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November har lagt sit tunge, regnvåde mørke ned over 
byen denne tirsdag aften, og gaderne er tomme. Men midt 
i Gørding er en gruppe mænd i gang med at forvandle 
denne kolde og kedelige aften til en festaften. For som 
afslutning på sæsonen har de ni herrer inviteret koner 
og kærester til middag i aften. Et langt bord står dækket 
med både blomster og servietter – muligvis nok i en lidt 
alternativ farvesammensætning – men alligevel… 
Rundt ved bordene er nogle af holdene ved at vaske 
op, mens andre lægger sidste hånd på deres retter. Det 
kræver både koncentration og fingerfærdighed at pynte 
petit fours og lukke filodej om fyld. 

Travlheden til trods (gæsterne ankommer om ti minutter) 
hersker en stemning af hygge og uhøjtidelighed. Der er 
tid til at nyde et glas vin og kommentere lidt på, hvad 
de andre foretager sig og reflektere over, hvorfor man 
egentlig meldte sig til herreaftenerne.
”Jeg mener, det var en aften, hvor vi havde siddet og 
hygget os over lidt rødvin, at Hans (Strande, red.) og jeg 
blev enige om, at det kunne være en god ide at melde os 
til kurset. Eller ved nærmere eftertanke… Så var det 
vel faktisk koner, der blev enige om det,” fortæller Ole 
Hansen. 

Som eneste kvinde i køkkenet styrer Dorte Rømer med 
ro og stort overblik rundt mellem bordene og udstikker 
anvisninger. ”Karsten, nu skruer du ned for din ovn, og 
når så vi har spist den anden ret, skruer du lige op igen.”
”Dorte er enestående”, siger Bjarne Borg, som er holdets 
alderspræsident. ”Hun har en stor del af æren for, at 
tingene stort set altid lykkes - også bearnaisesaucen.” 

Det er anden sæson for herreaftenerne med Dorte som 
underviser. 
”Jeg glæder mig altid til at komme herop. Det er meget 

underholdende, og de sørger altid godt for mig: ”Her har 
du lige et lille glas vin, Dorte””, siger hun med et smil. 
Selvom stort set alting lykkes ifølge herrerne, så kan 
Dorte alligevel berette om en hummersuppe, som nogle 
på holdet mente skulle piftes op med et ekstra skvæt 
cognac til sidst. Med det resultat, at den var tæt på 
uspiselig.”Til gengæld fik de meget sjov ud af, at deres 
vin var på 12 procent og deres suppe på 40...”

Med retter som hvidløgsmarinerede vannamei-rejer på 
lime-urter, spinatpakker og pestopizza med artiskokker 
på aftenens tapas-menu er det indlysende spørgsmål na-
turligvis, om konerne/kæresterne så mærker derhjemme, 
at herrerne har lært at lave mad. Her slås blikkene ned 
hos de fleste. En enkelt kommer dog sin mand til undsæt-
ning: “I fredags satte jeg en pakke smør foran Allan og 
sagde, at jeg ville have hjemmelavet bearnaise til min bøf. 
Det fik jeg. Så nu spiser vi aldrig mere Knorr Bearnaise“, 
konstaterer Lene Nyborg Petersen. 

Sognebladets udsendte vil afslutningsvis gerne kom-
plimentere kokkene bag de lækre, fyldte chilier og de 
sprøde petit fours. Uhmm. 

AT LAVE GO’ MAD ER SLET IKKE SÅ 
SVÆRT... MAN SKAL BARE HAVE TID 

NOK - OG SMØR NOK  
Sådan lyder de vise ord fra deltagere på husholdningsforeningens herre-
madlavningskursus. Vi fik lov at kigge ind til deres afslutningsaften

Her ses Allan Petersen i 
færd med at præsentere 
de marinerede rejer 
- vist nedenfor - for 
gæster og øvrige kokke 
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En Gørdingdreng fortæller

Anne Lise og Anders Haahr Jensen fortæller i ord og billeder om

BRAMIDAN`s  tilblivelse og udvikling til den virksomhed, det er i dag.

Efter kaffen er der fællessang.

Velkommen til en spændende aften.

Arkivudvalget

UNGDOMSKLUBBEN
 

OBS på udmeldelse!

Det er stadig sådan, at barnet fra sæson til sæson automatisk er medlem af klubben,  
hvis ikke det udmeldes. 

Vi har enkelte af specielt ”vores gamle” som stadigt er registreret,  
men ikke benytter klubben mere.  

Vi opfordrer derfor til, man derhjemme lige tjekker op på det  
– hvorfor ikke spare de penge? 

 
Så hvis dit barn ikke skal bruge ungdomsklubben mere,  
husk elektronisk udmeldelse via klubbens hjemmeside  

inden den nye sæsonstart.
 

Næste udmeldelsesfrist er den 15. december 2014
 

Se mere på: www.klubgoerding.esbjergkommune.dk

LOKALHISTORISK AFTEN
 

Torsdag d. 8. januar 2015 kl. 19.30. på Østergården
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LINDEGÅRDEN

Tirsdag den 9. 12. kl. 18.00: Julemiddag og julehygge
Menu: Andesteg med tilbehør fra Skovpavillonen i Holsted
Ris a la mande med kirsebærsovs.
Kaffe og småkager.
Underholdning v. søstrene Kirstine Frost Jessing og Maren Frost Nielsen på henholdsvis violin og klaver.
Pris: kr. 150,-
Bindende tilmelding senest den 3. 12. 2014 til Henning Kristensen på tlf. 75 17 83 89.
Der holdes juleferie efter julemiddagen.

Alle aktiviteter starter igen den 6. januar 2015:

Tirsdag den  6. 1. 2015  kl.14:  Bernhard Brunsgaard kommer og fortæller om en tur til Canada
Tirsdag den  20. 1. 2015  kl. 14:  Generalforsamling med lysbilleder fra året, der gik.  
     Efter kaffen orienterer Kurt Sten Nielsen om nyt fra Ældrerådet

Lindegården ønsker alle brugere en glædelig jul og et godt nytår.

