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Så nærmer tiden sig, hvor jeg tiltræder stillingen 
som centerleder i Gørding Idræts- og Kulturcenter, 
og jeg glæder mig utrolig meget til at samarbejde 
med centrets ledelse, samarbejdspartnere og ikke 
mindst brugere.
Jeg hedder Jes Lund – er 51 år – og kommer fra 
Branderup - en lille landsby lige midt i det sønder-
jydske.
Jeg kommer fra en stilling som halinspektør i Bev-
toft Hallen – er uddannet ved Told og Skat og har si-
den arbejdet som: sagsbehandler ved Sygesikringen 
på Amtsgården i Ribe – indkøber på Flyvestation 
Skrydstrup og butik/receptionsansvarlig i Hjemsted 
Oltidspark.
Idrætslivet har altid fyldt meget i mit liv, både som 
aktiv og i bestyrelser. Jeg har siddet i Branderup 
I.U.F.s bestyrelse, diverse udvalg og i byfestudvalget 
for vort årlige samlingspunkt Landsbyfesten i man-
ge år, samt også i bestyrelsen for borgerforeningen. 

Som aktiv har jeg spillet badminton samt fodbold 
i Branderup og Løgum IF – ja, næsten 25 år som 
målmand på seniorniveau blev det til, inden jeg stil-
lede fodboldstøvlerne på hylden pga. en knæskade, 
så nu holder jeg formen ved lige med cykling – mest 
på mountainbiken.
Jeg ser frem til at lære jer alle sammen at kende.

Venlig hilsen
Jes Lund

NY CENTERLEDER

Stod det til Henrik selv, så var denne del af side tre 
fyldt ud med alt muligt andet end netop denne hi-
storie. Han undgår nemlig helst for meget opmærk-
somhed, beskeden som han er. Men når man – som 
Henrik – engagerer sig helhjertet i lokalsamfundet, 
yder en kæmpe frivillig indsats og dermed gør en 
forskel for rigtig mange mennesker, så bliver det 
heldigvis bemærket. Derfor fik han den 10. august 
overrakt Månedens Skulderklap, som uddeles i et 
samarbejde mellem Sydbank og Jyske Vestkysten. 

I indstillingen til prisen lyder det bl.a.:
Henrik Pape Vestergaard er Gørdings digitale puls 
og iklæder sig ofte rollen som it-mentor for byens 
foreningsliv.
Det, der gør ham til en god mentor for byen er, at:

Han har en udpræget interesse for at hjælpe andre 
til at få succes.
Han har engagement og er interesseret i andre.
Han er troværdig og har evnen til at holde noget 
fortroligt med andre.
Han er omgængelig og omsorgsfuld og har en god 
evne til at lytte til andre.
Han er altid saglig og objektiv, når der er udfordrin-
ger, der skal løses.

Som medlemmer af bestyrelsen for Gørding Sog-
neblad er det sådan, vi gennem flere år har oplevet 
Henriks engagement og personlighed.

Men også hans arbejde i skolebestyrelsen på Gørding 
Skole og hans arbejde for at skabe en ny hjemmeside 
for Gørding med dertilhørende infoskærme kan vi 
sige Henrik en stor tak for.

Ikke overraskende lød Henriks reaktion på over-
rækkelsen sådan: 
”Det kom fuldstændig bag på mig. Jeg synes jo, der 
er mange andre, der fortjener det mere end mig.”

HAN GØR GØRDING TIL ET (ENDNU)  
BEDRE STED AT BO

Og derfor var det fuldt fortjent, da Henrik Vestergaard for nylig modtog Må-
nedens Skulderklap
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GLIF inviterer piger og drenge i alderen 7 til 17 år til at prøve at spille badminton.
Klubben har en ketsjer, du kan låne. 
 
Første gang vi spiller, er mandag den 31. august fra kl. 17.00-18.00
Kom og vær med og tag en kammerat med. Det koster ikke noget at være med i prøveperioden, som er
1 måned.

Håber vi ses
Maria Bønnelykke 22675441

Åbningstider

 Tirs. Ons. Tors. Fre.   
kl. 1100 - 1700

 Lukket lørdag, søndag og mandag

 Cassøe Superbiks 
Dyrefoder & Artikler 

23260107 /  41628284
Brammingborgvej 22 • 6690 Gørding

Parkering lige ved døren

Følg os på Cassøe Superbiks

Gørding 
Serviceudlejning  
af telte, borde, stole og service

Tlf. 75 17 70 70  •  40 26 97 15

Ring og hør om mulighederne

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

BADMINTION
Piger og drenge i alderen 7-17 år - 

kom op og prøv at spille badminton

Bestyrelsen

Ny sæson
SPLINTEN

I SPLINTEN begynder en ny sæson den 21. september kl. 19.00.
 
Har du lyst til at bruge dine hænder til noget sjovt - noget praktisk? Så kom ind forbi. Mange gange 
hjælper vi Gørding Idræts-& Kulturcenter. 
Prøv at være med. Vi bider ingen.

NB: Hvis du vil vide mere- så kontakt formanden Arne Hessel Andersen, tlf.: 25615476

G
L
I
F

Badminton
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Dyrlæge
Anders Friis Pedersen

Telefon: 40 36 94 52

af@esbjerghestepraksis.dk

www.esbjerghestepraksis.dk

Bjerndrupvej 2

6690 Gørding

Dan-markering ApS

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

Sikrer trafikken

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

Tlf. 75 17 80 21

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

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

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

Birkevænget 24  •  6690 Gørding  •  Tlf 40 45 83 22
hansen-kruse@mail.dk  •  www.hansen-kruse.dk

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

Industribyggeri
Totalenterprise • Projektering • Myndighedsgodkendelse • Jordarbejde 

Betonarbejde • Belægning • Aut. Kloakmester

IRSK AFTEN MED ISLANDERS

Billetpriser: 

Koncert  -  160,- kr.

Koncert + irsk stuvning  -  260,- kr.

Billetsalg af resterende billetter til irsk aften med Islanders 
fredag den 18. september sælges torsdag d. 10. september 
2015 i Forsamlingshuset fra kl. 18.00 – 19.00.

Kulturparaplyen
Gørding
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Kranio-Sakral Terapi
Har god virkning ved:

Hovedpine
Nakke- og  rygproblemer

Muskelspændinger
Piskesmæld

Koncentrationsbesvær
Urolige børn

Tourette / tics
Stress... og meget mere

Karen Margrethe Tonnesen
Gørding - tlf 23 60 38 81

www.sedopia.dk

De blide tryk - 
den store virkning

Sedopia-Kranio Sakral Terapi

Stat. Aut. Fodterapeut 
Miriam Christiansen

GAVEKORT  udstedes
God fodcreme f.eks  
til diabets sælges.

Julegaveidé i december:
 15% rabat på gavekort til  

1. behandling

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

Kom dine fødder i forkøbet......

GØRDING 
75 17 83 11

Åben alle  
ugens dage  
800 - 2000

Dejlig lokalt til daglig

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

Skan  
og se månedens tilbud 

på www.gte.dk

Vi skal igen have gang i dansesko og -støvler, deller, lattermuskler og go’ musik.

