelse.

Vi håber også næste år at se så mange deltagere.
Findes der noget bedre end at hygge sig med vennerne.

TAK for lån af jeres fantastiske børn

Det Gjørdingske Teater præsenterer

Irsk Aften med Bregenborg Band
 fredag d. 31. oktober i Gørding Forsamlingshus

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

Billetter på tlf. 2889 4212

Billetpris: inkl. middag (irsk stuvning fra Blickers Kro i Tjæreborg) kr. 290,-. Entre alene til koncerten er kr. 190,-

Hilsen
Håndboldudvalget



ANDESPIL DEN 27. NOVEMBER

Så inviteres der atter til Kulturparaplyen 
Gørdings årlige Andespil.

Andespillet starter kl. 19.00 
Dørene åbnes kl. 18.00

Vores flinke sponsorer har som sædvanligt 
sørget for, at der kan spilles om massevis 

af dejlige ænder 
 ligesom der udloddes mange flotte præmier  

på det amerikanske lotteri

Kulturparaplyen
Gørding
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www.goerdingkirke.dk
Alle Helgen
Ved Alle Helgen tænder 
mange lys på deres kæres 
grav. Det er en forholds-
vis ny skik i Danmark, 

som har fået stor gennemslagskraft. Lysene er med 
til at skabe en stemning af eftertanke, en blanding 
af taknemmelighed og sorg. Gravstenenes indskrif-
ter taler med om det liv, der har været, og bag de 
korte budskaber kan man ane både glæde og sorg, 
taknemmelighed og smerte.
Skikken med at fejre Alle Helgen går langt tilbage 
i kirkehistorien.
I den katolske kirke mindedes man de særlige hel-
gener, som man mente havde opnået et overskud i 
form af et retfærdigt liv, der ved bøn kunne komme 
de jordiske til gode.
I vores protestantiske kirke mener vi ikke, at der 

hos Gud er forskel på mennesker, men at vi alle i 
Guds øjne er lige værdige og lige elskede.
Kaj Munk skriver sådan om at være en helgen:
”At være helgen er at leve sådan, at livet bliver dyre-
bart for andre og det gode i dem styrkes”
Vi markerer Alle Helgens dag ved en stemningsfuld 
gudstjeneste i kirken d. 2. november kl. 16.00.
I forlængelse af prædikenen vil navnene på de 
personer, der er døde her i sognet siden sidste Alle 
Helgen blive læst op. Familierne til dem får en 
særlig indbydelse, men enhver er naturligvis meget 
velkommen til at være med. 
Der bliver også mulighed for at tænde et lys ved dø-
befonten for den/dem, 
vi nu hver især tænker 
på og savner.
Velkommen.
Kærlig hilsen Præsten

Orgelkoncert tirsdag 18. november kl. 19.00
Det er en glæde, at vi kan byde velkommen til koncert med vores 
dygtige lokale organist Ilona Lobmayer.
Denne aften vil Ilona spille orgelmusik fra baroktiden samt nyere 
danske og ungarske værker.
Glæd dig til at høre værker af blandt andre, Bach, Vivaldi, Buxtehude, 
Jesper Madsen og Tibor Pikéthy.
Der er gratis adgang. 
Vi serverer en stående kop kaffe/the efter koncerten.

Hilsen
Aktivitetsudvalget

Tirsdag 11. november kl. 19.30 i Vejrup Præstegård
Fælles sogneaften med spændende foredrag af formand for 

Det mellemkirkelige råd Mogens S Mogensen.
I samarbejde med Vejrup menighedsråd inviteres til et højaktuelt foredrag og debat med titlen:

”Forskelle og ligheder mellem islam og kristendom.” 
Vi mødes i Vejrup præstegård, Engdraget 5.

