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Sidste frist for indlevering  
af stof til næste blad:
10. september 2018 kl. 20.00

Bladet udkommer fredag-søndag, 
11-13 dage efter deadline.
Skulle bladet udeblive,  
så kontakt venligst sognebladet
på e-mail eller Emil Vestergaard 
på 30 12 00 99

Indlevering af stof til næste num-
mer kan ske i Gørding Idræts- & 
Kulturcenters postkasse, til en af 
redaktionens medlemmer eller på 
e-mail til:
sogneblad@goerding.dk

Stafet for livet 2018 Gørding ....................................................  side  3
Spejderne - Seje Nanna - FAMILIESPEJD ................................  side  4
Gørding Sognearkiv - Mindeord ...............................................  side  6
Østergårdens Venner - Aktiviteter ............................................  side 7
Lindegården - Program 2018 - Faste aktiviteter .......................  side  8
Gørding Træningscenter ..........................................................  side  10
Gørding Idræts- og Kulturcenter - 40 års jubilæum ..................  side  13
Gørding Sogneblad - Deadline lørdag den 6. oktober ..............  side  13
GLIF - Idræt om dagen ............................................................  side  14
GLIF Floorball - Ny Sæson & Floorballskole .............................  side  15
GLIF håndbold - Træningstider ................................................  side  16
Kulturparaplyen Gørding - Appel - Åbent hus - Teater ..............  side  17
Kirkesiderne ............................................................................  side 18
Indre Mission  ..........................................................................  side  20
Splinten  ..................................................................................  side  20
Dusty Boots - Opstart Linedance .............................................  side  21
Gørding Hallens Venner - Julefrokost 2018 ..............................  side 22
Gørding - Vejrup Skyttekreds - Sæsonstart  .............................  side  24
Kulturparaplyen Gørding - Erik Grip .........................................  side  26
GLIF Håndbold - Et Døgn Med Håndbold  ...............................  side  28
GLIF Fest & Ide - TAK ..............................................................  side  29
Gymnastik - Opstart sæson 2018/2019...................................  side  30
Gørding Støtteforening .- Præmiespillet ...................................  side  32
Aktivitetskalender - fra Gørding.dk ...........................................  side  34
Støt annoncørerne - de støtter sognebladet ............................  side  35

DEADLINE LÆS I DETTE NR.

Børnehaven Farveladen
Charlotte Schwartz ............ 76 16 47 50

Dusty Boots
Lis Lykke Lehmann ............. 25 52 52 83

Fritids- & Ungdomsklubben
John Pedersen ................... 76 16 77 70

G.L.I.F.  ...............................www.glif.dk

Karsten Højbo Andersen  ..........27 57 51 80

Gørding Erhvervsforening
Jesper Egegaard Nielsen .............75 17 76 13

Gørding Hallen / Venner
Per Johansen ..................... 40 31 11 65

Gørding Lokalråd
Jonna Thuesen ................... 29 36 02 70

Gørding Rideklub
Ulla Skaarup ...................... 20 44 12 86

Fortunaskolen - Afd. Skolegade 
Rita Baagø Thomsen .......... 76 16 77 00

Gørding Støtteforening
Poul Jæger ......................... 75 17 85 79

Husholdningsforeningen
Marianne Jensen ............... 23 67 46 19

Indre Mission
Kirsten Henriksen .............. 75 17 71 67

Kulturparaplyen Gørding
Inge Steffensen .................. 22 63 54 94

Lindegården
Kristine Sørensen ............... 25 34 93 17 

Menighedsrådet
Else Lisby Møller ................ 75 17 83 69 

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

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

Splinten
Arne Hessel Andersen ..........25 61 54 76

Træningscenteret
Dorthe Rundstrøm ............. 24 49 89 71

Østergården 
Birgitte Haahr Sørensen
Plejeboliger........................ 76 16 47 03

Kirsten V. Henriksen 
Hjemme:  ........................... 76 16 47 00

Dagplejen

Bestyrelsen for Sognebladet
Formand 
Pernille Troldborg .............. 75 17 80 65
Kasserer
Emil Vestergaard ................ 30 12 00 99
Sekretær
Henrik Vestergaard ............ 30 18 65 17

Redaktionen
Henrik Vestergaard  
(ansvarlig) .......................... 30 18 65 17
Karin Andersen .................. 23 21 90 40
Nete Strømgart .................. 40 73 43 03

Annoncer
Henrik Vestergaard ............ 30 18 65 17

Gørding Sogneblad er et fællesblad for 
foreningerne i Gørding. Bladet har et 
oplag på 1275 stk., som omdeles af  
frivillige til alle husstande i Gørding 
sogn.

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S
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LÆS I DETTE NR.

Stafet For Livet Gørding vil gerne sige 

TUSINDE TUSINDE TAK TIL SPONSORER 
Og ikke mindst et kæmpe tak til alle frivillige, musikere,  
kagebagere, deltagere, besøgende og alle andre som har 
været med til at gøre Stafet For Livet Gørding muligt!

STAFET FOR LIVET GØRDING
Så fik vi afholdt Stafet For livet i Gørding for 3. gang og hvilket fantastisk døgn.
Det blev til knap 6000 runder, hvilket i km svarer til en tur til Italien og tilbage igen.
Vi fik talt sammen på kryds og tværs, givet en krammer, tændt lys og sendt tanker til 
dem som er ramt af sygdommen - til dem der har 
overvundet og til dem vi har mistet.
Tak til alle der har bidraget med hjælp, økonomi, sponsorgaver, hallen som har lagt 
lokaler til og en stor tak til alle deltagere for jeres smil og positive tilgang.
Vi har nydt en fantastisk weekend. Vi håber vi ALLE ses i 2019.
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Vi har en super sej spejder hos os, det er Nanna Knudsen.
Sidste sommer, da var Nanna 13 år, besluttede hun sig for at hun 
ville sove i telt i et helt år.
Det skal lige fortælles, at som spejder kan man tage forskellige 
mærker ved at udføre ting. 
Eksempel:  Gå i uniform hver dag et helt å r= skjorty mærket 
 Cykle til spejder hver gang i et år = biky mærket

Her får I Nannas egen historie hvorfor hun gjorde det.
Jeg tog teltmærket fordi jeg syntes, det ville være dejligt at sove 
ude, og kunne være sjovt at prøve. Det var en sommerdag, hvor 
jeg havde lyst til at sove i telt da det var så varmt, og så besluttede 
jeg mig for at tage Snorky.
Det har været virkelig dejligt at sove i telt fordi det har været en dej-
lig temperatur men også lidt specielt da man har kunne høre alle 
lyde. Jeg har sovet i regn, blæst, torden, lyn, snevejr og solskin. 
Når jeg har været på overnatning ved søskende/veninder har jeg 
haft mit lille festival telt med. 
Jeg har haft 24 indedage på grund af: sygdom, udlandsrejse, 
besøge brormand og venindebesøg. Har sovet i 3 forskellige telte 
på året, og jeg er også den eneste fra min spejdergruppe der har 
taget Snorky mærket. 