Vi starter op i Gørding Idræts- & Kulturcenter tirsdag d. 1. september 2015.
Vi har følgende hold næste sæson:

Fortsættere: tirsdag kl. 18.30 – 20.00
Begyndere: tirsdag kl. 20.00 – 21.00

Instruktører:  Leif Wittorff
 Lotte Vonsild Jørgensen

Kom og vær med – de første 2 gange er gratis. Sæsonen løber til udgangen af april 2016.
 
Kontingent kr. 575,- for hele sæsonen.

LINEDANCE
Så er ferien forbi!

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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En gruppe forældre er gået sammen om at opret-
te en støtteforening til glæde og gavn for børnene 
i daginstitution Farveladen i Gørding. 
Vi kalder os for BØRNEHAVENS VENNER.

Formålet med foreningen er at tjene penge til 
materialer og aktiviteter, som kunne være en 
bondegårdstur, en tur med tog til biblioteket i 
Bramming eller noget helt andet. Turene skal 
have en overordnet plan for læring og leg jf. bør-
nehavens læreplaner.

I har måske allerede set os til 80´er festen, hvor 
vi solgte franske hotdogs.
Vi har også arrangeret sommerfest, lysfest og 
fastelavnsfest i børnehaven.

Har du lyst til at støtte op om vores arbejde for 
børnene i børnehaven, kan du blive medlem af 
støtteforeningen ved at indbetale kr. 100,- pr. 
husstand på konto nr. 7623 2019265. 
Medlemsskabet gælder for et år fra 1/4-31/3. Når 
året er gået vil vi kontakte jer igen for at høre, 
om I fortsat ønsker at være medlem af støttefor-
eningen.

Alle kan være medlem af støtteforeningen, uan-
set om man er forælder, bedsteforælder, moster, 
onkel eller bare har lyst til at støtte et godt 
formål. 
Vores vedtægter kan ses på: 
http://farveladen.esbjergkommune.dk

Som noget nyt træner ALLE hold nu i hallen
Træningstider i år er onsdag:
18.15  til  19.15  U6 til U10  Træner er Mikael Frisgaard
19.15  til  20.15   U11 til U15  Træner er Martin Klindtworth
20.15  Til  22.15 Senior   Træner er Jimmi Andersen

Senior starter træning onsdag den 19. august
Ungdommen starter træning onsdag den 2. september

Alle nye som gamle spillere er velkomne til at prøve sporten.
Medbring indendørs sko, shorts og t-shirt. Vi har alt det udstyr, du ellers skal bruge

Mvh. Floorball Udvalget

FLOORBALL
Så starter floorballsæsonen 2015/2016 op

BØRNEHAVENS VENNER
Farveladen i Gørding

Daginstitutionen Farveladen har fået en støtteforening
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TRÆNINGSCENTRET

STAVGANG EFTERÅR  2015
Prisen er 150 kr 
uanset hvilken uge, du starter !
Derfor opfordrer vi dig til at møde op fra 
start i uge 34.

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

Vi glæder os til at se dig 19. august 2014
Hver onsdag kl. 18.45 
Uge 34   Stavgang
Uge 35  Stavgang
Uge 36  Stavgang
Uge 37  Stavgang
Uge 38  Stavgang
Uge 39  Stavgang
Uge 40  Stavgang
Uge 41  Stavgang
Uge 42  INGEN Stavgang
Uge 43  Stavgang
Uge 44  Stavgang
Uge 45  Stavgang
Uge 46  Stavgang
Uge 47  Stavgang
Uge 48  Stavgang
Uge 49   Stavgang

Vi ses ! Lillian og Birgit!!!
Tlf.: 60 16 52 07  eller- 24 61 24 64

”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 kernemuskelgrupper
* høj forbrænding (afterburner...)
* høj evne til at mobilisere muskler og kontrollere kroppen i udfordrende bevægelser

Ved hjælp af funktionelle øvelser og konditionstræning laver vi korte intensive træningsprogram-
mer 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.

Nye hold starter fra 1. september. Se www.goerdingmotion.dk for mere info og tilmelding.

Kom og prøv :-)

POWERFITNESS
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Nye hold i Drums-Alive starter til september. 
Hold øje med hjemmesiden www.goerdingmotion.dk 

Drums-Alive er sjov og effektiv motion, hvor remedierne kun er en gymnastikbold, tromme-
stikker og god musik.  Der laves simple aerobic trin, kombineret med trommeslag på store 
gymnastikbolde.

Alle kan være med til denne motionsform - prøv selv!

Vi stiller både bolde og stikker til rådighed, så du skal blot møde op i indendørs træningstøj.

OPSTART I DRUMS ALIVE

Jumping Fitness er en ny og særdeles sjov og 
attraktiv træningsform, som giver masser af sved 
på panden. 

Det er for ALLE, som ønsker at få noget ud af sin 
træning samtidig med, at man har det vildt sjovt – 
Det er umuligt at undgå et kæmpe smil på læben! 

Der vil være tre gratis prøvegange og derefter et fast 
hold hver mandag kl. 19.15 – 20.00 
med opstart den 24. august. 

Der er et begrænset antal pladser, og derfor gælder 
først til mølle princippet! 
Så skynd dig ind på goerdingmotion.dk for til-
melding.  

Jumping Hilsner 
Karen, Nicoline og Shanna 

Gørding Træningscenter

NYT NYTNYT
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LINDEGÅRDEN

Tirsdag den 1. september klokken 14.00
Fra Finland til Danmark som flygtning i 1943.
Tapio  Juhl vil i et lysbilledforedrag fortælle om, hvordan han som flygtningebarn kom til Danmark  under 
krigen mellem Finland og Rusland
Entrè til tirsdagsunderholdning samt kaffe: 40,- kr

Faste aktiviteter starter efter den 1. september.
EDB-kursus
Kurset starter mandag den 7. september 2015 klokken 14.00 og er på 8 lektioner à 2 timer.
 
Billedbehandling
Såfremt der er interesse for billedbehandling, vil vi oprette et kursus i at bruge billedprogrammet Picasa 
og fremviserprogrammet Power Point. Kurset er på 4 lektioner à 2 timer. Starttidspunkt meldes ud, når 
vi ser, om der er interesse.
Tilmelding til og nærmere oplysning ved Inge Schmidt på mobil: 21221788.

Sang og fortælling med Pernille Troldborg.
Følgende onsdage klokken 9.30:
onsdag den 9. september 2015
onsdag den 21. oktober 2015
onsdag den 11. november 2015 

Læsekreds onsdag kl. 10.00
Bemærk ny dag og tid
Vi taler om den første bog onsdag den 30. september

Andre faste aktiviteter: 
Tirsdage klokken 9.00  Stavgang
Torsdage  klokken 9.00 -11.30 Bridge
Torsdage klokken 13.00  Kortspil
Mandage klokken 9.00  Cykelture

Håndarbejde og socialt samvær:
Tirsdage klokken 9.00 – 11.30  Forskelligt håndarbejde
Torsdage  klokken 13.00 – 16.00 I lige uger     Strikkecafè
Tirsdage  klokken  14.00 – 16.00 i ulige uger     Strikkedamer

Høstfest 
Tirsdag den 15. september klokken 18.00

Efter en lækker buffet underholder ”Duetten” -en musikalsk oplevelse med Pia og Ovin,  
som vil underholde med et blandet repertoire samt fællessange.