Efter foredraget er der kaffe.
Gratis adgang

Om Mogens S. Hansen:
Cand.mag. i historie og kristendomskundskab. 
Han har i en årrække arbejdet som universitetsunderviser og har også været 
missionær i Nigeria i 10 år.
Nu er han, udover at være formand for Det mellemkirkelige råd, også konsulent 
inden for det interkulturelle og interreligiøse felt og driver websiden Intercultural. 
Her kan mange artikler fra hans særdeles aktive skribentvirksomhed læses og evt. 
downloades.
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Husk at Gørding kirke er på Facebook. 
Klik på ”synes godt om” ikonet på vores side, så bliver du automatisk opdateret på, hvad der sker i og omkring 
kirken.

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
19.10 18. søn. e. trin. Lignelsen om vintræet og grenene 10.00 PT
26.10 19. søn. e. trin. Jesus kalder de første disciple 09.30 PT
02.11 Alle Helgens dag Jordens salt og verdens lys 16.00 PT
09.11 21. søn. e. trin. Lignelsen om det golde figentræ 09.30 AE
16.11 22. søn. e. trin. Om den største i himmeriget 10.00 PT
23.11 Sidste søn. i kirkeåret Enkens skærv  11.00 PT
30.11 1. søn. i advent Jesus prædiker i synagogen 09.30 PT

Gudstjenester på Østergården 
Fredag 07.11 kl. 10.00 AE AE: Asger Ehmsen

Husk Decemberkoret øver følgende mandage: 24. nov., 1. dec., 8. dec og 15. dec.
Koncert: TORSDAG 18. dec. kl. 19 i kirken
Tilmelding til Pernille Plesner Troldborg på ptr@km.dk eller kirkens facebookside eller 
7517 8065.

Gud for børn og Bedstes bedste mad for sidste gang i år
Fredag 24. oktober kl. 17-18.30.
Præsten vil fortælle om Halloween og Alle Helgen.
Har du selv lavet en græskarlygte, så tag den med i kirke.
Håber at se mange børn og voksne.
Husk tilmelding til ptr@km.dk eller 7517 8065 eller på kirkens 
facebookside. Mange hilsner fra

Præsten

Gud for Børn 
og Bedstes bedste mad

KIRKEKAFFE OG MENIGHEDSMØDE
Efter gudstjenesten 1. søndag i advent, den 30. november kl. 9.30 

inviteres til kirkekaffe i konfirmandstuen. 
Her vil menighedsrådet fortælle om arbejdet i det forgangne år, 

og om hvilke planer der er for det kommende.
Vi håber, mange har lyst til at deltage, 

også i en efterfølgende debat.
Menighedsrådet

Nora Olesen
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www.goerdingkirke.dk

Der flages på halvt ved kirken. Et synligt tegn på, 
at der skal være, eller at der foregår en bisættelse 
i kirken.
Efter højtideligheden i kirken tages den sidste 
afsked med den døde i rustvognen ude på kirke-
pladsen, inden bagklappen lukkes og bedemanden 
sætter sig ind i bilen og langsomt kører afsted med 
den afdøde ned mod kirkeporten til  Kirkevej.
Tilbage står de pårørende. Der er som regel tavshed, 
eller måske lyder der en sagte gråd, eller en enkelt 
mumler ”farvel” eller ”god rejse”. De følger bilen 
med øjnene, indtil den drejer til højre på Kirkevej 
og fortsætter op ad vejen over åen. Hvis de da ellers 
får lov til det. For af og til sker det, at der kommer 
en bus eller en lastbil i vejen. Det kan også være, 
at en anden bil kommer susende og kører lige op i 
enden af rustvognen eller sågar overhaler!
Hvordan kan det være? Hvorfor denne hensynsløse 
kørsel?
Er det fordi, det er blevet sådan, at enhver er sig 
selv nærmest – jeg skal bare fremad, så må de an-
dre vente? Er det fordi, vi er blevet så ligeglade og 
respektløse over for hinanden, at vi ikke kan sætte 
os i de menneskers sted, som står der og følger 
rustvognen med øjnene? Eller er det måske af bar 
befippelse, at vi ikke lige får holdt ind til siden, 
når rustvognen svinger ud, eller vi ellers møder en 
rustvogn i trafikken. Jeg ved det ikke.
Når mennesker derimod viser respekt, når en rust-
vogn kommer kørende, så gør det positivt indtryk.
En bedemand fortalte mig, at han engang for år 
tilbage oplevede at en landmand, der var i gang med 
at harve sin mark, omgående stoppede sin traktor 
og tog sin kasket af ved synet af rustvognen med 
kisten, der kørte forbi.