Når Nanna fortæller, at hun har haft 24 indedage betyder det 
ikke, at hun har sovet færre nætter end 365. Nej for starter man 
mærket den 1.juli 2017 og har 10 inde dage, ja så er man først 
færdig med mærket den 10. juli 2018.
For Nanna betød det at hun blev færdig med mærket i den uge 
de var på sommerlejr. Hun blev hyldet og fik sit mærke om mor-
genen til flaghejsning.

Stort TILLYKKE til Nanna. Du er sej og har bevist at du kan 
gennemføre et mål du har sat dig.

SEJE NANNA
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Hvad koster det?
Der betales 400 kr. pr. familie, én 
gang om året. Første gang er gratis. 
Herefter indmeldes børn mellem 3 
og 6 år.
Vi starter den 2. september kl.14-16. 
Vi mødes ved spejderhuset 
Sdr. Lourupvej 21 Gørding.

Du/I er velkommen til at kontakte 
vores familiespejd koordinator, hvis 
I har spørgsmål, eller vil tilmelde jer.
Lilian Rasmussen 
på tlf. nr. 28 20 19 79

KFUM spejderne Gørding
Sdr.Lourupvej 21  
6690 Gørding 
www.spejderne.gording.dk

FAMILIESPEJD
Natur– og friluftsoplevelser for alle familier med børn

Familiespejd, hvad er det? 
Det er et tilbud til forældre, der vil give 
deres børn en sjov og anderledes fri-
luftsoplevelse.
Familiespejd giver mulighed for alle i fa-
milien kan lave spændene ting sammen, 
med naturen som omdrejningspunkt.

Hvor ofte mødes vi?
Familiespejd afholdes den første søndag 
i hver måned, fra kl. 14-16.
Juli, august og december måned und-
taget.
Vi mødes som udgangspunkt ved spej-
derhytten  sdr. Lourupvej 21, Gørding.

Hvorfor er det interessant?
• Fordi du sammen med dit barn, kan 

lære om naturen og verdenen omkring 
os, gennem leg og samvær.

• Fordi du sammen med dit barn, kan 
lave aktiviteter, der udfordrer både 
børn og voksne. 

• Fordi du sammen med dit barn, kan 
møde andre børn og voksne fra lo-
kalområdet, gennem aktiv samvær i 
naturen.

• Fordi du sammen med dit barn, får tid 
til at gøre de ting med dit barn, som I 
altid snakker om!

Hvem deltager?
• Alle familier kan deltage
• Det er specielt for familier med børn i 

aldersgruppen 3-6 år.
• Familien kan være: 

- forældre med deres børn 
- bedsteforældre med deres børne-
børn 
- en voksen ( moster, tante, onkel 
m.m) med barnet.

• Yngre/ældre søskende er selvfølgelig 
også velkomne. Aktiviteterne er dog 
tilpasset børn i alderen 3-6 år.
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J. Lauritzens Plads 2 · 6760 Ribe 
Telefon 87 99 52 10 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

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

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

Lokalkontor Vejen - tlf. 7536 0844
e-mail: info@bovia.dk • www.bovia.dk

Billedet viser et udsnit af de mange arkivalier som Jefrey har registreret i Arkibas og 
pakket i kasser. Det er alt muligt fra Gørdings historie. Der er rigtig mange timers arbejde.

Tidligere arkivleder og mangeårige 
medarbejder ved Gørding Sognearkiv, 
Jefrey Andersen, døde d. 9. Juli, 82 år 
gammel, efter sygdom.
Jefrey voksede op i Gørding, hans far 
var elektriker, og kørte film i Biografen, 
Jefrey hjalp ham med at skifte filmruller.
Som ung tog han til søs og sejlede 
på langfart. Han gik i land og blev gift 
med Kis. Når der var pauser, i arbejdet 
på teglværket, tog han igen på havet. 
Jefrey blev senere fagforeningsmand og 
var til sin pensionering, kontorbestyrer 
på SID kontoret i Bramming. Slægts-
forskning var hans store interesse, 
sammen med Kis. Bridge spillede han 
gerne.
Som arkivleder, udførte han et stort 
registreringsarbejde. Blandt andet skrev 
han folketællingslister og kirkebøger ind 
på CD. Mange slægtsforskere har fået 
stor hjælp af Jefrey.
Jefrey har skrevet en bog om Teglvær-

kerne i Bramming kommune. Bogen 
kan købes i Sognearkivet. Jefrey var 
intelligent, ligefrem og beskeden.
Vi vil også huske ham fra gadebilledet, 
på sine daglige gåture, med ”Mads”.

Æret være Jefreys minde.
Henning, Leif, Johanne Marie og Nora

Gørding Sognearkiv

MINDEORD
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ØSTERGÅRDEN 
ØSTERGÅRDENS VENNER

Jordbærdagen var rykket frem til 13. 
Juni, på grund af sommervejret. Kaj fra 
Knoppen, leverede de friskplukkede 
jordbær om morgenen og beoerne 
sad ved et stort bord og nippede dem.
Over middag blev bærrene nydt, ude i 
husene, med fløde og sukker, kaffe og 
småkager. Dagen efter var beboere, 
Venneforeningens bestyrelse og Skub-
berne inviteret til GRISEFEST af Arv-ud-
valget. Det var rigtig stormvejr, vi kunne 
se slagteren skære grisen ud, ude foran 
vinduerne, kødet blev derefter serveret 
fra buffet, med salater og andet tilbehør. 

Til dessert fik vi islagkage. Jan Grønbæk 
leverede musikken og fortalte historier.
Sct. Hans aften, blev fejret i gårdhaven 
med kartoffelsalat og pølser, kaffe m.m.. 
11. juli var der Banko-spil, kaffe og kage.
Altid en hyggelig eftermiddag. Onsag d. 
25. juli afholdt Venneforeningen en grill 
aften med pølser og kartoffelsalat, øl og 
vand samt kaffe. Der var god tilslutning 
til arrangementet. Gudstjenesterne har 
været afholdt som sædvanlig, 2 gange 
i juli mjåned.