Deltagerpris:  kr. 150.-.
Bindende tilmelding senest den 7. september til Henning Kristensen  tlf. 75 178389
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Der er madkassedag den 27. august kl. 15-17 

Det er for børn til og med 12 år ifølge med voksne.

Brugsen vil den dag have nogle gode tilbud i butikken,

 så mød talrig op og få fyldt madkassen op.

Venlig hilsen Butiksrådet

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...

EMIL FRA LØNNEBERG

Børneteateret vil i 2015 - 2016 spille
 
Emil fra det Gjørdingske Lønneberg
Derfor søges børn og unge i alderen fra 10 år til 
25 år.

Kom til indskrivning i Gørding Forsamlingshus, 
Kirkevej 1, tirsdag den 1. september 2015 kl. 
19.00, hvis du har lyst til at være medspiller i 
Emils mange spilopper.

Vi øver hver tirsdag fra 19.00 til 21.00.  
Vi holder fri i skolernes ferie.
Prisen for sæsonen er 200,- kr.
Kom og vær med til megen hygge og sjov.

Hilsen Susanne, Birgit og »Bess«
Vi glæder os til at se jer

Kulturparaplyen
Gørding
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Så er det tid til Et Døgn Med Håndbold igen - døgnet hvor vi leger, griner, 
sover for lidt, leger med bolde, spiser sammen, griner noget mere, hopper,  

løber og meget meget mere.

Det er også for DIG, som aldrig har spillet håndbold, det er simpelthen for 
alle, som har lyst til at have et sjovt døgn i hallen med en masse leg med 

bolde og grin :)

I år foregår det fra fredag den 4. september kl. 17.00 til 
lørdag den 5. september hhv. kl. 12.00 (1.+2. klasse)

og kl. 14.00 (3.+4.+5.+6.+7.) i Gørding Idræts- & Kulturcenter

HUSK:
Sovepose, håndklæde, tandbørste, nattøj, indendørssko, evt. lommelygte og 

sovedyr, lommepenge.

Det er IKKE tilladt for deltagerne at medbringe mobil. 

Arrangementet koster kr. 135, som skal betales ved ankomst.

Sportslige hilsner
Håndboldudvalget

Håndbold

G
L
I
F

SE HER 1.-7. KLASSE

Navn:  __________________________________________________ Klasse:  ____________________

Evt. bemærkninger (medicin m.v.):  ____________________________________________________   

Forældreunderskrift _____________________________________ Tlf/mobil  __________________  

Hvis nogen ønsker at sove hjemme, er det selvfølgelig ok, der skal blot gives besked om det. 
Hvis man sover hjemme, skal man være i hallen kl. 7.30 lørdag morgen.

Tilmeldingen afleveres senest den 27. august i plastiklommen på opslagstavlen i klasseværelset.

-------klip-------------klip------------klip-------------klip---------klip----

TILMELDING TIL ET DØGN MED HÅNDBOLD (tilmeldingen er bindende)
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Indvielse af 
Verdensskoven i Gørding
Fredag den 28. august 2015 kl. 14.30
ved legepladsen

Det er med stor glæde, at vi kan indvie en ny og forbedret udgave 
af Verdensskoven i Gørding.

Efter en grundig renovering er adgangsforholdene til og i Verdens-
skoven forbedret, og opholds- og aktivitetsmulighederne er 
udvidet, så området appellerer til en bredere målgruppe.

Det skal fejres, og det håber vi, du vil hjælpe os med at 
gøre.

Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag.

Med venlig hilsen

Gørding Lokalråd og Esbjerg Kommune

VOGT DIG FOR 
ROVDYR OG 
SØUHYRER I 
VERDENSSKOVEN
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ØSTERGÅRDEN 
Spændende aktiviteter

Onsdag d. 19. august kl.14.00 Sang- og fortælleeftermiddag v. Pernille Troldborg
Onsdag d. 26. august kl.14.00 Ingrid Sand Simonsen, Hjortkjær. Vi synger danske egnssange.
Onsdag d. 02. september kl.14.00 OL-dag på Østergården 
Onsdag d. 09. september kl.14.00 Sang og fortælleeftermiddag v. Pernille Troldborg
Onsdag d. 16. september kl.14.00 Høstfest 

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

 Med venlig hilsen
Dagcentret

NY KUNSTUDSTILLER

Jeg har altid tegnet rigtig meget, men blev dog blomsterdekoratør, 
hvilket jeg  har været rigtig glad for.

Jeg arbejdede i Esbjerg i mange år, men i 1987 flyttede vi til Bram-
ming, hvor jeg åbnede min egen blomsterbutik på Mulvadvej. Her 
havde jeg rigtig mange gode år i min butik, indtil min skulder desværre 
satte en grænse for det, og jeg måtte skifte job.
 
Jeg kunne på ingen måder undvære at lave noget kreativ, så jeg be-
gyndte at tage min ”tegning” op, tog nogle kurser hos en rigtig god 
kunstner - Mylle, og ja så begyndte jeg at male. Det, jeg nok føler mest 
for er at male glade billeder, og jeg håber, at man kikker på mine bil-
leder og kommer til at smile.

Mange hilsner 
Britta Charlotte Pedersen

Ny udstiller er Britta Pedersen 
fra Bramming.

 
Der er fernisering fredag 
 den 11. september 2015  

Kl. 9.30
Kan ses september, oktober, 

november.
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Torsdag d. 2 juli mødtes en flok 
friske spejdere ved Spejder-
huset fyldt med spænding og 
frisk gå-på-mod til en lille uge 
med spændende udfordringer!  
Bilerne blev pakket til briste-
punktet, inden de kørte sydpå 
mod Rømø, hvor sommerlejren 
ventede.
I totalt lækker solskin og 30 gra-
der gik vi gang med teltslagning 
og lejropbygning. Dagen bød 
desuden på bue og pil, raketaf-
fyring og vandkamp. I skyggen 
under spisebordet var der også 
mulighed for at lave armbånd og 
snitte pilefløjter. Over bål var der 
hyldeknægte og chips til eftermid-
dagskaffen. Til aftensmaden blev 
der lavet lækre burgere over bål, 
aftenen afsluttes med lejrhygge 
og dragebygning. Efter en lang og 
god første dag blev natten indta-
get i teltene.
 
Dag 2 startede med havregrød 
over bål, hvorefter de gode sko 
kom på, og så gik turen mod Tøn-
nisgaard, hvor vi skulle se billeder 
og høre om bunkerne og tyskerne 
på Rømø under 2. Verdenskrig. 
Efter en spændende fortælling 

gik turen videre på gåben mod 
bunkerne, som vi klatrede rundt 
indeni og udenpå. Den sidste bun-
ker vi så, kunne vi ikke komme 
ind i via døren, da den var spær-
ret af sand, så her måtte vi kravle 
igennem rør og sluse os ned i 
bunkeren. En rigtig spændende 
dag med rundvisning. 

Friske spejdere havde vi med, så 
vi marcherede videre til Lakolk 
og Vesterhavet, hvor der var tid 
til en god dukkert. Eftermidda-
gen bød også på drageflyvning på 
stranden, isspisning og indkøb 
med lommepengene. Vel hjem-
kommet igen blev aftensmaden 
kokkeret over bålet, aftenen blev 
afsluttet med dejligt lejrbål. Eller 
nej, snydt, der var sør’me lige et 
fedt smuglerløb inden sengetid, 
det kunne slide enhver tolder op, 
og alle var trætte og klar til køjen.
 