Det med at tage kasketten af er der måske en del 
af os, der har vanskeligt ved, fordi vi oftest ikke 
går med hat. 
Men man kan vise respekt ved
at stoppe op for rustvognen, hvad enten man er på 
gåben, på cykel eller i bil, så rustvognen kan køre 
fra kirkegården med frit udsyn for de pårørende.
Og man kan lade være med at overhale et ligtog/ 
henfølge.
Det betyder SÅ meget for de pårørende, at denne 
sidste tur med deres afdøde sker med stor anstæn-
dighed.
Tag det venligst som en vejledning og en
opfordring: STOP når du ser en rustvogn køre ud 
fra kirkegården. 

Venlig hilsen
Pernille Plesner Troldborg

OM RESPEKT FOR RUSTVOGNEN

Salmemaraton
Så når stafetten igen Gørding.
Det sker tirsdag d. 28. oktober kl. 17-18 i kirken.
Vi skal synge 10 salmer (nr. 401-410) - heriblandt Den signede 
dag og Nu ringer alle klokker mod sky.
Kom og syng med! Husk, du er meget velkommen, 
også selv om du ikke har været med i maratonen endnu 
eller er fast deltager.
Vi byder på en stående kop kaffe i forlængelse af sangen.
Mange hilsner fra Ilona og Pernille
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INDRE MISSION I GØRDING

Alle er hjertelig velkomne til følgende møder i november/december:
Onsdag d. 5. kl. 19.30 Bibelkreds i hjemmene.
Tirsdag d. 11. kl. 19.30 Kredsmøde i Holsted. AFLYST.
Mandag d. 17. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde hos Dinne og Poul Erik. Pilevænget 7.
Torsdag d. 20. kl. 14.30 Eftermiddagsmøde i Bramming Missionshus.
   v/ P. E. Kammersgård.
Onsdag d. 26. kl. 14.30 Møde: taler Per Weber. Hos Mary, Søndergade 13 A.

December:

Onsdag d. 3 kl. 19.30 Bibelkreds i hjemmene.
Onsdag d. 10. kl. 18.00 Adventsfest hos Kirsten, Den røde Plads 12. 
   Tilmelding til Kirsten, tlf. 75177167 senest 3. December.

NOVEMBER
Han lover mig en evig vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går, 
som Kristus gennembrød.

C. J. Boye 

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
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ØSTERGÅRDEN 
Spændende aktiviteter

Onsdag d. 15. oktober kl. 14.00  Vi går i Østergårdens biograf 

Onsdag d. 22. oktober kl. 14.00  Ingrid Sand Simonsen, Hjortkjær, fortæller og viser billeder fra Grønland 

Onsdag d. 29. oktober kl. 14.00  Sang og fortælleeftermiddag v. Pernille Troldborg

Onsdag d. 05. november kl. 14.00  Banko

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

Dagcentret

Dan-markering ApS

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

Sikrer trafikken

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

Tlf. 75 17 80 21

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

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

CAFETERIET
Gørding Idræts- & Kulturcenter

Mad til 

alle arrangementer

- i Gørding Hallen

- ud af huset

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

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

Birkevænget 24  •  6690 Gørding  •  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

HUSK - HUSK
Betal dit kontingent på www.glif.dk
Ved tvivlsspørgsmål kontakt 
Grethe Sandberg på tlf: 22 84 84 29
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SÅ ER DET ATTER TID TIL BAL 
I GØRDING  IDRÆTS- & KULTURCENTER

Lørdag den 10. januar 2015 kl. 19.00-02.00

Billetsalg i Gørding 
Idræt- & Kulturcenter

Søndag den 2. november 2014 
kl. 9.00-11.00.