Østergården deltager, som tidligere, 
i Stafet for Livet d. 18.- 19. august.
Skubberne og andre frivillige sørger for 
at så mange som mulig kan være med. 
Stor tak til dem.  
Sang og fortælle eftermiddag v. Pernille 
afholdes d. 22. august kl. 14. Pernille 
fortæller og vi synger sammen, drikker 
kaffe og spiser kage.
Til gudstjenester og andre aktiviteter, ar-
rangeret af Venneforeningen, er borgere 
fra byen velkommen til at deltage.
Lyngen har det ikke så godt i år.  Mange 
steder en den helt tørret væk. Lyngda-
gen er derfor blevet til Lyng-Banko d. 
29. august kl. 14.00, vi skal selvfølgelig 
også have kaffe og kage.
Onsdag d. 12. sept. Kl. 14.00 kommer 
Astrid Østerlund, fra Damernes butik, 
hun har også herretøj med. Lokale bor-
gere viser det nye efterårs tøj frem. Der 
er efterfølgende mulighed for at handle. 
Velkommen også til borgere udefra.
Onsdag d. 26. sept. Kl. 14.00 afholdes 
Sang og fortælle eftermiddag med 
Pernille.
Gudstjenester afholdes d. 5. sept. Og 
19. sept. Kl. 10.30 i spisestuen.
Arbejdet med moderniseringen af træ-
ningssalen og spisestuen nærmer sig 
sin afslutning. Vi venter på billeder til 
væggen mod terapilokalet. Sygepleje 
-klinikken er også ved at være klar.  Når 
alting er på plads, forventer vi at holde 
en fælles præsentation af  lokalerne.

F. Østergårdens  Venner
Nora  Olesen

Torsdag d. 14/6 var der inviteret til “grisefest” for beboere + gæster fra Blommehuset, frivillige hjælpere og                                                               
Østergårdens venner. Dagen startede kl 11.30, hvor 1 person fra Hjortshøj partyservice stod klar med helstegt 
pattegris + en masse lækkert tilbehør. Desserten var islagkager. Musikken stod Jan Grønbæk for. En rigtig hyg-
gelig eftermiddag med godt humør, lækker mad ( og der var rigeligt) samt dejlig harmonika musik og lidt trylleri. 
Tak til alle, der var med denne dag. Arrangementet blev afholdt for nogle arvpenge.
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AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

LINDEGÅRDEN

Onsdag den 5. september - Heldags udflugt
På tur til Fur. Bussen afgår fra Lindegården kl. 8.00.
Formiddagskaffen drikkes undervejs til Regitzesminde, hvor 
middagsmaden spises med udsigt over fjorden og til Fur-fær-
gen. Guidet rundtur på Fur, hvor vi skal opleve det specielle 
landskab, gøre holdt ved fiskerimuseet og den gamle tilsan-
dede havn.
Eftermiddagskaffen drikkes på cafeen Herrens Mark, der er 
en oplevelse helt for sig. Deltagerbetaling Kr. 450,00.
Bindende tilmelding senest den 25. august til Jytte Zebitz. 
Tlf. 26228119

Onsdag den 12. september kl. 9.30 – 11.00 - Sangtime -  
Sang og fortælling med Pernille Troldborg. 

Tirsdag den 18. september kl. 14.00 - Foredrag
Ferietur til New Zealand. Alex Andersen vil fortælle om en 
køretur i autocamper på ca. 4000 km, som bragte dem rundt 
på de 2 store øer, Nordøen og Sydøen, hvor de kom meget 
tæt på naturens kræfter med jordskælv og kæmpenedbør.

Onsdag den 19. september - Vandretur
Ud i det blå. Vandretur langs Holsted Å . Start ved Skovpavil-
lonen. Turen er 3,7 eller 4,7 km. Samkørsel fra Lindegården 
kl. 9.00. Medbring selv formiddagskaffe

Mandag den 24. september kl. 13.00 – 17.00 - Filtning
Mona Mogensen underviser i filtning. Mona medbringer ma-
terialer, som deltagerne efterfølgende betaler.

Onsdag den 26. september - Kulturelle oplevelser
Besøg på Rødding Højskole med guidet rundvisning. Afgang 
fra Lindegården kl. 13.00 i egne biler. Deltagerbetaling kr. 
100,00 inkl. kaffe, der nydes i spisesalen. Tilmelding senest 
den 19. september til Mette Marie Thomsen. Tlf. 51339245

Tirsdag, den 2. oktober kl. 14.00 - Foredrag
Et kvart århundrede som borgmester i Esbjerg kommune. 
Foredrag med Johnny Søtrup, der har været borgmester fra 
1994 -2017. Søtrup fortæller om arbejdet som borgmester 
og om kommunens udvikling.

Tirsdag 9. oktober kl. 9.00 – 11.00 - Tirsdagscafé
I dag med hjælp fra Mona Mogensen til at lave forskellige kort. 
Også mulighed for andre kreative aktiviteter.

Onsdag den 10. oktober kl. 9.30 – 11.00 - Sangtime  
Sang og fortælling med Pernille Troldborg.

Fredag den 12. oktober kl. 14.00 - Modeopvisning
Seniorshoppen viser de nyeste kollektioner fra bl.a. S.O.L, 
Skovhus, Soya, Brantex, HS, CISO og LauRie.

Tirsdag den 23. oktober 9.00 – 16.00 - Åbent hus
Der er kaffe på kanden hele dagen, og medlemmer af besty-
relsen vil være til stede. Det faste tirsdagsprogram foregår 
sideløbende med ”åbent hus”, og der vil være en lille udstilling 
af nogle af de ting, brugerne har lavet på Lindegården.

Onsdag den 24. oktober kl. 9.00 - Vandretur.  
Ud i det blå. Vandretur på Hjertestien i Grindsted. Start ved 
Grindsted Sygehus. Turen er 4,8 km. Samkørsel kl. 9.00 fra 
Lindegården. Medbring selv formiddagskaffe.

Tirsdag den 30. oktober kl. 14.00 - Foredrag
En nydanskers syn på Danmark. Foredrag ved Mariana 
Thobo-Carlsen, som er født og opvokset i Rumænien. Hun 
vil fortælle om sin opvækst under et kommunistisk styre, 
hvordan det var at komme til Danmark, og hvordan hun ser 
på Danmark og danskerne.

Tirsdag den 6. november kl. 9.00 -11.00 - Tirsdagscafé
Mona Mogensen hjælper igen med at lave forskellige kort og 
der vil være hjælp til forskellige kreative aktiviteter.

Tirsdag den 13. november kl. 14.00 - Foredrag
Poul Desvignes-Willadsen  fortæller om sit mangeårige jour-
nalist arbejde ved Jydske Vestkysten. 
 