 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 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, at fotokvaliteten ved brug af mo-
biltelefon 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.
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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
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Gørding Antenneforening

Tilslutning  incl. moms kr. 5.000,00

WWW.GOERDINGAF.DK

WWW.YouSee.DK

Pakke priser 2014

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

Kanalnøgle findes på 
infokanalens tekst sider

UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

Susanne Kromand

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

Kulturparaplyen
Gørding

TLF. 75 17 83 96
Bil 20 41 83 96

SDR.
LOURUPVEJ 19

GØRDING

DANSKE MALERMESTRE
GARANTI PÅ KVALITET

MALERMESTER
BENT PEDERSEN

Selvstændig forhandler af Forever Living Products

Tlf: 7517 8617
JernbaneSalonen

www.myaloevera.dk/jernbanesalonen

Gørding  Bager i

Søndergade 4
Tlf. 75 17 81 31

man-fre  600 - 1700

lør-søn  600 - 1500

Åbningstider

mail@trade-line.dk • Tlf. 70 22 50 25 
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Ingen adgang for unge under 18 år
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Grunden til dette var selvfølgelig den længe ventede weekendtræning for Crazy Mix holdet, der består 
af 4. og 5. klasses piger og drenge. I løbet af weekenden lærte holdet en masse nye ting, og mange af 
gymnasterne har rykket sig springmæssigt på meget kort tid. Det er SÅ SEJT!

Crazy Mix er, som navnet antyder, et crazy hold, der også har skøre trænere – derfor har vi beslut-
tet af beskrive weekenden med alfabetet. I tilfælde af at dette ikke er fyldestgørende nok, har nogle af 
gymnasterne beskrevet weekendens indhold lidt længere nede.
Weekenden har været:

Aktiv, Bedregørende, Crazy, Dygtiggørende, Effektfuld, Fantastisk, Glad, Hyggelig, Intens, Jublende, 
Kort, Latterfuld, Musikblæst, Nice, Omsorgsfuld, Perfekt, Quality time, Rolig, Springfyldt, Tosset, Ube-
skrivelig, Vanvittig, Wonderful, Xtra god, Yderst effektiv, Zjov, Ægte, Øjeblikkeligt forbi, Åwesome…

 

Tak for den store opbakning til træningen og den store deltagelsesprocent. Og ikke mindst tusind tak 
fordi vi måtte låne jeres skønne børn. Vi ser frem til en lige så hyggelig træning i næste sæson og håber 
selvfølgelig på lige så stor deltagelse!

Christel, Thomas, Anne og Gunvor
Trænerne af Crazy Mix

G
L
I
F

Gymnastik

WEEKENDTRÆNING MED      CRAZY MIX

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

I weekenden den 8. og 9. november var hallen i Gørding fyldt 
med glade gymnaster. 
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Vi kom kl. 13:00. Vi startede med en kort opvarmning. Derefter legede vi kongens efterfølger på redskaber. 
Det var sjovt. Så skulle vi lege, at alle os børn var ledere og vi skulle stå for opvarmning til spring. Bl.a. 
sving, hop, leg, stafet og styrke. Så skulle vi have frugt. Vi fik mandariner og appelsiner og æbler. Efter 
pausen skulle vi vise hvad vi havde lavet. Først legegruppen og så alt det andet. Så skulle vi øve serie 
og derefter spring. Derefter kom Anders  og tog billeder. Han tog 257 billeder! Men I må kun se nogle få. 
Til aftensmad fik vi pandekager med fyld og med salat til. Så gik vi ind og sprang igen. Kl. 20:45 så vi 
filmen Frost, og vi spiste slik. Efter filmen var der fri leg og spring til de friske. Nogle af os sprang til kl. 
1:00. Og så sov vi. Vi stod op søndag morgen kl. 7:15, og så skulle vi rydde op og alle blev hentet kl. 8:00.

Amanda, Bolette og Louise  fra 4.A

WEEKENDTRÆNING MED      CRAZY MIX G
L
I
F

Gymnastik
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Gørding
   Husholdnings
     Forening

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

Det bliver et arrangement for hele familien. Arrangementet afhol-
des 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

GHF siger stor tak til
Gørding Bageri for sponsering af kagemand til jubilæum i babyklubben

Gørding Brugs for gode handler i forbindelse med jubilæum i babyklubben
Gørding Spar Købmand for gode handler i forbindelse med jubilæum i babyklubben

Gørding Spar købmand for super service og fine priser i forbindelse med Herreaften i skolekøkkenet
TAK

4 aftener i foråret:
Tag naboen eller veninden med, og 
nyd en aften i hinandens selskab.

Tilmeldingsgebyret på 300 kr. betales 
første aften.

Råvareprisen varierer fra gang til 
gang. Første aften ca 150 kr. pr. per-
son

Vi starter kl 17.30

Medbring selv drikkevarer

SÅ ER DET DAMERNES  
TUR TIL AT INDTAGE  
SKOLEKØKKENET

Tirsdag  den.  20.  januar
Tirsdag  den  3.  februar
Tirsdag  den  17.  februar
Tirsdag  den  3.  marts

Tilmelding til Marianne Jensen  
Tlf: 23 67 46 19



...bladet for alle i lokalsamfundet 
 11

Babyklubben fyldte fredag den 7. 
november 20 år, og det blev fejret 
den 8. november.

Vi var ca. 40 der mødte op til arrangementet. 
Det blev serveret kagemænd, pølsehorn samt te, 
kaffe og saftevand.

I dagens anledning havde vi besøg af den dygtige 
tryllekunstner Lasse Frederiksen fra Bramming. 
Han fik alle med. Både børn og voksne fik rørt  
lattermusklerne. Efter showet lavede han ballondyr 
til alle børnene. 

Vi havde også besøg af sundhedsplejersken  
Birthe Ried, som var med til at starte babyklubben 
op for 20 år siden.

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

BABYKLUBBENS 20 ÅRS JUBILÆUM
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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 

BØRNEHAVENS VENNER TAKKER FOR 
SPONSORATER FRA DAGLI’ BRUGSEN, 
SPAR OG GØRDING BAGERI TIL  
LYSFESTEN, SOM BLEV AFHOLDT DEN 
6. NOVEMBER FOR BØRN MED FAMILIE 
I FARVELADEN. 

Vi havde en god aften
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JULEMANDSVÆKNING
Klatretårnet er væk, men Julemanden  

bor stadig ved spejderne. I hvert fald er der 
hørt snorkelyde på loftet i spejderhuset.

Kom og hjælp os med at vække julemanden.
 Det sker lørdag den 29. 11. kl. 11:30 ved spejderhuset.