Der uddeles kø-numre 
fra kl. 8.00.

Evt. ikke solgte billetter 
sælges på tlf. 23 47 64 78. 

Der kan ikke reserveres 
billetter.

Arr. GLIF

Pris pr. person: 345.- 
som er inkl. mad, 

musik og dans.
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Julefrokost
i Gørding Idræts- & Kulturcenter

Lørdag den 22. november 
kl. 18.30 til 01.30

Kæmpe julemenu 
fra Skovpavillonen

Tilmelding til: 

Jette Hansen 75 17 86 22 eller

Bodil Lauridsen 75 17 88 35








 






 







Musik fra

Pris pr. person
incl. mad og musik295,-

Vores spillestil er næsten umulig at kategorisere.  Vi spiller de bedste hits fra hele musikhistorien og 
altid de sidste nye. De bedste sange er som regel også dem, folk kender og synger med på. Vi retter os 

ind efter vores publikums ønsker. Glad musik, fyldte dansegulve og positive (hæse) kunder !
 Vi sikrer festen og gi´r alt, hvad vi har...  HVER GANG!

Arrangør: Gørding Hallens Venner
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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



TRÆNINGSCENTRET

GIRL POWER
Så er Lena klar til Gørdings friske piger som kunne tænke sig at blive rystet, trænet og tonet igennem 
på hendes GIRL POWER hold. Ingen træning bliver ens... Det handler om konditionstræning og sved 
på panden. Vi vil bruge stepbænke, sjippetov, danse zumba og endda boksetræne med handsker på - og 
meget mere.
Det foregår hver onsdag kl. 19.45 - 21 i Kultursalen og starter op d. 22. oktober og 9 gange i alt. 
Tilmelding på vores hjemmeside.

DRUMS ALIVE
Der er stadig mulighed for at komme med på denne nye træningsform. 
Vi har fået certificeret 2 instruktører, Mia Kirkegaard og Karen Hedegaard Lyngsøe, som tilbyder 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 gymnastik bolde.
Alle kan være med til denne motions-form og vi stiller både bolde og stikker til rådighed, så du skal blot 
møde op i indendørs træningstøj.
Det foregår torsdage kl. 20-21 i Kultursalen.

ÆLDREHOLD
Der er igen plads til at komme med på holdet onsdag formiddag. Træningscentret er lukket i tidsrummet 
og derfor er der ro til at træne din mobilitet under strukturerede former og under vejledning. 
Det sker kl. 10 - 11.30 - kontakt Jens Boysen eller mød op i Træningscentret. 

Indoor cycling
Nye hold starter i uge 43 og frem til jul. Se på vores hjemmeside om mere information og tilmelding.

Frigivelseskursus for unge i Gørding træningscenter
Her er din mulighed for at starte i Gørding træningscenter som 15-årig….

Normalt skal man være 16 år for at gå i træningscentret, men vi har lavet et specielt 
“frigivelses kursus” på 10 timer, som gør det muligt for 15 årige at få adgang. 
Er man årgang 2000 eller ældre, kan man tilmelde sig forløbet på  
www.goerdingmotion.dk. Det koster 300 kr. at deltage. Efter gennemførelse af 
kurset får man et bevis, hvorefter man kan melde sig ind i træningscentret på lige 
fod med de voksne.