Onsdag den 14. november kl. 9.30 – 11.00 - Sangtime 
Sang og fortælling med Pernille Troldborg.

Onsdag den 14. november - Kulturelle oplevelser
Besøg i Janus Bygningen, Vestjyllands Kunstmuseum i  
Tistrup. Afgang fra Lindegården kl. 13.00 i egne biler. Guidet 
rundvisning i JanusBygningen og Vestjyllandsudstillingen. 
Deltagerbetaling kr. 100,00. Kaffe og kage kan købes for 
kr. 25,00. Bestilles ved tilmeldingen, som er senest den  
7. november til Mette Marie Thomsen, tlf. 51339245

Tirsdag den 20. november kl. 9.00 – 11.00 - TirsdagscaféI 
dag vil være hjælp til forskellige kreative aktiviteter.

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2018 
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AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

LINDEGÅRDEN

Faste aktiviteter udover de programsatte: 
Lige uger      Ulige uger

Mandag:     Mandag:
Kl. 9.00 Cykeltur, start fra Brugsen  kl. 9.00 Cykeltur fra Brugsen

Tirsdag:     Tirsdag:
Kl. 9.00 Travetur/stavgang   kl. 9.00 Travetur/stavgang
Kl. 9.00 Tirsdagscafé, drop-ind fra kl. 9-11  kl. 9.00 Tirsdagscafe, drop-ind fra kl. 9 - 11
Kl. 14.00 Foredrag el lign. Se programmet Kl. 13.00 (åben fra 13-16)  
      Strikning: til f.eks. Balkan.  
      Dåbsklude. Huer til fødeafdelingen o.l.

Onsdag:     Onsdag:
Vandretur, læsekreds, museumsbesøg mm. Vandretur, læsekreds, museumsbesøg  
Se program og hjemmeside.   Se program og hjemmeside

Torsdag:     Torsdag:
Kl. 9.00 Bridge     kl. 9.00 Bridge
Kl. 13 – 16 Torsdagscafé. **   kl. 13.00 Plads til ny aktivitet

Tirsdagscaféen er åben hver tirsdag 
mellem kl. 9 – 11. Drop ind når det 
passer dig i løbet af formiddagen. ”Tag 
selv kaffe”  5,- kr. 
Nogle brugere laver hobbyting og hånd-
arbejde. Andre starter med en times 
gåtur og slutter med kaffe og hygge på 
Lindegården.  Der kan også spilles spil 
eller arbejdes på computerne. Nogle 
tirsdage kan der være et tema, f.eks  
smykker, fremstille kort, demonstration 
af fodtøj til ældre,  oplysning fra kom-
munen o.l. Disse tiltag annonceres i 
Sognebladet og på hjemmesiden. 

Til Torsdagscaféen kan man droppe 
ind i løbet af eftermiddagen, nyde en 
kop kaffe og det sociale samvær. Der 
kan spilles brætspil eller kort, laves 
håndarbejde, arbejdes på computerne 
eller andet. Torsdagscafé kun i lige 
uger. Alle er velkommen, der er altid 
kaffe på kanden. Pris kr. 5,00
 
Bridge, leder Margit og Kristian 
Jensen - der spilles bridge hver tors-
dag formiddag. Opstart d. 6. sept. 
kl. 09.00. Tilmelding til Margit på tlf. 
7517 8071

Læsekredsen  - leder Else Bak
Vi taler om den første bog den 26. 
september kl. 10.00 - 11.00. Derefter 
den 4. onsdag i måneden. Tilmelding 
til Else på tlf / SMS 2047 9724.

Lindegårdens aktiviteter starter i 
uge 36. Ingen aktiviteter i uge 42 
(efterårsferien), slutter i uge 49 med 
julefrokosten.
Ved samkørsel i private biler, til ud af 
huset arrangementer, gives kr. 20.00 
pr. person til chaufføren.

Onsdag den 21. november - Vandretur
Vandretur på Energistien i Ribe. Start Ribe Stadion.Turen er 
5,8 km, men kan afkortes. Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00.  
Medbring selv formiddagskaffe.

Torsdag den 22. november kl. 14:00 - Syng sammen
Vi synger sammen fra Højskolesangbogen, efterårs- og jule-
sange. Deltagerne foreslår selv sangene.  Elna Nielsen synger 
for. Kaffebord. 

Mandag den 26. november kl. 14.00 - Adventshygge
Musikalsk forskole synger og spiller advent ind under ledelse af 
musiklærer Kirstine Frost Jessing.  Else Bak læser en historie
Der serveres gløgg, æbleskiver, kaffe, saftevand og småkager.

Tirsdag den 4. december kl. 12.00 - Julefrokost
Hyggelig julefrokost  hvor Therkild Michelsen spiller til sangene. 
Bindende tilmelding senest den 28. november til Jytte Zebitz,  
Tlf. 26228119. Deltagerbetaling kr. 150,00
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Ny sæson! 
Kom og vær med når en ny sæson af Jumping Fitness starter i 
Gørding træningscenter! 

Holdene starter i uge 34 på følgende dage:
Mandage: 19.00 - 20.00
Onsdage: 18.00 - 19.00

Jumping Fitness er en 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! 

Der er åben for tilmelding på vores nye hjemmeside, som ligger på 
gording.dk under fanen Træningscenter.
Det foregår efter først til mølle princippet, så det gælder om 
at være hurtig—der er kun 16 pladser på hvert hold!

Gørding træningscenter

Opstart torsdag den 23. august kl. 18.00 – 19.00

PowerFitness er for dig, der gerne vil opnå:
• Bedre kondition  
• Styrkelse af kroppens kerne muskelgrupper
• Høj forbrænding (afterburner...)
•  Høj evne til at mobilisere muskler og kontrollere kroppen i udfordrende 

bevægelser

Ved hjælp af funktionelle øvelser og konditionstræning laver vi korte 
intensive træningsprogrammer i højt tempo, ofte som cirkeltrænings-
programmer. Powerfitness er OGSÅ optimalt for dig, som i forvejen 
træner individuelt i træningscenteret, men som mangler inspiration og 
variation i din træning. 