Julemarked - program

Kl. 10:00   Spejdernes julemarked åbner. Her er salg af  
dekorationer, juletræer og meget mere.

 Husk at støtte vores tombola

Kl. 11:30 Julemanden skal vækkes af sin søde søvn ved  
 spejderhuset 

Kl. 11:45  Mulighed for at blive fotograferet sammen  
med Julemanden 

Kl. 12:30  Juletræsfest i Forsamlingshuset, med  
uddeling af godteposer.

 Der er mulighed for at købe pølser, øl, sodavand og kaffe og kage

Kl. 14:00  Julemanden går på besøg på Østergården  
og ønsker alle en Glædelig Jul. 

                  Der vil være musik og sang til vores juletræsfest. 

Tak for sponsorstøtte til: 
Spar købmanden, Brugsen
Gørding Bageri og 
Brudegården v/ Hanne Jæger

Arr. Kulturparaplyen og Spejderne.
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Oprykningen til serie 3 blev sikret efter en sikker 3-1 sejr over Agerbæk/Starup i den 
sidste kamp - til stor jubel for både spillere og de mange fremmødte tilskuere. Det var 
en spændende kamp, da GLIF skulle vinde for at rykke op. Med en god holdindsats og 

tre mål af spillende træner Steffen Thomsen, var oprykningen en realitet og blev naturligvis fejret med 
champagne og den traditionelle lufttur til trænerne Steffen Thomsen og Klaus Pedersen og holdleder 
Michael Jensen. Sidst Gørding var repræsenteret i serie 3 var tilbage i 1991.
Serie 6 sikrede sig oprykningen til serie 5 efter en flot efterårssæson, oprykningen blev fejret med cham-
pagne, fyrværkeri og lufttur til holdleder Niels Peter Nielsen efter den sidste hjemme kamp mod Ribe. 
Ligeledes sikrede oldboys-holdet sig oprykning til B-rækken efter en enkelt halv sæson i C-rækken.
Træner Klaus Pedersen har med oprykningerne fået en rigtig succesfuld afslutning på sine 5 år som 
træner i Gørding.
Da Klaus startede som træner i GLIF, var der ét hold i Gørding, som spillede i serie 5, men rykkede ned 
i serie 6 efter den første sæson. Hen over sommeren kom der er en masse nye unge spillere til og efter 2 

år kunne holdet rykke op i serie 5. Sommeren 2013 rykkede holdet op i serie 4. 
I mellemtiden har tendensen været opadgående, og for 2 år siden var der nok 
spillere til at starte et serie 6 hold op, og det gav altså oprykning til serie 3 og 5. 
Vi glæder os allerede meget til næste sæson og håber selvfølgelig på endnu 
flere spillere næste år, hvor John Pedersen bliver ny træner for seniorherrerne.

STORT TILLYKKE TIL ALLE 3 HOLD 
Fodboldudvalget

G
L
I
F

Fodbold

Trænerne Klaus Pedersen  
& Steffen Thomsen

Serie 6 
Øverst fra venstre: Mads, Chris, Villads, Anders 
Jørgen, Tommy, Mathias, Martin & Claus
Nederst fra venstre: Martin, Søren, Mathias, Niels 
Peter, Søren, Uffe, Uffe, Steffen & Torben

Fra serie 4 kampen
Øverst fra venstre: Kristian, Simon, Martin, Mads, 
Klaus, Simon, Jesper, Anders, Mikkel, Nikolaj & Uffe
Nederst fra venstre: Søren, Rasmus, Dion, Steffen, 
Mans & Chris

SUPER EFTERÅR FOR GLIF FODBOLD
Så har Gørding igen et fodboldhold i serie 3 og serie 5 



Glædelig jul og godt nytår
ønskes af Sognebladet

JULEUDSMYKNING  I GØRDING 2014
Ønsker du en flot oplyst hovedgade i julemåneden.?

Gørding Erhvervsforening har gennem de sidste 6 år varetaget opgaven og økonomien  
omkring julemænd ved byportene, og julelys mm.

 Vi har i år til julen 2014 bidraget med el-arbejde og brønd ved flytningen af juletræet fra  
Jernbanegade og til Byhaven ved den gamle indkørsel til skolen.

Belysningen  ved Jernbanegade ændres til nye LED-spots ved de nye træer som plantes ved  
indkørsel til Jernbanegade/Torvet.  

Hertil har foreningen bidraget med el og lyskilder, samtidig med at Tradeline har doneret  
brønde til montage.

Ophængning samt vedligeholdelse og anskaffelse 
af nyt lys er en stor omkostning for foreningen. 

Vi investerer i år ca. kr. 10.000 alene til renovering 
heraf.

Så derfor opfordrer vi Gørdings Borgere og Er-
hvervsliv til at støtte disse initiativer ved at 

indbetale et beløb på  
Gørding Erhvervsforenings  
konto nr. 7701-0000464238 

samt mærke indbetalingen med 
”Juleudsmykning i Gørding”

Med venlig hilsen og med ønske om en 
rigtig glædelig jul

Gørding Erhvervsforening

Støt en flot julebelysning i Gørding
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www.goerdingkirke.dk

Jule- og nytårhilsen
Også i et tilbageblik på året 2014 er der grund til at 
være taknemmelig for det kirkelige fællesskab med 
jer i Gørding. Tak for den tillid I møder mig med, 
navnligt i de situationer, hvor livet er særlig  
dyrebart – enten det er i sorg eller glæde.  
Mine tanker går især til jer, for hvem 2014 blev sær-
ligt smertefuldt, fordi I mistede en af jeres kære. 
Jeg håber, glæden over alt det, I fik, vil finde vej til 
jeres hjerter midt i julesorgen.
Med tak til medarbejdere, menighedsråd og  
borgere i Gørding for godt følgeskab i det forgang-
ne år, ønsker jeg jer en velsignet julefest og et godt 
og lykkebringende nytår!

Kærlig hilsen
Pernille Plesner Troldborg

Ude på kirkegården har 
graverne travlt med at 
vinterdække. 
Det er et smukt syn med den 
fine gran, og dekorationerne 
på gravene er bestemt et kig 
værd.

JUL FOR STORE OG SMÅ
Traditionen tro danner vores smukke kirke flere dage 
i december rammen om julens glade budskab for  
sognets børn, voksne og ældre

Fredag d. 5. kl. 10 kommer Østergårdens beboere ledsaget af Østergårdens  
Venner og personale til adventsgudstjeneste. 