Kurset foregår over tre weekender på følgende dage og tidspunkter:
Fredag  den   24.  oktober  kl. 16.00 - 18.00
Søndag  den   26.  oktober  kl. 09.00 - 11.00
Fredag  den   31.  oktober  kl. 16.00 - 18.00
Søndag  den   2.  november  kl. 09.00 - 11.00
Fredag  den   7.  november  kl. 16.00 - 18.00
Søndag  den   9.  november  kl. 09.00 - 11.00

Træningscentret byder som sædvanligt på spændende aktiviteter så der er 
ikke en undskyldning for ikke at komme i gang med træningen og gøre  
noget godt for dig selv. Se bare her:



Som noget  nyt  t i lbyder 
Træningscentret i Gørding 
mountainbike for børn. De 
kører fast én gang i ugen, og 
indtil videre er det nye tiltag 
en stor succes – også blandt 
forældrene.
Hver torsdag boltrer ca. 15 børn 
sig på mountainbike-banen i Gør-
ding, der ligger jordvolde, græs 
og stier til de fartglade børns 
udfoldelser. Og det nye initiativ 
er blevet godt modtaget.
- Det har været en succes og er 
gået over al forventning, siger Pe-
der Fyhn, der står for mountain-
bike i Træningscentret i Gørding 
og forklarer, at allerede inden bør-

nene begyndte i klubben, var der 
en interesse at spore for sporten.
- Der var jo rigtig mange børn, der 
kørte i forvejen, og for at hjælpe 
dem fik vi dem ind i klubben, hvor 
de kunne lære noget teknik.
 
Forældrene lader sig lokke
Tiltaget er rettet mod børnene, 
men det har ikke holdt deres 
forældre fra at lade sig inspirere.
- De første par gange opfordrede 
vi børnenes forældre til at være 
der sammen med børnene, og 
på det grundlag har vi simpelt-
hen også fået flere voksne med-
lemmer, fortæller Peder Fyhn. 

Praktisk information
Der køres mountainbike hver tors-
dag kl. 16.45-18.00 på mountain-
bike-banen i Gørding. Derudover 
kører klubbens medlemmer også 
på banen i Bramming og forskel-
lige naturruter i skove og på 
grusveje. 
For mere information kontakt 
Peder Fyhn, Træningscentret i 
Gørding, tlf.: 25 36 84 06 

Mountainbike for børn er en succes

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.

Kom og prøv :-)

Aktiviteten, som i daglig omtale 
bliver kaldt spinning, kører ufor-
trødent videre i Gørding. Efter 
mere end 10 år på bagen kunne 
man godt tro at sporten er ved 
at ”gå af mode” og at det er ved 
at glide ud på en sidespor. Men 
sådan er det ikke i Gørding. De 
dygtige og inspirerende instruk-
tører har godt fat i medlemmerne 
og  heldigvis er der cykler nok til 
at der også er plads til flere og nye 
medlemmer. 

Det kan umiddelbart godt være 
svært at videreudvikle sporten 
som i bund og grund handler om 

at cykle på en spinningcykel i 
forskellige tempi og sværheds-
grader. Men i løbet af årene har 
man alligevel formået at udvikle 
og dermed fastholde en fast skare 
af cykelentusiaster. Der er blandt 
andet investeret i Activio puls 
system så man kan følge og op-
timere sin træning i forhold til 
pulsen.  
Og som noget nyt til næste om-
gang fra uge 43-51 har instruk-
tørerne hyret en professionel DJ 

til at sammensætte musikken. Så 
der må forventes et  boost i lokalet 
når der trænes både op og ned at 
bakke til inspirerende musik fra 
forskellige årtier. 

Man tilmelder sig de nye hold på 
hjemmesiden 
www.goerdingmotion.dk hvor 
der er mere information om de 
mange forskellige aktiviteter som 
syder og bobler lige nu i Gørding 
Træningscenter.

Indoor cyckling i Gørding Træningscenter kører derudaf …

”POWERFITNESS”, cirkeltræning i  
Gørding Træningscenter  

Vi tilbyder 2 ugentlige hold.

Mandage kl. 18.30-19.30
Torsdage kl. 18.45-19.45

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
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Små hænder er et tilbud til børn, der kan gå til årgang 2010, og deres mor, far eller en god ven.