Gørding træningscenter

GØRDING TRÆNINGSCENTER

Jumping Fitness

Powerfitness
NYE HOLDDer er mulighed for 

gratis prøvetime!
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GØRDING TRÆNINGSCENTER

Pris: 150 kr.
Prisen er 150 kr. uanset hvilken uge du starter! Derfor opfordrer vi dig 
til at møde op fra start i uge 34.
Betaling: Vores nye hjemmeside ligger på gording.dk under fanen 
træningscenter – her kan du tilmelde og betale.
Vi glæder os til at se dig den 22. august

Bemærk ny tid: Hver onsdag kl. 18.30-19.30

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

STAVGANG efterår 2018

Uge 34: 22. aug.  Stavgang
Uge 35: 29. aug. Stavgang
Uge 36: 5. sep. Stavgang
Uge 37: 12. sep. Stavgang
Uge 38: 19. sep. Stavgang
Uge 39: 26. sep. Stavgang
Uge 40: 3. okt. Stavgang
Uge 41: 10. okt. Stavgang

Uge 42: 17. okt. Ingen stavgang
Uge 43: 24. okt. Stavgang
Uge 44: 31. okt. Stavgang
Uge 45: 7. nov. Stavgang
Uge 46: 14. nov. Stavgang
Uge 47: 21. nov. Stavgang
Uge 48: 28. nov. Stavgang
Uge 49: 5. dec. Stavgang

Indoor cycling
Sæsonstart mandag den 13/8 kl. 18.00 – 19.00

Mulighederne er mange og Indoor 
Cycling giver dig kondition og velvære.
Op på cyklen og afsted. Med indoor 
cycling får du sved på panden og mu-
lighed for individuel træning sammen 
med andre.
Indoor Cycling er for dig, der tænder 
på power og høj puls. Der cykles både 
stående, siddende, stejlt op ad bakke, 
i acceleration, i tungt og let tråd og 
meget mere...

Alt imens musikken banker dit humør 
helt i top.
Træningen stiller ikke de store krav til ko-
ordination, og du kan helt selv bestem-
me, hvor hårdt det skal være. Derfor 
er det en motionsform, der passer dig 
uanset alder, baggrund og kondition.
Indoor Cycling er mere end almindeligt 
godt for dit kredsløb; du får simpelthen 
ilt pumpet rundt i kroppen. Det giver dig 
større lungefunktion og styrker dit hjerte.
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I forbindelse med Hallens 40 års jubilæum  
arrangerer Hallens Venner Spinnings sponsorløb 
i hallen lørdag den 6. oktober kl. 11.00 - 12.00

Vi håber der vil blive taget rigtig godt imod alle som 
har sagt JA til at cykle når de kommer og spørger 
om sponsorrater. 

Der kan betales pr. kørt kilometer eller man kan 
bidrage med et fast beløb.

Det går til et godt formål : 
Hele det indsamlede beløb går ubeskåret til et nyt 
tag på hallen, samt andre renoveringer på Gørding 
Idræts- og Kulturcenter.

Følgende har sagt JA til at Cykle :

Allan Kristiansen
Anders Bejder
Danmarkering
Gørding hallen
Hans Erik Andersen
Hansen & Kruse
Højvanggård
Jens Jørgen Jeppesen
Kurt Bennedsen
Martin K. Poulsen                                                 
Mathias Løbner                                                                                   
Morten Thorsted
Nilaus Møbler
Poul Erik Rasmussen ApS
Skjern Bank
Spar

Der er stadig enkelte ledige cykler.

Henvendelse til Holger Svenning tlf. 29 26 56 51

Gørding Hallens Venner

Spinningcykel 
SponSorløb

Ret til ændringer forbeholdes
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Vi har tænkt os at dagen skal fejres med et åbent center-arrangement fra kl. 10.00 – 16.00, hvor 
der vil være en masse forskellige aktiviteter, som f.eks:

• Fællessang
• Hockey suser
• Floorball
• Modelflyvemaskiner
• Musikalsk indlæg
• Håndbold
• Badminton
• Gymnastik
• Linedance
• Karate   

GØRDING IDRÆTS- & KULTURCENTER  
40 ÅRS JUBILÆUM

GØRDING IDRÆTS- OG KULTURCENTER KAN LØRDAG 
DEN 6. OKTOBER 2018 FEJRE SIT 40 ÅRS JUBILÆUM

Vi glæder os til at se så mange som muligt denne dag.

I Sognebladet for september vil I kunne se det endelige program for dagen.

Gørding Idræts- & Kulturcenter

• Bordtennis
• Udstilling fra Børnehave og Skole
• Billedkunst - Fernisering
• Udstilling fra udvalg og foreninger
• Fodboldkamp
• Skolebilleder
• Bål og snobrød
• Konkurrencer
• Hoppeborge

ORDINÆRT SOMMERMØDE
Der indkaldes hermed til:

DAGSORDEN:
1: Valg af ordstyrer
2: Valg af skriftfører
3: Orientering om centerets drift og økonomi
4:  Fremlæggelse af budget for 2019
5: Eventuelt

i Gørding Idræts-& Kulturcenter

onsdag den 19. september 2018 kl. 19.30

Gørding Idræts- & Kulturcenter

ÅBENT HUS PÅ 
SOGNEBLADET
Sognebladets deadline til  

oktober udgaven er  
LØRDAG d. 6. oktober.

I forbindelse med Hallens 40 års  
jubilæum holder Sognebladet 
åbent hus og Sognebladets  
redak tion vil her lave bladet.

Indlæg kan afleveres  
elektronisk i Hallen  

(evt. via sogneblad@goerding.dk).
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En hjælpende hånd, 
når livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

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

Lægerne i Gørding
75 17 80 04

E-mail konsulation, medicin- og  
tidsbestilling på hjemmesiden 

 

www.lægerneigørding.dk 

v/ Tina Lønne
Nørregade 22

FRISØRSA  SEN

Lukket mandag - Folkepensionistrabat tirsdag og onsdag

Tlf. 75 17 86 63

Idræt om dagen
Er du interesseret i motion og socialt 
samvær, så kom og vær med.
Vi starter op mandag den 3. septem-
ber kl. 9 i Gørding Idræts- & Kulturcen-
ter. Vi dyrker gymnastik, ringo og øvelser 
på store bolde.
Vi glæder os til at se tidligere såvel som 
nye deltagere. Alle voksne uanset alder 
er velkomne. Sonja Andresen er vores 
dygtige gymnastikinstruktør.
Kontingent 100 kr. for en hel sæson. 
Kan betales kontant – på mobil pay eller 
via hjemmesiden. Desuden 10 kr. for 
aktiviteter samt 15 kr. til brød og kaffe. 
Bordtennis kan spilles i den lille sal fra 
kl. 10 – 11.
Krolf kan spilles mandag kl. 19.00 –  
20 .00 bagved Østergården

På hyggeligt gensyn
Udvalger

GLIF IDRÆT OM DAGEN

Programmet er:
09.00 – 10.00  Gymnastik v/ Sonja Andresen
10.00 – 10.30  Kaffepause
10.30 – 11.00  Aktiviteter efter ønske
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GLIF FLOORBALL 
NY SÆSON & FLOORBALLSKOLE

Hej alle sammen. Håber i har haft en dejlig sommerpause. 
Den nye floorball sæson står for døren og vi starter træningen igen onsdag d. 22/8.  