Onsdag d. 17. kl. 10 kommer børnene og personalet fra Det Blå Hus  
Her er bedsteforældre også hjerteligt velkomne. 

Onsdag d. 17. kl. 18.15 tænder vi levende lys i kirken.  
For der kommer Spejderne for at få genfortalt historien om den første Julenat.

Tirsdag d. 23. december kl. 10.30 og 12.15 rundes juleoptakterne af med, 
at alle skolens elever mødes i kirken til julegudstjeneste. Det plejer at være en 
festlig optakt til Juleferien. Juleaften er der gudstjenester kl. 14 og 16. Og 
Juledag kl. 10.00.

Tirsdag d. 16. kl. 10 byder vi børn og personale fra Det Gule Hus velkommen i 
kirken. 
Vi glæder os til at se de ældste børn være med til at opføre Juleevangeliet.
Bedsteforældre er hjerteligt velkomne.
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Adresser:
Præst Pernille Plesner Troldborg, Kirkevej 31 75 17 80 65
Men.rådsformand Nora Olesen, Birkevænget 9 75 17 88 75
Kirkeværge Kristine Sørensen, Rebelsigvej 3 75 17 72 11
Organist Ilona Lobmayer, Sejersgården 64 26 47 82 65

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

Gudstjenester
30.11 1. søn. i advent Indtoget i Jerusalem  09.30 PT
07.12 2. søn. i advent Kristi genkomst  10.00 PT
14.12 3. søn. i advent Familiegudstjeneste med Luciaoptog 17.00 PT
21.12 4. søn. i advent Johannes Døbers vidnesbyrd 11.00 AE
24.12 Juleaften Jesu fødsel  14 og 16 PT
25.12 Juledag Jesu fødsel  10.00 PT
26.12 2. Juledag Ingen     -------
28.12 Julesøndag Simeon og Anna møder barnet Jesus 11.00 PT
01.01 Nytårsdag Jesu navngivning  16.00 PT
04.01 Hellig 3 konger De tre visemænd  10.00  PT
11.01 1. søn. e. H3K Jesus og de små børn 11.00 PT
18.01 2. søn. e. H3K Brylluppet i Kana  09.30 OM
Gudstjenester på Østergården 
Fredag 05.12 i kirken kl. 10.00 PT
Torsdag 19.12 kl. 10.00 PT

AE: Asger Ehmsen, Vejrup/V. Nykirke
OM: Ole Madsen, Vilslev/Hunderup

Nytårskur
Traditionen tro afsluttes gudstjenesten i kirken Nytårsdag kl.16.00 med et glas portvin og et 

stykke kransekage. Vel mødt. 
Menighedsrådet

BYENS STØRSTE (og eneste    ) KOR SYNGER JULEN IND
Decemberkoret er i fuld gang med forberedelserne.
Vi glæder os til at synge for jer og sammen med jer i kirken  
TORSDAG den 18. DECEMBER kl. 19.00.
Vi håber at se rigtig mange. Kærlig hilsen 

Koret v. Pernille Plesner Troldborg

Lucia-optog
Kom til familiegudstjeneste den 14. december  

(3. søndag i advent) kl. 17.00.
Eleverne fra 3. og 7. klasser på Gørding skole vil indlede 

med Lucia-optog. Et bedårende syn for de stolte  
forældre, søskende og bedsteforældre og kirkegængere. 

Vel mødt!

Hvad sker der på Parkeringspladsen?
Som det kan ses, er Parkeringspladsen ved kirken under forandring. Det skyldes, at træerne langs vejen 
længe har været i dårlig forfatning. Stendiget, som var skel mellem den helt gamle parkeringsplads og 

grunden hvor Bykroen lå, viste sig ikke at være fredet og kunne derfor nedbrydes.
Landskabsarkitekt fra Esbjerg Kommune, Sara Termansen, kom tidligere på året med 
et forslag til omlægning af pladsen. Så nu bliver der plantet bøgepur og enkelte krone-
træer, hvor der tidligere var stenbelægning.
Vi glæder os til at se det færdige resultat.
Selve Parkeringspladsen ejes af Esbjerg Kommune. Pladsen blev i 1970’erne mageskiftet 
med grunden nede foran kirken, hvor der indtil 1911 lå en skole.

Nora Olesen
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INDRE MISSION I GØRDING

Alle er hjertelig velkomne til følgende møder i 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 den 3. december.
Januar:
Mandag d. 12. kl. 14.30 Bibelkreds hos Dinne og Poul Erik, Pilevænget 7.
Onsdag d. 14. kl. 14.30 Bibelkreds i hjemmene.
Fredag d. 16.. kl. 14.30 Bibelkreds hos Inger og Jens, Birkevænget 3.

NYTÅR
Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord

oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

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



Søren Østergaard, ungdomsforsker, ph.d. og forfatter til en række bøger med 
fokus på tween og ungdomsliv – senest ”Børneliv 2.0” (2013) og ”Problemet 
med venner er jo, at de altid giver en ret!”(2013)

Generalforsamling 19. marts 2015 kl. 18.30 - 21.00
• Vinsmagning v. Mogens • Ølsmagning v. Torben  

• Gevinster på indgangsbilletter • Samt lidt at spise

 ”Børn og unge har også brug for voksne, der 
ikke har noget på dem, men vil noget med 
dem!” 
– perspektiver på tween, ungdomsliv og vok-
senforventinger i en ”synes godt om”-kultur

Med afsæt i en introduktion til tween– og 
ungdomsliv anno 2014 – herunder de udfor-

dringer, at man primært er sammen med 
jævn- aldrende, der har de 

samme spørgsmål 

og søger de samme svar – vil der i oplægget 
være fokus på, hvilke forventninger man som 
tween og ung har til de voksne, man møder 
i sin hverdag – forældre, lærere, fodboldtræ-
neren m.v. Hvad er det for nogle ”kvaliteter,” 
der lægges vægt på? Hvad er det, de har brug 
for at snakke om? Og hvorfor er det også 
vigtigt at have voksne omkring sig, som  ikke 
har ”noget” på én – forstået som at de skal 
give karakterer, udbetale lommepenge eller 
udtage holdet?