Vi leger og laver øvelser med bolden.
Vi øver os i at kaste bolden og gribe den igen.
Børnene finder ud af, hvad der sker, når de kaster bolden op i luften - den falder ned igen.    
Og når vi kaster den ned i gulvet, hopper den op.
Vi kaster på forskellige måder.
  -hårdt, når bolden skal helt ned i den anden ende.
  -stille og præcist, når bolden skal trilles mellem benene på mor eller far.
  -forsigtigt, når ærteposen skal ramme op i spandene.
  -fuld kraft på, når keglerne skal væltes.
Børnene vælger selv, hvilken øvelse de helst vil lave og skifter til en ny, når de har mod på at prøve noget 
nyt.
Det vigtigste er at have det sjovt. - Der er plads til flere - så kom og vær med.

Håndbold

G
L
I
F

På billedet ses:
Øverst fra venstre: 

Sponsor Allan Kristiansen og Sten 
Knudsen (CS), Iben, 

Tenna, Nadja, Trine, Carina, 
Dorthe og sponsor Maria (Brix 

Haircut) 

Nederst fra venstre: 
Ditte, Didde, Sjanne, Jasmin, 

Mette, Karina

EN STOR TAK TIL  
CarTop FOR NYE  

HÅNDBOLDTRØJER TIL 
HERRESENIOR 

SMÅ HÆNDER 

EN STOR TAK TIL BRIX 
HAIRCUT OG CS FOR NYE 

HÅNDBOLDTRØJER TIL  
DAMESENIOR

På billedet ses:
Øverst fra venstre: 

Chris, Dennis, Lars M., Tonny, 
Michael.

Nederst fra venstre: 
Simon, Anders, Kasper, Martin 

M., Træner Lars Nielsen, 
Kristian



Fredag den 3. oktober var 12 
spændte og forventningsfulde 
bævere klar til at tage af sted på 
spejderlejr til Marbæk. Fredag 
aften stod på hygge med snolder 
og spil, inden det blev tid til at 
finde soveposerne.
Lørdag formiddag tog vi på tur 
i skoven og til stranden med 
madpakker. Vi skulle finde Gu-
lebjerget, og der måtte der løbes 
og kravles alt det, man havde lyst 
til. På vejen fandt vi en hugorm, 
der var blevet bidt ihjel måske af 
en ræv. Eftermiddagen gik med, 
at vi skulle tage mærket "jeg kan 
selv", og det gjaldt om, at man 

skulle selv pakke en taske, selv 
smøre en madpakke, selv kunne 
samle en lygte, så den virkede, 
lære at bruge en sav, så der lavede 
de deres egen lille bil, lave en re-
fleksbrik, kunne pakke en gave 
ind. Og så skulle de lære at bruge 
nål og tråd, så der blev der lavet 
kæpheste. Alle bestod og fik deres 
mærke. Så TÆNK på det, kære 
forældre, og sæt serviceniveauet 
ned, det ruster de kære små til 
at klare hverdagens udfordringer 
nemmere. Efter aftensmaden, 
som bestod af svensk pølseret og 
abemad, gik vi ned til et bålsted, 
hvor vi tændte bål og sad og sang 

og hyggede. Efter en godnathisto-
rie og tandbørstning var det tid til 
at kravle i køjerne.
Så blev det allerede søndag, og vi 
skulle pakke tasker og rydde op, 
men imens de voksne gjorde rent, 
fik vi lige lov at hamre og save lidt 
mere, og vupti, så var der fabrike-
ret små fodrehuse til fuglene her 
til vinter, tømmerflåder og andet 
kreativt.
Vi glæder os allerede til næste 
gang vi tager på tur.