Børnehave til og med 3 kl. træner fra kl. 17-18 i Hallen. Træner er Karsten Højbo.

4 kl. til 9 kl. træner fra kl. 17.40 – 19.10 
(vi starter i Kultursalen ved siden af træningscentret.) 
Træner er Martin Klindtworth og Mikael Frisgaard

Dame senior træner fra kl. 19.00 – 20.00 
Træner er Martin Klindtworth og Karsten Højbo.

Herre Senior Træner fra kl. 20.00 – 22.00 
Træne er Michael Andersen og Jimmy Andersen.

Herre og Dame Motion Træner Hver Mandag Fra kl. 20.00 – 22.00

Hvis der er nogle spørgsmål kan formanden træffes på telefon 20 97 92 54 (efter kl. 16.00)

Bemærk at floorballskolen forløber over 5 dage 
15.-19. oktober (i efterårsferien) fra kl. 8.30-
15.00 hver dag. 
Der vil blive grinet, hygget og ikke mindst spillet 
en masse floorball, når DGI Sønderjylland sam-
ler alle friske piger og drenge mellem 6 og 15 
år til 5 dage med drøn på! 
Du kan forvente en sjov og varieret undervisning 
med masser af fede tricks og høj kvalitet i teknik 
og øvelser. 
Fem dage med det hele.

OBS! Der er et begrænset antal pladser så 
tilmeld dig allerede nu.

For mere info kan kontakt henvendes til:
Mikael Frisgaard Sørensen
Mikael@vejrupvej10.dk
61 60 56 77
https://www.dgi.dk/floorball/arrangementer/ 
201813396001

KOM MED PÅ DEN 

FEDESTE FLOORBALLSKOLE I GØRDING!
Masser af god træning - Tid med vennerne - Prøv andre sjove aktiviteter
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Kl. 16.00-17.00
U10 Drenge + Piger
Årgang 2008/2009

Mangler træner 
Hjælpetræner: 
Jane Rasmussen
Jes og Tobias Andreasen.
Opstart uge 34

Kl. 17.30-19 
U14 Drenge
Årgang 2004/2005

Træner: Susanne Christensen
Hjælpetrænere: Simon  
Andreasen, Christian Rasmussen
Opstart uge 34

Kl. 16.00 – 17.00
Micro/U8
Årgang 2010/2013

Trænere: Hanne Jæger
Hjælpetræner: Rikke 
Andreasen og Asta
Opstart uge 36

Kl. 17.30 – 18.30
U10 drenge + Piger 
Årgang 2008/2009

Mangler træner
Hjælpetræner: 
Jane Rasmussen,  
Jes og Tobias Andreasen
Opstart uge 34

Kl. 19.00-20.30 
Herrer Senior  

Træner: Asger Larsen og Lars 
Møllgaard
Opstart i uge 32

Kl. 18.30 – 19.30
U14 Drenge
Årgang 2004/2005

Træner: Susanne Christensen
Hjælpetrænere: Simon  
Andreasen, Christian Rasmussen
Opstart uge 34

Kl. 19 - 20.30
Håndbold Fitness

Træner: Kenneth Nygaard
Sted: Springsalen
Mangler: Træner til hånd-
bolddelen. Opstart afhænger 
af om der findes en træner 
til håndbolddelen

Kl. 19.30 – 20.45
Dame Senior

Træner: Kenneth Luxhøj
Holdleder: Anette Luxhøj
Opstart uge 33

Kl. 20.30 – 22.00
Dame senior 

Træner: Kenneth Luxhøj
Holdleder: Anette Luxhøj
Opstart uge 33

Kl. 20.45 – 22.00
Herre Senior 

Træner: Asger Larsen og Lars 
Møllgaard
Opstart uge 32

GLIF HÅNDBOLD 
TRÆNINGSTIDER

OBS: Alle træningstider er med forbehold for ændringer

Har du lyst til at spille teater, så kom i Gørding Forsamlingshus 
Kirkevej 1, d. 28.8 mellem kl. 19.00 og 20.30 og bliv indmeldt.  
Deltagelse koster 250,- kr.
Instruktøren laver lidt hygge med børnene i salen.
Der vil blive serveret kaffe, saftevand og kafge i lille sal,mens der 
skrives ind.
Der øves hver tirsdag kl 19.00 til 21.00 undtagen i skolernes 
ferie.

DET GJØRDINSKE TEATER SØGER BØRN I ALDEREN 9 ÅR OG OPEFTER



Gørding var engang en driftig by med 
masser af forretninger og liv i gade-
billedet. I dag er det så som så med 
butikker, idet der er ganske få tilbage 
i hovedgaden. En typisk udvikling for 
en by i Udkantsdanmark, Udkants-
danmark fordi det er det prædikat der 
klistres på os når udviklingen går den 
forkerte vej.
Vi har et Kultur- og Fritidscenter, som 
umiddelbart fungerer fint, med masser 
af tilbud indenfor sport og fritid. Det 
er vi alle glade for. Det er et godt aktiv 
for byen.
På Kirkevej 1 ligger Gørding Forsam-
lingshus. Det slog dørene op for mere 
end 100 år siden, og har dannet ram-
men om familiefester som bryllupper, 
barnedåb, runde fødselsdage osv osv i 
mange mange år, ligesom det har væ-
ret base for byens teater- og musikliv.
Vi er en flok ildsjæle, der har forsøgt at 
få huset til at følge med i udviklingen, 
idet vi ad to omgange inden for de 
seneste år, har renoveret og vedlige-
holdt for mange penge. Det er gjort 
med støtte fra Esbjerg Kommune samt 
erhvervslivet og borgere i Gørding. 
Dette er gjort i tillid til, at byens borgere 
ville bakke op om projektet, og bruge 
huset. De sidste par år, har dette være 
op ad bakke, idet udlejningsraten har 
været alt for lav. Vi er blevet mødt med 
argumenter om, at det er for dyrt osv 
osv – det har vi gjort noget ved, ved at 
ændre priserne, men vi har stadig alt 
for få udlejninger. Det gør eksempelvis 
ondt at se, at huset står tomt på de 

aller største konfirmationsdage.
Kulturparaplyen, som tidligere hed 
Borgerforeningen, ejer huset. Kultur-
paraplyen er en paraplyorganisation 
– en forening, som har andre interes-
segrupper eller foreninger under sig, 
med henblik på, at anvende forsam-
lingshuset til forskellige aktiviteter. Her 
er alene Børneteatret tilbage … der 
har været flere, og vi kunne ønske os, 
at der var flere interessegrupper som 
med fordel kunne ønske sig at bruge 
forsamlingshuset.