SÅ ER DET SNART JUL IGEN !

byder vi på ris à l'amande med mandelgaver og 10% 
på alle varer i dette tidsrum (dog undtaget apotek, tips, frimærker, telekort og tobak)

SØNDAG D. 21. DECEMBER KL. 14-17

Børn: kom med jeres nissehue/sok, så hænger vi den  
op i Dagli'Brugsen. Herefter kan I tømme den hver 
søndag og selvfølgelig også den 24. december

Julekonkurrence
Gæt en sang

Hele december måned kommer der et nyt bogstav 
hver dag til de voksne.

Til børnene er der også en opgave. 1 gang om 
ugen får de en ledetråd.

Svar afleveres den 20. december.
Vinder trækkes den 21. december.

Fordrag ved Søren Østergård
på Gørding Skole den 8. januar 2015 kl 19 - 21 
Indgangsbilletter kan købes i Dagli’ Brugsen til 25 kr. pr. person  

I pausen kan der købes øl , vand , kaffe og kage. Overskuddet går til 8. klassernes tur
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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

JULEHILSEN FRA ØSTERGÅRDEN
En stor TAK til alle, der på den ene eller anden måde har  

bidraget til gode oplevelser for Østergården i 2014

Tusind tak for den imødekommenhed, varme og hjælpsomhed, som vi altid møder. Det 
har været til stor glæde og hjælp i hverdagen, at så mange har tænkt på os i årets løb.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår

Med venlig hilsen

Beboere og personale
Plejecentret Østergården
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ØSTERGÅRDEN 
Spændende aktiviteter i december og januar

Onsdag d. 03. december kl. 14.00  Frelsens Hær underholder   

Onsdag d. 10. december kl. 16.30  Julefrokost

Onsdag d. 16. december kl. 14.00  Vi bager vafler m.m.

Onsdag d. 07. januar kl. 14.00  Banko 

Onsdag d. 14. januar kl. 14.00  Solvej Jensen, Holsted fortæller om,
   ”Vorbasse Krigshavn og min hjemstavn”

Fredag d. 16. januar kl. 09.30  Niels Peter Landmark, Veerst, fortæller og viser billeder om  
   livet som landmand.

Onsdag d. 21. januar kl. 14.00  Ingrid Sand Simonsen, Hjortkjær fortæller om vinteren i ”sang og spil”

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

Med venlig hilsen
Dagcentret

Linda Uhre Langvad er 52 år og bor i Varde.  
Maler fordi hun ikke kan lade være.

Lindas billeder afspejler livet og stemninger i al almindelighed.
Er der dynamisk udvikling uden forhindringer, er farverne  

og motiverne klare og glade.
Er der forhindringer, man ikke vil lade sig begrænse af, er de røde,  

orange og frodige former fremtræder.
Ro og harmoni har alle brug for indimellem –  

og her styrer den blå farve.

NY KUNSTUDSTILLER PÅ ØSTERGÅRDEN
 

Linda Uhre Langvad
kan ses  

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

G
Ø
R
D
I
N
G

Jytte & Kaj Sørensen
Nygade 36
Gørding 

TLF. 75 17 89 53
Et b

esø
g v

ærd 
!

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

Alt entreprenør & 
maskinstationstationsarbejde 

udføres
Klaus Jepsen

Lourup Maskinstation
Lourupvej 8

75 17 89 17 / 20815264

Maling  Tapet  Autolak  Gardiner
Storegade 11 6740 Bramming

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

Lægerne i Gørding
Jull, Andresen & Eckert

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

COMPUTER  PROBLEMER?

JK-SERVICE
v/Jan Køpke Sørensen

            Ilstedvej 3 6740 Bramming 
Tlf. 7517 8883  Mobil 4021 5501

         E-mail: jan@jkservice.info

COMPUTERCOMPUTERCOMPUTERCOMPUTERCOMPUTER PROBLEMER?PROBLEMER?PROBLEMER?PROBLEMER?PROBLEMER?

JK-SERVICE
v/Jan Køpke Sørensen

            Ilstedvej 3 6740 Bramming
Tlf. 7517 8883 Mobil 4021 5501

         E-mail: jan@jkservice.info

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

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

S

E R V I C

EJK

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

75 10 22 20

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

Åbent: Fredag 12.30 - 17.30
Lørdag 9.30 - 12.00

Derudover tidsbestilling til 
prøvning af  brudekjoler

Herre- og damefrisør i Gørding
Hverdage åben 10-17.30

Ma. & Lø.  lukket

Pensionistrabat
Vinnie Jensen • Fyrrevænget 20

 Gørding • Tlf. 75 17 86 86

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

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

Udlejning af container åbne og 

lukkede

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

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

75 17 80 36

v/ Tina Lønne
Nørregade 22

FRISØRSA  SEN

Lukket mandag - Folkepensionistrabat tirsdag og onsdag

Tlf. 75 17 86 63

Andelsselskabet BO SYD

Kontortid på Lindegården i 
Gørding efter aftale på tlf.

75 36 08 44
Fax: 75 36 45 89

e-mail: post@vejenbyg.dk

Se www.vejenbyg.dk
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
GØRDING LOKALRÅD

Gørding Lokalråd konstituerede sig den 20. novem-
ber 2013 med to nye folkevalgte medlemmer – Hans 
Erik Andersen og Henning Bloch, samt de øvrige 
medlemmer fordelt på følgende roller: Næstformand 
Frede Nedergaard, sekretær Kristina Schultz, kas-
serer Sanne Borg, Lauers Kallehauge, Allan Serup 
Kristiansen, Anette Nicolaisen og formand Jonna 
Thuesen.

Tilskud til bevaringsværdige huse og kamp 
for bevarelse af 1911-bygningen
Inden det konstituerende møde havde Gørding Lo-
kalråd i samråd med Esbjerg kommunes Byfond, 
inviteret til et infomøde ”DIT HUS – VORES BY” 
i Gørding Forsamlingshus. Mødet blev på flere 
måder banebrydende, idet deltagerne blev gjort 
opmærksom på muligheden for at søge tilskud til 
bevaringsværdige bygninger og huse fra før 1950. 
Noget, der siden hen har tilført byen et flot beløb i 
byfornyelsesmidler på 863.000 kr. Midler, der skal 
medvirke til forskønnelse af bygninger og helheds-
indtrykket af Gørding.