Lørdag morgen var det lidt svært 
at komme ud af teltene, godt 
mærket af smuglerløbet og solen 
fra de foregående dage. Med mel-
ding hjemmefra om at denne dag 
ville blive endnu varmere end de 
foregående, kunne vi nok hur-

tigt komme i 
gang, så der 
blev plads til 
siesta sene-
re. Vup, vup, 
vup, pludselig 
stod der et tivoli på vores plads, 
formiddagen gik med at bygge et 
dejligt tivoli. Om eftermiddagen 
fik vi besøg af ulvene fra Fole, 
som friskt styrtede rundt i vores 
tivoli. Med karrussel, glidebane, 
vandkanoner, pudekamp, negle-
salon, churrosbar og meget andet 
var det en LÆKKER eftermiddag! 
Alt selvfølgelig bygget af børnene! 
Om aftenen var der fællesspis-
ning med Fole, så grøn bande 
producerede lige 100 frikadeller 
over bålet. Efter maden var der 
aftenløb, inden vi sluttede af med 
lejrbål sammen med spejderne 
fra Fole og mange sjove konkur-
rencer.  
 
Søndagen bød på spændende GPS 
løb i skoven, hvorefter vi desværre 
skulle have pakket lejren ned, 
efter en fantastisk dejlig lejr. Vi 
er klar igen på en ny FED SOM-
MERLEJR næste sommer. 

SOMMERLEJREN RØMØ  2015
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www.goerdingkirke.dk

Revl & Krat
Koncert i Gørding kirke søndag 27. september kl. 19.00
Gruppen har hjemme i Roust og er en flok glade spille-
mænd og –koner, der spiller og synger dansk folkemusik. 
Revl & Krat har eksisteret siden 1977 og har spillet over 
det meste af Sydvestjylland, samt til musikfestivaller i 
udlandet.
Gruppens 13 medlemmer spiller på violin, mandolin, 
guitar, harmonika, fløjte, keyboard, kontrabas og sav.
Publikum får mulighed for at synge med i løbet af kon-
certen. Gratis adgang.

Arr. Menighedsrådet

 - og man kan blive viet i sin sognekirke på alle årets 
dage. Hvid brudekjole er ikke påkrævet. 

I de senere år har antallet af kirkebryllupper været 
faldende i forhold til antallet af rådhusbryllupper. 
I 2014 blev 34 % af parrene viet i kirken. Efter-
følgende er der så en del, der vælger at få deres 
borgerlige ægteskab velsignet i kirken. Og det tal 
er støt stigende.

Man kan undre sig over, at der ikke er flere, der 
vælger at gifte sig i kirken. Mange der påtænker 
at gifte sig fortæller, at et kirkebryllup ofte koster 
mange penge og kræver rigtig mange forberedelser. 
Men det er ikke helt rigtigt. Det er faktisk helt gra-
tis at blive gift i kirken, når blot mindst den ene af 
parterne er medlem af Folkekirken. 

Der er ganske vist tradition for, at når man holder 
kirkebryllup, så er det ensbetydende med en stor 
fest for familien og vennerne. Af mange årsager 
vælger nogle den del fra, og gifter sig så i stedet på 
kommunens rådhus, hvor kun den nærmeste familie 
og vennekreds er repræsenteret. 

Den sidste løsning kan kirken også sagtens danne 
ramme omkring. Og jeg har erfaring med, at en 
sådan vielse med få deltagere er en mindst lige så 
højtidelig og god oplevelse for brudeparret. Ønsker 
parret at gifte sig uden deltagelse af familie og ven-
ner, lader dette sig også gøre. I det tilfælde er det 
kirkens personale, der fungerer som vidner. 
At vælge at gifte sig på den lidt mindre eventyrag-
tige og pompøse måde bliver den kirkelige vielse 
bestemt ikke ringere af.

Der er med andre ord ingen grund til at lade bryl-
lupsmagasinernes dyre løsninger bestemme, hvor 
eller hvordan man skal gifte sig. De er gode til at vise 
en bred vifte af muligheder, men det må altid være 
parrets ønsker og håb for dagen, der står i højsædet.

Til alle jer, der planlægger bryllup i den ene eller 
anden form vil jeg ønske tillykke med beslutnin-
gen, og gøre opmærksom på, at kirken 
står til jeres rådighed i den forbindelse.

Pernille Plesner Troldborg

KIRKEBRYLLUP ER GRATIS

Forklaringsgudstjeneste
Hvornår skal man rejse sig?
Hvorfor holder vi nadver?
Hvorfor har præsten nogle gange ryggen 
til kirkegængerne?

Nogle af svarene gives d. 20. 
september kl 19.00, hvor 

præsten undervejs for-
tæller og forklarer.
Forklaringsguds-
tjenesten er for nye 
kirkegængere, konfir-
mander og 

deres forældre og alle 
dem, der bare vil have 

opfrisket, hvorfor vi gør, 
som vi gør.

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

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

Gudstjenester
23.08 12. søn. e. trin. Helbredelsen af den døvstumme 10.30 AE
30.08 13. søn. e. trin. Den barmhjertige samaritaner 09.00 PT
06.09 14. søn. e. trin. Helbredelsen af de ti spedalske 10.00 PT
13.09 15. søn. e. trin. Høstgudstjeneste 10.00 PT
20.09 16. søn. e. trin. Forklaringsgudstjeneste 19.00 PT
27.09 17. søn. e. trin. Om forholdet mellem loven og kærligheden 10.00 PT

Gudstjenester på Østergården kl. 10.00 
Fredag 04.09 PT
Fredag 18.09 AE AE: Asger Ehmsen, Vejrup/V. Nykirke

Gud for Børn og Bedstes bedste mad

Høstgudstjeneste
Søndag 13. september kl. 10.00.
Kom i kirke og nyd synet af smukke blomster og afgrøder fra marker og haver og stem i til nogle af de 
mest afholdte salmer i salmebogen.
Spejderne bærer en del af høsten ind i kirken. Traditionen tro serveres der efterfølgende sandwichs og 
øl og vand i præstegården, og imens afholdes der auktion over de gode sager, som spejderne bragte med 
i kirken.

Vel mødt land og by!

Fredag d. 28. august kl. 17-18.30
Vi begynder i kirken med fortælling fra Bibelen, hvor børnene inddrages.
Derefter fællesspisning. Denne aften under åben himmel ude på plænen 
i Præstegårdsparken mod åen, så medbring tæppe til at sidde på. 
Hvis vejret ikke tillader det, spiser vi i kirken.
Pris for mad: 20,- kr. pr. pers. Børn 0-3 år gratis.
Husk at tilmelde jer af hensyn til maden til ptr@km.dk eller på 
kirkens Facebook side eller på tlf. 7517 8065

PS:  De to sidste gange ”Gud for børn” er 
 18. september og 30. oktober.