Vi ønsker en dialog med borgerne om 
forsamlingshusets fremtid. Hvilke mu-
ligheder har vi? Er der gode ideer eller 
andet vi som bestyrelse har overset …
er der andre interesserede, som kunne 
tænke sig at være en del af de aktive 
– ikke nødvendigvis som bestyrelses-
medlemmer – men nogle som kunne 
være med til at skabe nye ideer, være 
aktiv ved arrangementer, være med til 
at vende udviklingen og derved sikre 
forsamlingshusets fremtid. Vi kunne 
godt tænke os, at kunne afholde 
arrangementer med store kunstnere, 
som man gør andre steder og som vi 
har gjort tidligere.
Eller skal vi stille og roligt se på at dette 
fine hus må lukke og slukke.

Kulturparaplyen opfordrer borgerne 
til at melde sig ind i foreningen – det 
koster kr. 150,- for et år pr hus-
stand. Siden januar har vi opfordret 
til medlemskab i sognebladet, med 

angivelse af, hvorledes kontingentet 
kan indbetales – der har været 12 
indbetalinger ud over den siddende 
bestyrelse. Sidste år var der ca. 80 – 
der er ca. 1200 husstande i Gørding. 
Kontingentet er en vigtig post på Kul-
turparaplyens budget, idet den sikrer, 
at vi kan kommunikere til borgerne i 
forbindelse med offentlige arrange-
menter, at vi kan betale kontingent til 
Sognebladet og at vi kan betale andre 
foreningesmæssige udgifter.
Forsamlingshusets drift skal kunne 
betales af udlejninger – det kan det 
ikke i øjeblikket.

Start med, at melde dig ind i Kul-
turparaplyen ved at indbetale kr. 
150,- pr år. For resten af 2018 samt 
2019 kan du indbetale kr. 200,-. 

Dette skal ses som en orientering om 
den øjeblikkelige tilstand samt en ap-
pel om at støtte op om det arbejde vi 
gør for at bevare vores alle sammens 
forsamlingshus.
Kontingent kan indbetales på konto nr. 
7780-0002181527 i Skjern bank eller 
på mobile pay 80850.

Kulturparaplyens bestyrelse inviterer 
til åbent hus i forsamlingshuset 
tirsdag 2.oktober kl. 20.00, for at 
diskutere ideer, kritik, alt mellem him-
mel og jord der kunne være relevant 
i forhold til forsamlingshuset, og vi 
håber på, at så mange som muligt vil 
møde op.

KULTURPARAPLYEN GØRDING 
APPEL - ÅBENT HUS TIRSDAG 2.OKTOBER KL. 20.00

Teateret mangler en musiker som vil være med til dette 
skønne arbejde med de mange børn.
Vil du vide mere om teateret, så kan du henvende dig 
til:

Formanden Hanne ”BESS” Hansen tlf: 61 72 33 16
Eller instruktør Lola Pedersen tlf: 30 72 70 82

DET GJØRDINSKE TEATER SØGER BØRN I ALDEREN 9 ÅR OG OPEFTER DET GJØRDINSKE TEATER SØGER MUSIKER



Adresser:
Præst Pernille Plesner Troldborg, Kirkevej 31 75 17 80 65
Men.rådsformand Else Lisby Møller, Nørregade 66 75 17 83 69
Kontaktperson  Dorte Rømer, Nr. Høevej 2 21 65 32 45 
Kirkeværge, Sally Huntingford, Gyllingsvej 2 75 17 73 00
Kirkesanger Elena Bossen, Damvej 26, Ribe 50 29 79 69

Kirketjener Tove Sørensen, Bjerndrupvej 6 23 37 63 84
Organist Kirstine Uth, Bindeleddet 8, 6705 Esbjerg Ø 61 74 86 66
Kirkegårdskontoret Kirkevej 31,  75 17 88 95
Telefontid: mandag til torsdag kl. 09:00 - 15:00, 
fredag kl. 09:00 - 12:00 

ORIENTERING OM GØRDING KIRKEGÅRD

FOREDRAG I KONFIRMANDSTUEN - Torsdag d. 27. september kl. 19.00

KIRKE FOR BØRN - Fredag d. 14. september kl. 17-18.30

De stærkeste rødder har træer i blæst
”De stærkeste rødder har træer i blæst”. 
Sådan skriver Per Krøis Kjærsgaard i 
sangen ”Linedanser”. Foredraget be-
lyser hvordan vore liv formes af både 
medgang og modgang. Hvad gør livet 
lykkeligt, og hvordan kan vi både være 

enkeltpersoner og dog dele af et større 
fællesskab? I sidste del af foredraget be-
skrives syv pejlemærker, der kan hjælpe 
os til at holde balancen, når vi bevæger 
os ud på linen mellem fødsel og død. 
 
Gratis adgang.

Situationen på kirkegården er for øje-
blikket sådan, at kirkegårdsleder Jens 
Christian Pedersen fortsat er sygemeldt 
og har opsagt sin stilling pr. 30.9.2018.
Dette har betydet, at arbejdet er blevet 
klaret af de øvrige ansatte med hjælp i 
perioder udefra. Derfor har tingene ikke 
altid været som de plejer, men perso-
nalet har gjort en stor indsats og hjulpet 
hinanden. Det skal de have ros for.
Derudover har sommerens tørke gjort 
det udfordrende at holde liv i blomster 
og planter.

I uge 33 blev hækkene klippet. Det har 
ikke været praktisk muligt tidligere - det 
beklager vi!
I august måned vil man se et nyt ansigt 
på kirkegården – Britta Cecilie Lønne, 
som er i praktik. Vi er glade for denne 
mulighed.
Vi ser frem til at kunne byde en ny med-
arbejder velkommen – der arbejdes på 
sagen.