Ved dette mødet opstod også ”spiren” til en bor-
gergruppe, der ønskede at bevare 1911-bygningen 
ved Gørding skole. 4 personer, med vidt forskellig 
baggrund og alligevel et fælles mål – det at bevare 

1911-bygningen. Gørding Lokalråd har i det inde-
værende år mødtes med gruppen, og der er enighed 
om, at bygningen - der er betegnet som bevarings-
værdig - skal have et formål, der er til gavn og glæde 
for borgerne i Gørding. Gruppen har fået tegnet et 
skitseforslag v. arkitekt Carlo Volf og et økonomisk 
overslag, der efterfølgende blev præsenteret ved  
Lokalrådets møde med Økonomiudvalget den 20. 
maj 2014. Ideforslaget går  på et ”Multihus” med 
mange forskellige formål, bl.a.  Klub Gørding og 
Gørding skole, samt tilbud til byens og omegnens 
borgere.
Der arbejdes videre med opgaven og i sidste uge var 
der møde med direktør Jørn Henriksen fra Børn og 
Kultur med henblik på forankring af sagen mellem 
Esbjerg kommune, borgergruppen og Lokalrådet.

Fokus på Gørding by og ny plads til juletræ
Branding-projektet, der har været længe undervejs, 
og som vi nu er ved at kunne se i mål, fik ved årets 
afslutning i 2013 tilført 20.000 kr. via Sydbank 
Fonden. Sammen med de 88.000 kr., der er givet i 
LAG-midler og de penge som I, i foreningerne har 
tilført – Mange TAK for jeres bidrag dertil. Grup-
pen vil i aften afsløre det nye Logo, som dermed vil 
være startskuddet til at projekt ruller ud og bliver 
synlig for alle i byen. 

Gørding Lokalråd afholdt repræsentantskabsmøde d. 3. november i Gørding Idræts - & Kulturcenter.

Det fulde referat kan læses på www.gørding.dk

Efter repræsentantskabsmødet har lokalrådet konstitueret sig således:

 Jonna Thuesen (Formand)
 Hans-Erik Andersen (Næstformand)
 Sanne Borg (Kasserer)
 Kristina Schultz (Sekretær)
 Laurs Kallehauge (Medlem)
 Tommy Sørensen (Medlem)
 Allan Kristiansen (Medlem)
 Frede Nedergaard (Medlem)
 Henning Bloch (Medlem)

Med venlig hilsen 
Gørding Lokalråd 

Følgende beregning blev aflagt af formand Jonna Thuesen:
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Byhaven ved Gørding Skole blev bl.a. udsat på 
grund af politiske overvejelser i udvalgene vedr. 
anvendelse af bygningerne Nørregade 70 og 74, 
samt 1911-bygningen. Projektet blev efterfølgende 
udsat til foråret og stod derved først endelig færdig 
i sommeren 2014. I forbindelse med projektet tilbød 
Gørding Erhvervsforening at etablere installationer 
til byens juletræ, der de sidste mange år havde stået 
lidt ”klemt inde” foran Hotel Gørding. Dette blev 
godt modtaget af Gørding Lokalråd og projektlede-
ren ved Esbjerg kommune, hvorved byens juletræ 
fremover vil stå og pryde ”midt” i byen. Byhaven er 
derved medvirkende til at styrke et smukt og be-
varingsværdigt område ved indgangen til Gørding 
skole og 1911’eren.

Drømmen om omfartsvejen lever stadig
”Omfartsvej ved Gørding” er et projekt, der i mange 
år har været på dagsordenen i Gørding Lokalråd 
og flere gange ved de årlige møder med Økonomi-
udvalget. Projektet bliver mere og mere aktuelt, 
efterhånden som den tunge trafik øges igennem 
byen. Lastbilerne bliver større og tungere på lige 
fod med landbrugsmaskinerne, der bliver bre-
dere og kører hyppigere igennem byen. ”Tid koster 
penge!” – hvorved vores lokalpolitiker Jørn Haahr 
Schultz og Gørding Erhvervsforening i foråret 2014, 
kontaktede Gørding Lokalråd med henblik på et 
samarbejde omkring omfartsvejen ved Gørding. 
Erhvervsforeningen ville indsamle underskrifter 
og kommentarer fra lokale erhvervsdrivende, der 
belyste situationen med den tunge trafik igennem 
byen, der også var blevet en belastning på tid og 
penge for de lokale erhvervsdrivende.  
Efterfølgende inviterede Gørding Lokalråd i samråd 
med Gørding Erhvervsforening, Udvalgsformand 
for Teknik- og byggeudvalget, Anders Kronborg og 
Teknisk direktør Hans Kjær til et møde, hvor de 24 
underskrifter og evt. kommentarer fra de erhvervs-
drivende i området blev afleveret. Ligeledes blev der 
i  forbindelse med mødet kørt en rundtur i området 
med henblik på at belyse trafiksituationen igennem 
Gørding m.m. Anders Kronborg tog efterfølgende 
sagen med til Bruxelles, der igen henviste til staten 
som medfinansiering på projektet. 
Siden har der i et tæt samarbejde mellem Esbjerg 
kommune, Gørding Erhvervsforening og Gørding 
Lokalråd været henvendelse til og efterfølgende 
besøg af folketingspolitikerne Benny Engelbrecht 
og Hans Christian Thoning med henblik på lob-
byisme og ønske om statstilskud til ”Omfartsvejen 

ved Gørding”.
Folketingspolitikernes møde med Gørdings udfor-
dring, og dermed ønske om en omfartsvej, mundede 
ud i en anbefaling om, at Esbjerg kommune ved 
Borgmester Johnny Søstrup og Gørding Lokalråd, 
med stor støtte fra Gørding Erhvervsforening, samt 
forvaltningen skulle indsende en fælles henven-
delse og brev til Folketinget transportudvalg via 
Hans Christian Thoning og Skatteminister Benny 
Engelbrecht. En henvendelse, der efterfølgende 
blev videre sendt, direkte til Transportministeren 
Magnus Heunicke, idet Benny Engelbrecht fik nye 
udfordringer… 
Der er desværre i sidste uge, kommet afslag fra 
transportministeren, jf. udkast af svarbrevet:
”Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har stor 
forståelse for de kommuner rundt omkring i landet, 
som gerne vil have den tunge trafik ledt væk fra by-
midten. Men jeg vil også bemærke, at en omfartsvej 
ved Gørding vil ligge på kanten af Transportmini-
steriets ressort, idet der er tale om en kommunal 
vej, der ikke er i umiddelbar nærhed af en statsvej”.
Anders Kronborg har oplyst, at han ikke sådan lige 
giver op, hvorved han igen vil bringe sagen til deres 
kontor i Bruxelles med henblik på at finde nye veje 
finansiering af omfartsvejen ved Gørding – så vi må 
krydse fingre på, at det lykkes…. 