Hilsen Bæverne og Ledere

Solen skinner stadig, og vi nyder det flotte vejr, men forberedelserne til den kommende julemarked er 
så småt gået i gang.
Så sæt et stort X i kalenderen den 29. november, for der skal Gørding komme og hjælpe med at vække 
Julemanden hos Spejderne.
Vi har som sædvanlig lavet mange flotte dekorationer, som vi sælger, og i år sælger vi både rødgran og 
ædelgran juletræer.
Vi har vores tombola, hvor overskuddet går til spejderarbejdet med børnene, det håber vi på mange vil 
støtte. 
Og selvfølgelig har vi også vores lille café, hvor der sælges lidt godt til hals og mave.

På gensyn hos 
KFUM Spejderne

SPEJDERNES JULEMARKED 
LØRDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 10.00

SPEJDERLEJR I MARBÆK FOR BÆVERNE
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 17.  november 2014

 5.  januar 2015

 2. februar

 9. marts

 7. april  
(tirsdag efter 2. påskedag)

 4. maj

 8. juni

 10. august

 14. september

19. oktober

 16. november

 4. januar 2016

Deadline for indlevering af stof til 
Gørding Sogneblad, mandag kl. 20.00 

på følgende datoer i 2014 - 2015 - 2016:
Hjælp os ved:
At aflevere indlæg i god tid 

At aflevere indlæg samlet fra foreningen.

Billeder skal gerne være mindst 300dpi (>1mB) og meget 
gerne originale fotos. 
Billeder hentet fra internettet eller som er indsat i f.eks. 
Word er som regel ikke ret gode til tryk.  
Vær også opmærksom på fotokvaliteten ved brug af mobil-
telefon ikke altid er særlig god.

Indlæg bedes sendt på e-mail til sogneblad@goerding.dk.

Husk venligst vedtægterne for medlemsforeningerne:
Såfremt en medlemsforening stiller betingelser m.h.t. bestemt 
placering, redigering og annoncering eller frabeder sig annon-
cering i sammenhæng med deres indlæg, betragtes indlægget 
som værende af særlig karakter, og skal betales efter gældende 
annonceringstakst inkl. rabat. 

Generalforsamling i Gørding Sogneblad afholdes torsdag d. 
19. februar 2015.

kl. 15.00-15.45  Drenge & Piger
   Småfødder 
   U7 årgang 2008
   U8 årgang 2007

kl. 15.45-16.30 U9 årgang 2006
   U10 årgang 2005

kl. 16.30-17.30 U13 piger
   U14 piger

kl. 17.30-18.30 U11 årgang 2004+2003

kl. 18.30-19.30 U13 årgang 2002
   U14 årgang 2001

kl. 19.30-20.30 U16 

kl. 20.30-22.00 Senior

Fredag

INDENDØRS FODBOLDTRÆNING
STARTER FREDAG UGE 43

Ved spørgsmål kontakt: Helle Jensen, mobil 61 79 77 31

Ret til ændringer forbeholdes Med venlig hilsen, GLIF Fodbold

Fodbold

G
L
I
F
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Opkræver er:
Margit Thuesen, 
som stadig tager 

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

PRÆMIESPILLET

Gørding Støtteforening
af  1975

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

måned lod om 
gevinster 

á 2 x 199 kr. 
og 7 x 100 kr.

September trækning

 73 Jens A. Poulsen, Skolegade 10 199,-

 72 Søren L. Nielsen, Fyrrevænget 7 199,-

 27 Kurt Hansen, Birkevænget 24 100,-

 85 Tove Friis, Skovbrynet 18 100,-

 115 Annemette Kristiansen, Kløvermarken 10 100,-

 249 Steen H. Nielsen, Byvænget 2 100,-

 150 Bent Larsen, Allegade 1 100,-

 80 Helle Petersen, Hessellundvej 12 100,-

 98 Bente Hansen, Ilstedvej 100,-

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
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AKTIVITETSKALENDER FRA: WWW.GØRDING.DK