Vi håber at se mange!
Kærlig hilsen

”Bedstemødrene”og Præsten

Sidste år kunne vi sende 3.586 kr. afsted til velgørende foreninger i Danmark, der 
yder en særlig omsorg for Danmarks mest udsatte mennesker. 
Vi håber på et lige så godt resultat i år. 
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INDRE MISSION I GØRDING

Alle er hjerteligt velkomne til følgende møder i september:
Onsdag d. 2. kl. 14.30 Bibelkreds i hjemmene
Torsdag d. 17. kl. 14.30 Ældremøde i Bramming Missionshus 
     Taler: Hanne Pedersen. Emne: “ Bøn og bønnesvar”
Torsdag d. 24. kl. 14.30 Kirkelig Eftermiddag. Taler: Frede Agger, Skjern  
     Emne: “Jeg læste for nylig”

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

Tumlehulen
Jette 4234 7784

Anne 2462 0869
tumlehulen@gmail.com 

www.freewebsite-service.com/tumlehulen

Her er rart at være

Privat pasningstilbud 0-3 årHolsted Dyreklinik
v/ Dyrlæge Morten D. Vesterholm

Østergade 2 • 6670 Holsted

Her møder du altid den samme dyrlæge

T: 31 10 66 70

Giv bilagene fra dig 

 Hent mere overskud/tid
 til familien & fritid 

  Book tid til dine bilag 

   Så klarer vi tingene for dig

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

Kik ind på www.ghbs.dk

ALT I TØMRERARBEJDE

• Vinduer - Døre
• Tag • Reparation

Gørding
Tømrergård

v/ Kim Rasmussen
Jernvedvej 5

6690 Gørding

Bil 51 27 71 50

UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

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

Kulturparaplyen
Gørding

Løft dine øjne.
Løft dine øjne mod bjergenes tinder,
bæv i forundring for Skaberens magt.
Hvor du end skuer, bestandigt du finder:
Verden består ved det ord, han har sagt.

Lene Kirkegaard -sange og salmer
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Vi starter igen med gymnastik, ringo, og øvelser på store bolde  
mandag den 7. september, kl. 9.00 i Gørding Idræts-& Kulturcenter.

Vi glæder os til at se tidligere såvel som nye deltagere. Alle voksne uanset alder er velkomne.

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

Udvalget

man-tors
0730 - 1630

fredag
0730 - 1430

Husk kontrol af 

bilens klimaanlæg
Søndergade 12

6690 Gørding
tlf.:  30 22 76 26 
jymara@gmail.com

Nye åbningstider:
tirsdag og 
torsdag 
1400 - 1730 

Små reparationer af tøj

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 
IDRÆT OM DAGEN

Har du lyst til samvær om motion,
                                    så kom og vær med...
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Nørregade 18 · 6740 Bramming 
Telefon 87 99 39 95 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

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



...bladet for alle i lokalsamfundet 
 21

62 x 37 mm
S/H 750,-
Farver 1.170,-
Kontakt 
sogneblad@goerding.dk 
for annonce 
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Gørding Antenneforening

Ny tilslutning: indhent pris

WWW.GOERDINGAF.DK

WWW.YouSee.DK

Pakke priser 2015

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

Kanalnøgle findes på 
infokanalens tekst sider

TLF. 75 17 83 96
Bil 20 41 83 96

SDR.
LOURUPVEJ 19

GØRDING

DANSKE MALERMESTRE
GARANTI PÅ KVALITET

MALERMESTER
BENT PEDERSEN

Gørding  Bager i

Søndergade 4
Tlf. 75 17 81 31

man-fre  600 - 1700

lør-søn  600 - 1500

Åbningstider

mail@trade-line.dk • Tlf. 70 22 50 25 

Ole Selstø er en lokal ung mand,  
der fortæller om det at være ung med cancer.  

Han fortæller om angst, pårørende og om at udnytte de ressourcer, 
man har. 

Arrangementet foregår i skolens personalerum 
onsdag d. 7. oktober kl 19.00

Der vil blive serveret kaffe og kage

Pris 30 kr for medlemmer og 60 kr for ikke medlemmer

Gørding
   Husholdnings
     Forening

FOREDRAG MED  
OLE SELSTØ
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I kommende gymnastiksæson starter et 
nyt voksenhold i GLIF – nemlig 
Hyggeholdet. Dette hold er for dig, der er 
voksen, mand eller kvinde, og som har 
lyst og mod til at kaste dig ud i gym-
nastikkens kundskaber. Det er ikke et 
krav, at du tidligere har haft kendskab 
til gymnastikken, så kom uanset, om du er nybegynder eller øvet. 

Hyggeholdet giver dig mulighed for at udfordre dig selv indenfor den rytmiske del eller springdelen. Med 
dette menes, at du som kommende gymnast på holdet skal vælge, om dit fokus skal være rytme eller 
spring. Hvis du ønsker et rytmefokus, vil du komme til at arbejde med sekvensopbygning, håndredskaber, 
spring over gulv og smidighed. Rytmedelen minder om det tidligere damehold i GLIF, hvor Britta fortsat 
er træner. Med et springfokus vil du komme til at arbejde med spring på springbaner, spring i trampolin 
samt øve springteknikker. Det er her ikke et must, at du kan springe i forvejen. Fælles for alle uanset 
valg af fokus vil være opvarmning og let styrke. 
Deltagelse til opvisninger er frivilligt. 

Hyggeholdet træner i Gørding Idræts- og Kulturcenter i spring-
salen hver torsdag fra 19.45-21.15 med opstart i uge 37. Holdet 
har også Kultursalen til rådighed i tidsrummet.
Lyder dette som noget for dig - så kom frisk. Tag endelig din 
ven/veninde, kollega, kæreste, samlever eller ægtefælle med til 
nogle hyggelige gymnastiktimer 

Hilsen trænerteamet
Britta, Anne, Gunvor, Thomas og Christel

G
L
I
F

Gymnastik

NY SÆSON - NYT VOKSENHOLD

GYMNASTIK  
1. KL. DRENGE OG PIGER

Holdet er for 6-7-årige, som kan lide at springe, bruge deres kroppe og have det sjovt.
Nogle af de ting de kommer til at lære er at:
- Stå på hoved 
- Lave kraftspring 
- Lave saltoer
De vil også få kendskab til rytme, dans, styrke og forskellige former for opvarmning.
Vi glæder os til at se en masse glade gymnaster 

Venlig hilsen trænerteamet
 Heidi, Majbritt, Thomas, Michelle, Caroline og Cecilie 
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”Små hænder” er håndbold for piger og drenge med forældre eller 
bedsteforældre. Holdet er for børn, der kan gå til årgang 2010. 