Indvielse af stationsplads og bud på  
forbedring i Verdensskoven
Stationspladsen er nu ved at danne sig og følgegrup-
pen, der var nedsat er godt tilfredse, da det ser ud 
til at pladsen bliver renoveret med ny belægning 
m.m. hele vejen rundt, som derved understøtter de 
flotte, gamle bygninger, der også vil blive yderligere 
forskønnet ved hjælp af byfornyelsesmidler. Der 
kommer nye bænke, belysning og den flotte Gørding 
tegl der er lagt, forbinder nu pladsen sammen med 
fortovene i Nørregade. Der har i forløbet været et tæt 
samarbejde med DSB / BaneDanmark med henblik 
på at have fokus på forholdene for togpassagererne 
m.m. Der er planlagt indvielse af pladsen den 
28. november 2014, som vil blive annonceret i 
dagspressen.  
Stierne i Verdensskoven er nu i søgelyset efter, at 
følgegruppen har givet deres bud på, hvad de ser 
som gode løsninger for byen. Det er planen, at der 
kommer bedre skiltning, belægning og belysning på 
hovedstierne, samt fra Østparken og rundt i selve 
Verdensskoven.   
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Nedrivning, landsbypedeller og dialogmøde vedr. 
landdistriktspolitik
Esbjerg kommune henvendte sig vedr. ”Faldefær-
dige bygninger i lokalområdet” – hvortil Gørding 
Lokalråd indsendte forslag til bygninger, der ønskes 
nedbrudt. Listen blev til ved borgerhenvendelse, 
samt lokalrådets egen opsøgning i området. Listen 
indeholdt 7 emner til nedbrydning.  

Landsbypedelordningen er der stor søgning til og 
Gørding Lokalråd har været medvirkende til, at  
informationer er sendt ud til alle foreninger med 
henblik på, at man benytter ordningen. Der skal 
være evaluering af projektet, hvorved Gørding Lo-
kalråd vil være opsøgende på de projekter, der er 
søgt på i Gørding området. 

Landdistriktspolitik er under udarbejdelse og borg-
mesteren inviterer til dialogmøder den 18. november 
2014, kl. 19.00 til 21.30 i Gørding Idræts- og Kul-
turcenter. Der er i alt tre dialogmøder annonceret 
i Esbjerg kommune, og det første foregår her i Gør-
ding. Gørding Lokalråd vil deltage ved mødet og 
opfordrer hermed borgere i Gørding til ligeledes at 
deltage. Der er tilmelding til landdistriktkonsulent 
Jesper Holstener Larsen, tlf. nr. 5116 6712, jhla@
esbjergkommune.dk

Kommende punkter for lokalrådet

• Ny skolestruktur - muligvis skal der indsendes et 
høringssvar. Derfor har Lokalrådet i samråd med 
skolebestyrelsen indkaldt til et dialogmøde mellem 
skolen, klubben, hallen, GLIF, daginstitutionerne 
og lokalpolitikker m.m.
• Besøg af Hans Christian Thoning – planlagt til 
den 1. december 2014.
• Lokalplan med mange bindinger på husene i  
Nørregade.

Lokalrådsmedlem Annette Nicolaisen meddelte 
først på sommeren, at hun ønskede at trække sig 
fra Lokalrådet på grund af andet bestyrelsesarbejde. 
Mange TAK til Annette for et godt og konstruk-
tivt samarbejde. Suppleant Ole Schack Hansen, 
indtrådte derved efter sommerferien i Lokalrådet. 
Samarbejdet var allerede godt i gang, idet Ole bl.a. 
har været Erhvervsforeningens repræsentant i sam-
arbejdet omkring omfartsvejen ved Gørding. TAK til 
dig Ole, for din indsats i Lokalrådet. Vi håber forsat 
på det gode samarbejde med dig og dine kollegaer i 
Gørding Erhvervsforening. 

Kære Alle - 
Gørding Lokalråd arbejder på og med sagerne, der 
er hele tiden nye og spændende udfordringer, at give 
sig i kast med – noget haster og noget trækker ud og 
andre er lige til…….Det er rigtig spændende at få 
lov til at være med til at gøre en forskel for borgerne 
i Gørding og for byen. Vi håber i Gørding Lokalråd, 
at vores input på sigt giver nye borgere lyst til at 
være medlem i lokalrådet, da vi også mener det er 
vigtigt, at der kommer nye kræfter til!

Mange TAK til Esbjerg kommune og til forvaltnin-
gerne – TAK for et godt samarbejde og for de mange 
meget fine tiltag, byfornyelser og anlægsdele, som 
Gørding har modtaget gennem årene. 

Kære lokalrådsmedlemmer: Mange 1000 TAK for 
jeres indsats, TAK for snakkene, drøftelserne og 
diskussionerne, det, der forstyrrer og gør. at vi 
nogle gange får øjnene op for, at opgaverne og ud-
fordringerne kan løses på helt andre måder – med 
jeres indsats, er der i Gørding et så godt og meget 
aktivt Lokalråd.

TAK på vegne af Gørding Lokalråd
Jonna Thuesen, formand.

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
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Første søndag efter Helligtrekonger samler spejderne som altid 
byens  brugte juletræer ind

For en flad tyver henter vi dit juletræ

Det sker søndag den 11. januar 2015
          

Hjælp os ved at binde en pose med pengene fast i toppen  
af træet, og sæt den ud til vejen inden kl. 9:30

Glædelig Jul og Godt Nytår

KFUM spejderne Gørding

TRÆNINGSCENTRET

Søndag d. 28. december kl. 10  
afholder Træningscentret igen 

nytårsløb
 

Vi mødes ved Gørding Idræts- & Kulturcenter  
kl 10.00 til lidt fælles opvarmning og herefter ind-

deles vi i 2 ruter.  