Arrangementer:
21-10-14 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdn. Herreaften
27-10-14 Mandag  10.00 Babyklubben Babyklub
28-10-14 Tirsdag  14.00 Lindegården Caspers Køreskole »opdatering af teori«
30-10-14 Torsdag  19.30 Gørding Husholdn. Kreativ aften
31-10-14 Fredag  18.00 Kulturparaplyen Gørding Irsk Aften med Bregenborg Band
04-11-14 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdn. Herreaften
06-11-14 Torsdag  17.00 Det Gjørdingske Teater Billetsalg Banqo og Willerslev Kvartetten
08-11-14 Lørdag  09.00 Håndbold Små hænder
08-11-14 Lørdag  10.00 Babyklubben Babyklub 20 års jubilæum
11-11-14 Tirsdag  14.00 Lindegården Karen Hansen: »om Mette Fogh Pedersen«
12-11-14 Onsdag  09.30 Lindegården Sang/fortæll. v/ Pernille Troldborg
13-11-14 Torsdag  19.30 Gørding Husholdn. Kreativ aften
17-11-14 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
18-11-14 Tirsdag  17.30 Gørding Husholdn. Herreaften
21-11-14 Fredag  19.00 Det Gjørdingske Teater Koncert med Banqo og Willerslev Kvartetten
24-11-14 Mandag  10.00 Babyklubben Babyklub
25-11-14 Tirsdag  14.00 Lindegården Adventshygge m/Esbjerg Kulturskole
26-11-14 Onsdag  19.00 Gørding Husholdn. Julemøde
27-11-14 Torsdag  19.30 Gørding Husholdn. Kreativ aften
27-11-14 Torsdag  19.30 Gørding Husholdn. Kreativ aften
01-12-14 Mandag  18.00 Gørding Husholdn. Konfektaften
02-12-14 Tirsdag  18.00 Gørding Husholdn. Konfektaften
03-12-14 Onsdag  09.00 Håndbold Små hænder
06-12-14 Lørdag  10.00 Gørding Husholdn. Nisser i skoven
09-12-14 Tirsdag  18.00 Lindegården Julemiddag med musik og sang.
15-12-14 Mandag  10.00 Babyklubben Babyklub julehygge
05-01-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
02-02-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
09-03-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
07-04-15 Tirsdag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
04-05-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
08-06-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
10-08-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
14-09-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
19-10-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
16-11-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
04-01-16 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline
 
Sport:
26-10-2014 Søndag 14.50 GLIF Håndbold Herrer serie 1 - Firehøje
26-10-2014 Søndag 16.00 GLIF Håndbold Damer Jyllandsserie - Varde HK
04-11-2014 Tirsdag 19.05 GLIF Håndbold Herrer serie 1 - SIF Ansager
04-11-2014 Tirsdag 20.15 GLIF Håndbold Damer Jyllandsserien - SGI Håndbold
23-11-2014 Søndag 14.50 GLIF Håndbold Herrer serie 1 - Folding-Brørup
23-11-2014 Søndag 16.00 GLIF Håndbold Damer Jyllandsserien - Kongeå
14-12-2014 Søndag 14.50 GLIF Håndbold Herrer serie 1 - Team Helle Håndbold
14-12-2014 Søndag 16.00 GLIF Håndbold Damer Jyllandsserien - Team Helle Håndbold
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Støt dem - de støtter Sognebladet!
Annonce i Gørding Sogneblad  
Kontakt Henrik Vestergaard .......... 99 55 69 46
eller mail sogneblad@goerding.dk 

Andelsselskabet BO SYD  ................ 75 36 08 44
Andelskassen Bramming ................. 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

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

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

Gørding Varmeværk A.m.b.a. ......... 75 17 80 36
Hansen & Kruse Murerfirma   ........ 40 45 83 22 
Henning Bloch Autoservice ............ 75 17 89 89
Holsted Dyreklinik ............................ 31 10 66 10

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

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

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

Malermester  Bent Pedersen .......... 75 17 83 96
Massør Solveig H. Jensen ................ 40 96 96 91
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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