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

Der er fastsat følgende lørdage indtil jul:

 Lørdag d. 12 september 
 Lørdag d. 3. oktober
 Lørdag d. 14. november
 Lørdag d. 5. december

(ret til ændringer forbeholdes)

Tidspunkt: fra kl. 9 – 10
Træner: Helle Thorsted

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

Kom første gang og se, om det er noget for jer.
Kontingent skal betales inden d. 13 oktober på : www.glif.dk

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen
Gørding-Lourup IF
Håndboldudvalget

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

”SMÅ 
HÆNDER”

G
L
I
F

Håndbold



Så er vi klar til en ny omgang gymnastik-
vi glæder os til at se jer alle sammen igen

GYMNASTIK SÆSON 2015/2016
Opstart uge 37

G
L
I
F

Gymnastik

Ret til ændringer forbeholdes

Tidspunkt Hold Ledere/hjælpetrænere Kontaktperson
Mandag 

5 – 6 årige piger 

Camilla Ravn
16:00- 17:00 Fie Schultz Anders Kristiansen

Josephine Boysen 
Helena Andreasen 

Mandag

6. kl. og opefter piger og drenge

Julie Heick
17:00-19:00 Lars Ole Nordby 

Lea Nielsen Jonna Kristensen 
+ Kultursalen 17:30-18:30 Charlie Mattulat

Frederik Poulsen 
Emma Heick 

Mandag

Æ’jungs

Asger Warming 
19:00 – 21:30 Michael Bech Tine Boysen

Kenneth Krabek
Thomas Agersnap

Tirsdag

1. kl. piger og drenge

Heidi Rasmussen
16:00 – 17:15 Majbritt Egegaard 

Thomas Slot Jensen Jonna Kristensen
Caroline Rasmussen
Michelle Egegaard 
Cecilie Rasmussen

Tirsdag

3 - 4 årige piger 

Caroline Boysen 
17:15 – 18:15 Fie Schultz

Natasja Sørensen Anders Kristiansen
Louise Brorsen 
Lærke Rasmussen 

Tirsdag

2. – 3. kl. piger og drenge

Elisabeth F. Sørensen
18:15 – 19:15 Sebastian Højbo Jonna Kristensen

Nanna Johansen 
Caroline Boysen

Onsdag

3 – 4 årige drenge

Anders Kristiansen
16:00- 17:00 Jacob Hansen 

Daniel Jensen Hanne R. Jensen
Aminna Johansen
Julie Sommerlund

Onsdag

5 – 6 årige drenge

Anders Kristiansen
17:00 – 18:15 Jacob Hansen

Daniel Jensen Hanne R. Jensen
Aminna Johansen
Julie Sommerlund

Onsdag Street dance
19:15 – 20:15 5 kl. og opefter Camilla Kjær Tine Boysen

Torsdag 
Forældre/barn16:30 – 17:30 Rikke Kokholm Hanne R. Jensen

Torsdag Crazy Mix Anne Barfoed 
18:00 – 19:30 4. – 5. kl. piger og drenge Gunvor Tonnesen Rikke Kokholm

Thomas Slot Jensen 
Christel Tonnesen 

Torsdag

Hyggeholdet damer og herrer 
18+

Britta Andersen
19:45 – 21:15 Thomas Slot Jensen 

Christel Tonnesen Rikke Kokholm
+ kultursal Anne Barfoed 

Gunvor Tonnesen
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Babyklubben mødes den: 
24. august, 28. september, 26. oktober (uden sundhedsplejersken), 23. november 
og 14. december.

Datoer:
 8. september

 22. september

 6. oktober

 20. oktober

 3. november

 17. november

HERREAFTEN I SKOLEKØKKENET
VI GENTAGER SUCCESSEN
GHF tilbyder 6 aftener med kulinariske 

udfordringer og hyggeligt samvær 
i skolekøkkenet på Gørding skole.

Tilmeldingsgebyr: 
400 kr., som betales første aften.

Råvareprisen varierer fra gang til gang. 
Første aften ca. 150 kr. pr. mand.

Vi starter kl 17.30
Medbring selv drikkevarer

Tilmelding til 

Dorte Rømer   tlf 21 65 32 45

GHF Aktivt nærmiljø inviterer til kreativ aften for alle i alle aldre, der har 
lyst til at hækle, strikke, brodere osv. og til hyggeligt samvær. 

Har du lyst til at lære noget nyt, eller vil du gerne lære andre at lave 
spændende, kreative ting, så mød endelig op i hånd-
arbejdslokalet på Gørding skole kl. 19.30 – 21.30 på 
følgende datoer:
15.9., 29. 9., 27.10., 10.11. og 24.11.
Pris 25 kr. pr gang.
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30 år i Oksbøl, hvor vi altid har 
haft en dejlig idrætslejr, men flere 
omstændigheder gjorde, at vi ville 
prøve et andet sted. Valget faldt 
på Vejen Idrætscenter - vores 
program var, som det plejede at 
være, men her hørte det velkendte 
også op. 
 
Nye omgivelser, nyt personale, 
nye regler, men ikke mindst, og 
positivt overraskende, flere mu-
ligheder. Det vil vi komme ind på 
senere i artiklen.

Lørdag middag kørte vi så afsted 
i private biler til Vejen. Spændte 
var vi, for hvad ventede os. Vi blev 
mødt af 2000 cyklister, der var på 
Hærvejstur, og de skulle alle spise 
i centeret, og alt så noget kaotisk 
ud. Det meget flinke personale 
stod dog klar til at modtage os og 
vise os, hvor vi skulle sove. Som 
noget meget nyt - alle deltagerne 
skulle sove sammen i et rum.  

Vi spurgte tre piger hvad de sy-
nes.

"Megahyggeligt at sove sammen 
allesammen", "Sjovt, men der blev 
ro sent". (Line, Sofia, Ida).

Første punkt på lørdagen var 
basket og volley. Det tog lidt tid 
at sætte volleynet op, flere af de 
stærke drenge forsøgte, men vi 
måtte have fat i en af centerets 
ansatte.  Der blev gået til den, 
og et hold viste sig hurtigt at 

være suveræn i begge discipliner. 
Svømning er altid populært, og 
det var da også den første kom-
mentar på spørgsmålet på, hvad 
der havde været bedst den første 
dag. 
"Svømning var sjovt". Ja, de tre 
piger vi spurgte, synes det hele 
var sjovt (Line, Sofia, Ida). "Vi har 
haft en god dag". Alle vore delta-
gere brugte centerets muligheder 
om aftenen, og vi var så heldige, 
at der var arrangeret svømmedi-
sko, med alt hvad det indebærer.

Efter en nat, hvor ikke alle fik 
sovet lige meget, stod vore tre 
gæsteinstruktører klar til at give 
dem noget springgymnastik. An-
ders, Elisabeth og Thomas var 
velforberedte, og deltagerne fik 
mulighed for at udfordre sig selv 
og overskride nogle grænser.

"Det var fint og sjovt. Jeg lærte at 
sætte fra på det rigtige tidspunkt, 
når jeg skulle springe." (Lærke).
Vi var alle godt sultne til froko-
sten, og derefter klar til fodbold 
og rundbold. U21 kunne godt 
bruge nogle af vore spillere, for 
de var rigtig gode. Rundbold er 
altid sjovt, i år spillede vi total-
rundbold, som er med til at gøre 
det mere aktivt og spændende. 
Ingen døde går ud af spillet, men 

bliver trukket fra i regnskabet. Et 
af holdene havde på et tidspunkt 
minuspoint.

”Efter al den aktivitet var det dej-
ligt at komme i svømmehallen og 
derefter få et dejligt måltid mad”. 
Ja, og så kom regnen - selvfølgelig 
lige, når vi skulle ud på oriente-
ringsløb. Vi havde valgt et tips 
13 løb på hjertestien, som var ca. 
3,5 km. Fineste tid var 29 minut-
ter, hvilket var godt gået/løbet.  
Hold 2 bestående af Lærke, Jose-
fine, Josephine, Sofia og Jesper 
vandt orienteringsløbet.

"Vi havde svært ved at finde vej, 
vi var nødt til at gå hele vejen 
tilbage" (Mikkala,), "men det var 
sjovt" (Kristine).