Man kan vælge mellem 3 km eller 6 km.
 

Vi slutter samlet af med at ønske hinanden et 
GODT NYTÅR.

 
Vi glæder os til at se så mange som muligt. 

 
Alle kan være med. Børn, gamle, unge. Mand, kvinde. Nabo, kollega. Ven, veninde eller famlie. 

Bare mød op til hyggen omkring lidt motion.
 

Træningscentret

NYTÅRSLØB
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Der er med den nye Fol-
keskolereform kommet 
øget fokus på elevernes 
læring. Ikke mindst ud 
fra formuleringerne:
Folkeskolen skal ud-
fordre alle elever, så de 
bliver så dygtige, de kan.

Folkeskolen skal mindske betydningen af social 
baggrund i forhold til faglige resultater. 
Med det for øje arbejder skolerne i Esbjerg Kom-
mune og dermed også Gørding Skole med tiltaget 
”En NY folkeskole i Esbjerg”, hvor visionen er, at 
alle børn skal blive så dygtige, de kan. Skolerne 
er langt mere ”Læringsskoler” end ”Dannelsessko-
ler” og læring samt den målstyrede undervisning 
har stor opmærksomhed. Startskuddet lød, da alle 
medarbejdere på folkeskolerne i Esbjerg Kom-
mune samledes i Blue Water Arena fredag d. 8. 
august 2014.
Det er først og fremmest den australske professor 
og forskers John Hatties forskning, der ligger til 
grund for at gøre elevers læring synlig for lære-
ren, hvilket er afgørende for at sikre progression 
i læringen. John Hattie har skrevet bogen ”Synlig 
læring - for lærere” på baggrund af verdens hidtil 
mest omfattende forskningsoversigt over faktorer, 
der påvirker elevers læring.
Hatties forskning viser blandt andet, at tydelige 
mål og evaluering af læring er helt centrale ele-
menter for at opnå læring. Tankerne bag ”En NY 
folkeskole i Esbjerg” beror i høj grad på Hatties 
forskning.
For at få en fælles referenceramme og værktøjer 
til ”En NY folkeskole i Esbjerg”, er der på alle 
Esbjergs folkeskoler planlagt 4 praktisk-didak-
tiske nedslag, der er opbygget over det seneste 
demonstrationsskoleprojekt fra Undervisningsmi-
nisteriet. Forløbet bygger derfor på samme forsk-

ningsmæssige tiltag, værktøjer og forståelser, der 
indgår i projektet.
Målet med de 4 nedslag er også at give en hjælp 
til noget vi, også på Gørding Skole, allerede er 
begyndt på og i kraft af reformen og ”En NY folke-
skole i Esbjerg” under alle omstændigheder skal 
arbejde med.
Skoleudviklingen på Gørding Skole vil i inde-
værende år derfor koncentrere sig om disse 4 
praktisk-didaktiske nedslag samt de praktisk-
didaktiske værktøjer, der er koblet på: 

• Fra undervisning til læringsmål!  

• Læring og trivsel – sammenhængende  
 begreber. 

• Videndeling og velfungerende team- 
 
 samarbejde som afsæt for elevernes læring. 

• Elevplan og årsplan.

På torsdag d. 20.11. tager vi hul på første nedslag. 
Alle lærere mødes i deres primære fase, indsko-
ling, mellemtrin eller udskoling og præsenteres 
for og arbejder med den pågældende overskrift og 
dertilhørende værktøj. Herefter er der afprøvning 
af værktøjet i praksis for derefter at evaluere og 
blive præsenteret for nyt til næste nedslag.
Det er en spændende proces, der strækker sig fra 
november til maj og planlægges afsluttet fælles i 
uge 25 for alle medarbejdere på Esbjergs skoler. 
Vi glæder os til forløbet og ser frem til sammen 
at få brugbare erfaringer, der gør os i stand til 
at vælge og justere værktøjer, så de passer til og 
giver god mening ind i praksis på Gørding Skole.   

Rita Baagø Thomsen

- for din fremtid

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...

FRA UNDERVISNING TIL  
LÆRING PÅ GØRDING SKOLE
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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.

Oktober trækning

 212 Hanne Madsen, Nørregade 101 199,-

 117 Tobias Malling, Pilevænget 12 199,-

 318 Jan Christensen, Pilevænget 12 100,-

 216 Lea Lyngsøe, Bøelvej 19 100,-

 90 Ulla Ellegård, Vestparken 13, Bramming 100,-

 268 Benta Klausen, Den Røde Plads 8 100,-

 377 Ulla Andreasen, Vestergade 12 100,-

 240 Alfred Pjengaard, Østergade 24 B 100,-

 147 Vinnie Jensen, Fyrrevænget 20 100,-

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:

26-11-14 Onsdag  19.00 Gørding Husholdningsforening Julemøde

27-11-14 Torsdag  19.30 Gørding Husholdningsforening Kreativ aften

27-11-14 Torsdag  19.30 Gørding Husholdningsforening Kreativ aften

29-11-14 Lørdag  10.00 Kulturparaplyen Gørding Julemandsvækning

01-12-14 Mandag  18.00 Gørding Husholdningsforening Konfektaften

02-12-14 Tirsdag  18.00 Gørding Husholdningsforening Konfektaften

06-12-14 Lørdag  10.00 Gørding Husholdningsforening Nisser i skoven

09-12-14 Tirsdag  18.00 Lindegården Julemiddag med musik og sang.

13-12-14 Lørdag  09.00 Håndbold Små hænder

15-12-14 Mandag  10.00 Babyklubben Babyklub julehygge

25-12-14 Torsdag  21.30 GLIF Julefest

05-01-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

02-02-15 Mandag  20.00 Gørding Sogneblad Deadline

19-02-15 Torsdag  19.00 Gørding Sogneblad Generalforsamling

07-03-15 Lørdag  18.30 GLIF 80’er Fest

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:

07-12-2014 Søndag 13.50 GLIF Håndbold U16 drenge A - Sydals

07-12-2014 Søndag 14.50 GLIF Håndbold Herrer serie 3 - FSH 88, Holsted

14-12-2014 Søndag 13.20 GLIF Håndbold U12 Pige C - SV Jyndevad

14-12-2014 Søndag 14.05 GLIF Håndbold U12 Pige B - Bramming IF

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



...bladet for alle i lokalsamfundet 
 31

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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