Alle de unge mennesker var 
trætte til sengetid, og der var ro 
hele natten.

Mandag morgen startede med 
atletik. Hvert år kårer vi den 
bedste pige og bedste dreng, men 
i år valgte vi at kåre de to bedste. 
Atletik er altid populært, måske 
fordi man kæmper individuelt. 
Mange af deltagerne har ikke 
prøvet ret meget atletik i skolen. 
Nogen af kommentarerne var:   
 
"Der blev kæmpet og sat mange 
rekorder".
"Pigerne gav alt, hvad de havde 
i sig, tænk hvis man kunne vinde 
over drengene"

EN ANDERLEDES IDRÆTSFERIELEJR - OG 
SÅ ALLIGEVEL IKKE
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Eftermiddagen bød på håndbold - 
til evalueringen sidste år var der 
et stort ønske om at have mere tid 
til håndbold, så vi havde besluttet 
at give det mere tid og lægge det 
en dag før. 
Vi ledere, der sad i dommerbor-
det, så nogle spændende kampe 
hvor de unge viste kampgejst, 
samarbejde og ikke mindst fair 
play.
"Vi elsker det" (Emma). "Jeg er 
dårlig til det, men det er sjovt al-
ligevel" (Jesper).
 
Jeg kunne nu ikke se nogen, der 
var dårlige til det, vi der sad og 
så på blev underholdt på den gode 
måde.

Aftensmaden, som denne sidste 
aften bestod af to lækre retter, 
blev efterfulgt af overrækkelse 
af præmier. Slik til deling til det 
vindende hold i orienteringsløb og 
pokaler til de to bedste i atletik. 
Det blev Kathrine og Jesper.
Også denne aften benyttede de 
unge sig af alle de tilbud der er 
- bl.a. Quash, forskellige fitness-
maskiner, springgraven, boldspil 
i hallen.

Sidste dag bød på individuelle 
aktiviteter -  badminton, tennis 
og bordtennis.
Lilian og jeg var med det hold 
der skulle spille bordtennis. Det 
foregik i Troldesalen, hvor vi var 
vidne til mange gode kampe, hvor 
de unge spillede efter interna-
tionale regler - dog uden net, for 
skabet var låst og pedellen duk-
kede ikke op - men pyt med det!!!
En af konkurrencerne var at pu-
ste en bordtennisbold ud ovre på 
modstandernes side, lykkes det, 
fik man point. Det var sjovt, - og 
svært!

I de to andre individulle altivi-
teter var lederne også vidne til 
meget entusiasme far deltagernes 
side – også selv om mange nu var 
rigtig trætte.
Evaluering var det sidste punkt 

på Idrætslejren - herunder kåres 
også årets fighter. Som altid var 
der flere i spil til titlen. Vi giver 
prisen til en deltager, der er po-

sitiv, har en god omgangstone, 
tager de andre med, opmuntrer, 
er aktiv og ikke mindst udstråler 
glæde både ved aktiviteterne og 
samværet med de andre delta-
gere. 

Årets atlet blev i år Sofia - tillykke 
til hende.
Til evalueringen kom der mange 
gode bemærkninger:
 
»Rart at sove på et stort værelse, 
fri for at blive delt op«
»Godt med turnering i basket«
»Kunne være sjovt hvis det var 
kidsvolley med« 
»Fedt med armbåndet, så kedede 
man ikke så meget«
» Jeg brugte alle Idrætscenterets 
tilbud i hyggetiden«
»Gymnastik var sjovt, også selv 
om jeg ikke kunne finde ud af det 
heleog det var godt at blive delt 
op i niveau«

»Rart at være sammen kun med 
piger og omvendt da vi havde 
atletik«
»God atletikbane, og en opmun-
trende stemning«
»Håndbold var sjovt, og det var-
godt at der var turnering«
»Sjovt, godt at blive delt op i 
øvet/uøvet i tennis«  
»godt med noget stille og roligt 
sidste dag 
»sjovt at vi selv måtte bestemme 
i badminton« 
»kunne godt lide tennis« 
»fedt at lære nye lege i de for-
skellige sportsgrene«

Ja, og så var det pludselig tid til 
at sige farvel til endnu en dejlig 
lejr, rent faktisk nummer 31 i 
rækken. Det var 4 superdejlige 
dage fyldt med mange gode op-
levelser, som I jo kan læse her. 
Opholdet i Vejen Idrætsccenter 
levede fuldt ud op til vore krav til 
lokaler, mad og sportsfaciliteter. 
Centerets personale har udvist 
stor imødekommenhed, været 
forberedte og stillet de materialer 
frem, vi skulle bruge til de forskel-
lige aktiviteter. De har hjulpet 
os hver gang vi har haft brug for 
det. Mange andre har benyttet 
centeret samme tid som os, men vi 
kunne helt klart mærke at man i 
Vejen er vant til at håndtere dette.  

Vi kommer helt klart tilbage 
næste år.

Hilsen Lederne
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Opkrævere er:
Lis Jørgensen &
Bruno Jørgensen 

 som tager 
imod tilmeldinger 
til præmiespillet.

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

PRÆMIESPILLET

Gørding Støtteforening
af  1975

Præmiespil 
koster 150,- kr. pr. år 

og der trækkes hver måned lod om 
gevinster 

á 2 x 199 kr. og 7 x 100 kr.

DA VI HAR 40 ÅRS JUBILÆRUM I ÅR,  
HAR VI LAVET DOBBELT UDTRÆKNING I JUNI!

 91 Flemming Pedersen, Birkevænget 17 199,-
 209 Kurt Bennedsen, Sdr Lourupvej 38 199,-
 78 Bjarne Jensen, Åbrinken 17 100,-
 75 Søren Pedersen, Sdr Lourupvej 19 100,-
 72 Søren L. Nielsen, Fyrrevænget 7 100,-
 136 Inge Rusch, Egevænget 6 100,-
 263 Jonny Pedersen, Kløvermarken 6 100,-
 14 Inga Pedersen, Nørregade 42 100,-
 232 Jens Bakbo Pedersen, Birkevænget 3 100,-

EXTRA TRÆKNING

 400 Majken Gejl, Pilevænget 12 199,-
 215 Helle Strande, Kløvermarken 14 199,-
 318 Reinholt Lauridsen, Østergade 5 100,-
 255 Lindis Jørgensen, Østergårdsvej 13 100,-
 173 Anne Helene Hansen, Nr. Høevej 1 100,-
 271 Lisbeth Pedersen, Sejstrupvej 15 100,-
 361 Sebastian Løbner, Ålunden 1 100,-
 105 Walther Frederiksen Birkevænget 1 100,-
 181 Jytte Hansen, Kløvermarken 34 100,-

Med forbehold for evt trykfejl

Er du medlem hos Gørding-Vejrup Skyttekreds, har 
du ikke faste tider, du skal møde for at være med.

Vi har åbent tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – 
21.00  (patronsalget slutter kl. 20.00 og når sidste 
skytte har skudt, lukker vi.)

Du kan frit vælge, hvornår du kommer og træner i 
vores åbningstider, og ønsker du at træne flere gange 
hver aften eller om ugen, kan du også det. 
Er der uger, hvor du ikke har tid eller mulighed for at 
komme, så er du ikke forpligtiget af at skulle deltage.

GØRDING-VEJRUP SKYTTEKREDS
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Opstart på sæsonen 2015/16  
 tirsdag den 1. september kl. 18.30 – 21.00

på banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter. 

Skydning i Gørding-Vejrup Skyttekreds er for alle.
Piger – Drenge         Damer  -  Herrer

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

* Er du til træning på banen og deltagelse i hjemme- og udebaneturneringer, så er der mange mulig-
heder.      

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

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

Medlemspriser 2015/2016:
• Børn og unge under 21 år: 
 Medlemskort 270 kr. 
 TILBUD medlemskort + 10 skydninger a 25 skud, Cal. 22 Tilbud 300 kr., Luftgevær 250 kr
• Over 21 år: 
 Medlemskort 350 kr. .
 Tilbud Medlemskort + 10 skydninger a 25 skud, Cal. 22 Tilbud 375 kr., Luftgevær 325 kr.

Åbningstider
• For alle:
 Tirsdag + torsdag 18:30 – 21:00
 Patronsalget slutter kl. 20.00 
• Senior: (for alle over 55 år) Opstart mandag d. 31. august 2015
 Mandag    14:00 – 16:00

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

Skydning, En fri sport

GØRDING-VEJRUP SKYTTEKREDS

Du kan ligeledes frit deltage i de ca. 8-10 stævner vi deltager i årligt i lokalområdet og ved DM.
Gørding-Vejrup Skyttekreds er en af de mest deltagende foreninger i Sydvestjylland ved stævner og 
konkurrenceskydninger, hvilket også resulterede i mange præmier og pokaler til foreningens med-
lemmer i sidste sæson.

Vil du gerne være en del af dette, så mød op på banen. 

Vel mødt til en ny sæson med masser af konkurrence, stævner og hyggelig samvær. 

Alle er velkomne
Bestyrelsen

www.skytteklubben.dk
Skydning, en sport i centrum

Riffel- og pistolskydning
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AKTIVITETSKALENDER FRA: WWW.GØRDING.DK

Arrangementer:
28-08-15	 Fredag	 07:15	 Lindegården		 Heldagsudflugt	til	Hallig	Hooge
01-09-15	 Tirsdag	 14:00	 Lindegården		 Fra	Finland	til	Danmark	som	flygtning	i	1943
08-09-15	 Tirsdag		 17.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Herreaften
13-09-15	 Søndag	 10:00	 Gørding	Kirke		 Høstgudstjeneste.
14-09-15	 Mandag		 20.00	 Gørding	Sogneblad	 Deadline
15-09-15	 Tirsdag	 18:00	 Lindegården		 Høstfest	m.underholdning	ved	»Duetten«
15-09-15	 Tirsdag		 19.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Kreativ	aften
18-09-15	 Fredag	 17:00	 Gørding	Kirke		 Gud	for	børn	og	Bedstes	bedste	mad
18-09-15	 Fredag	 19:00	 Kuturparaplyen	Gørding		 Irsk	aften
20-09-15	 Søndag	 19:00	 Gørding	Kirke		 Forklaringsgudstjeneste
22-09-15	 Tirsdag		 17.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Herreaften
27-09-15	 Søndag	 19:00	 Gørding	Kirke		 Koncert	med	Revl	&	Krat
29-09-15	 Tirsdag	 14:00	 Lindegården		 Min	tid	til	søs
29-09-15	 Tirsdag		 19.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Kreativ	aften
06-10-15	 Tirsdag		 17.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Herreaften
19-10-15	 Mandag		 20.00	 Gørding	Sogneblad	 Deadline
20-10-15	 Tirsdag		 17.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Herreaften
27-10-15	 Tirsdag	 14:00	 Lindegården		 Jydsk	lune	og	lune	jyder
27-10-15	 Tirsdag		 19.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Kreativ	aften
30-10-15	 Fredag	 17:00	 Gørding	Kirke		 Gud	for	børn	og	Bedstes	bedste	mad
03-11-15	 Tirsdag		 17.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Herreaften
08-11-15	 Søndag	 09:30	 Gørding	Kirke		 Højskoledag
10-11-15	 Tirsdag	 14:00	 Lindegården		 På	Afrikas	Tag
10-11-15	 Tirsdag		 19.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Kreativ	aften
15-11-15	 Søndag	 19:00	 Gørding	Kirke		 Koncert	The	South	African	Opera	Trio
16-11-15	 Mandag		 20.00	 Gørding	Sogneblad	 Deadline
17-11-15	 Tirsdag		 17.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Herreaften
20-11-15	 Fredag	 19:00	 Kuturparaplyen	Gørding		 Koncert
20-11-15	 Fredag	 19:00	 Kuturparaplyen	Gørding		 Koncert
21-11-15	 Lørdag	 18:30	 Gørding	Hallens	Venner		 JULEFROKOST
24-11-15	 Tirsdag		 19.30	 Gørding	Husholdningsf.	 Kreativ	aften
05-12-15	 Lørdag		 10.00	 Gørding	Husholdningsf.	 Nisser	i	skoven
08-12-15	 Tirsdag	 18:00	 Lindegården		 Julemiddag	
04-01-16	 Mandag		 20.00	 Gørding	Sogneblad	 Deadline
16-01-16	 Lørdag	 19:00	 Gørding	Hallens	Venner		 Kandis

Gørdinglund Herregård I/S

www.gordinglund.dk
29 60 07 63 / 23 34 03 01

 

GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.

Formand, tlf. 6177 7649

Bogholderiet, tlf. 2927 9736 

Selvstændig forhandler af Forever Living Products

Tlf: 7517 8617
JernbaneSalonen

www.myaloevera.dk/jernbanesalonen

Bramming Klinik
Storegade 34
6740 Bramming

PROFESSIONEL
omsorg for de kære dyr

Telefon hele døgnet

70 20 21 41
Brørup Klinik
Jernbanegade 10
6650 Brørup



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
Cassøe Superbiks ..............2326 0107 / 4162 8284

Dagli´ Brugsen .................................... 75 17 83 11
Dan-markering ApS .......................... 75 17 73 22
Davidsens Tømmerhandel - Brørup 78 77 44 44
Den Grønne Butik ............................. 75 17 89 99
Dyrlægerne UNIVET ......................... 70 20 21 41

Esbjerg og omegns Hestepraksis ... 40 36 94 52

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

GH BogføringsService ...................... 28 69 24 28
Grafisk Trykcenter ............................ 76 109 110
Gørding Antenneforening  .............. 75 17 89 58
Gørding Bageri ................................... 75 17 81 31
Gørding Kirke .................................... 75 17 88 95
Gørding Serviceudlejning ... 7517 7070 / 4026 9715
Gørding Smede-og Maskinforr. ...... 75 17 82 11 
Gørding Snerydningsforening ....... 22 73 34 98 

Gørding Tømrergård ........................ 51 27 71 50
Gørding Vandværk A.m.b.a.. ........... 61 77 76 49
Gørding Varmeværk A.m.b.a. ......... 75 17 80 36
Gørdinglund Herregård ................... 29 60 07 63

Hansen & Kruse Murerfirma   ........ 40 45 83 22 
Henning Bloch Autoservice ............ 75 17 89 89
Holsted Dyreklinik ............................ 31 10 66 10

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

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

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

Malermester  Bent Pedersen .......... 75 17 83 96
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 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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