På menighedsrådets vegne 
Else Lisby Møller, formand

”Der blev sagt nej!”
Det var Gud, der sagde, at Adam og Eva 
ikke måtte spise af æbletræet i Edens 
have. Men det gjorde de. 
Kom og hør fortællingen og vær med til 
at plante et paradisæbletræ i præstens 
have.
Vi spiser hotdogs og is bagefter – for-
håbentlig i præstegårdsparken (ellers i 

konfirmandstuen). Medbring tæppe til 
at sidde på. 
Af hensyn til mad beder vi om tilmelding 
til præsten.
Tlf. 75 17 80 65, ptr@km.dk eller på 
kirkens facebookside
Gudstjenesten er for alle. Så tag hele 
familien med – også gerne dine bed-
steforældre!

v. tidl. biskop over Viborg stift Karsten Nissen
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MÅNEDENS 
SALME

I anledning af at et nyt hold konfirmander 
lige om lidt begynder deres konfirmati-
onsforberedelsestid er månedens salme 
i september en konfirmationssalme. 
Men med sit både hverdagsnære og 
højtidelige ordvalg er den en salme, 
der også kan bruges bredt ved mange 
søndagsgudstjenester. Desuden er den 
en fornem gendigtning af Salme 139 i 
Gammel Testamente.

Forfatteren, Bente Graugaard Nielsen 
siger selv om sin salme:
”Jeg har gerne villet skrive en salme, der 
enkelt og tydeligt fortæller:
• Gud har skabt mig
• Gud elsker mig
• Gud kender mig – bedre end jeg ken-

der mig selv
• Gud forstår mig – bedre end jeg forstår 

mig selv
• Gud er hos mig – i fortid, nutid og 

fremtid, og det gør mig tryg.

Salmen har fået sin egen melodi, men 
kan også synges på den særdeles 
populære melodi til ”Du som gir os 
liv og gør os glade”. Det vil vi und-
tagelsesvist gøre i Gørding. Ellers er 
jeg af den overbevisning, at det ikke 
gavner nye salmer at have teksten 
fra en kendt melodi med ”på slæb”.  

Kom i kirke i september og syng salmen.

Gud, du kender alle mine veje,
også dem jeg ikke selv forstår.
Du, som satte kloden til at dreje,
ser din skabning, hvor vi står og går,
og når dine børn bli’r for forfløjne,
ser du på os med de milde øjne.

Gud, du kender alle mine tanker,
også dem jeg ikke selv kan li.
Du kan høre hjerterne, der banker,
når de mørke skygger går forbi,
og før ordene forlader munden,
kender du dem alle ned til grunden.

Gud, du kender alle mine dage,
også dem jeg ikke selv har mødt.
Du ser både fremad og tilbage,
du har elsket mig, før jeg blev født,
i din bog stod mine dage skrevet,
før en eneste af dem var levet.

Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: Kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er overalt og ved min side.

Troen, håbet, kærligheden, livet,
alting får jeg af din gode hånd,
fremtidsmål og drømme får jeg givet,
bind mig tæt til dig med stærke bånd,
så jeg aldrig kommer til at glemme,
hvem jeg er, og hvor jeg hører hjemme.

Bente Graugaard Nielsen 2015
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Gudstjenester
26.08 13. søn. e. trin. Zebedæussønnerne og pladserne i Jesu rige 10.30 PT
02.09 14. søn. e. trin. Den lamme ved Betesda dam 10.30 PT
09.09 15. søn. e. trin. Jesus besøger Martha og Maria 9.15 UV
16.09 16. søn. e. trin. Høstgudstjeneste 10.30 PT
23.09 17. søn. e. trin. Forklaringsgudstjeneste 16.30 PT

Østergården
Onsdag 05.09 kl. 10.30 UV
Onsdag 19.09 kl. 10.30 PT PT: Pernille Troldborg, UV: Uffe Vestergaard 



Gørdinglund Herregård I/S

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

Snerydningsforening
Er du træt af sneen?
Så ring til formand  
Kai Salby Jensen
Mobil: 20 40 54 80

Snerydder: 
Steen Egegaard 
tlf: 40103266
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Jytte & Kaj Sørensen
Nygade 36
Gørding 

TLF. 75 17 89 53
Et b
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COMPUTER  PROBLEMER?

JK-SERVICE
v/Jan Køpke Sørensen

            Ilstedvej 3 6740 Bramming 
Mobil 40 21 55 01

         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

TLF. 75 17 83 96
Bil 20 41 83 96

SDR.
LOURUPVEJ 19

GØRDING

DANSKE MALERMESTRE
GARANTI PÅ KVALITET

MALERMESTER
BENT PEDERSEN

Cut4you 
V. Frisør Rikke Stensgaard

Risagervej 5B, Gørding
 

  Tlf. 75178165

INDRE MISSION

TAK
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for Ordet og for livet.

 
N. F. S. Grundtvig 1844 

Salmer og sange

Alle er hjerteligt velkomne til følgende møder i september: 

Mandag     d. 3        kl. 14.30 Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag     d. 20.     kl. 14.30 Ældremøde i Bramming Missionshus.  
    Taler: Poul Erik Kammersgård, Jerne Kirke.

SPLINTEN 
Gørding idræts- & kulturcenter

Mandag den 17. september kl. 19.00 slår vi dørene op til sæson 2018/2019.
Har du lyst til at bruge dine hænder- har du brug for at bruge maskiner-har du lyst
til at få et lille drejerkursus - ja meget mere - så kom og besøg os.

På gen-nysyn
Bestyrelsen
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OPSTART DEN 4. SEPTEMBER 
I GØRDING IDRÆTS- & KULTURENTER

TIRSDAGE
Fortsættere kl. 18.30 
 
Begyndere kl. 20.00

Bil 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

AUT. VVS  
INSTALLATØR

Tumlehulen
Jette 4234 7784

Anne 2462 0869
tumlehulen@gmail.com 

www.freewebsite-service.com/tumlehulen

Her er rart at være

Privat pasningstilbud 0-3 årAmmitzbøll Cykelservice
CVR nr: 34983917

v/ Kristian Ammitzbøll
Faguddannet Cykelmekaniker

www.acykelservice eller a.cykelservice@live.dk
Forhandling af  GT Cykler

Åbningstider:  
Alle dage efter aftale

Kirkevej 15 • 6690 Gørding
Tlf: 23 37 48 88

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

INSTRUKTØRER

Lotte Vonsild Jørgensen
lotte@vonsild.net

Leif Wittorff
wilwijo@gmail.com

DUSTY BOOTS 
OPSTART LINEDANCE

KONTINGENT 
Ingen danseafgift 
Hele sæsonen 2018-2019

575,- kr.
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Julefrokost 
i GørdinG idræts- & kulturcenter

Lørdag den 17. november 2018 kl. 18.30 - 01.30

Tilmelding til:
Jette Hansen 26 12 86 22 eller Bodil Lauridsen 21 69 59 57

Se
 m

er
e 

på
 ”

G
ør

di
ng

 F
es

te
r”

A
rr. G

ørding H
allens Venner

K æ m p e 
j u l e b u f f e t 

l e v e r e s  a f 

D e n  G y l d n e  H a n e

HUSK 
der sælges lodder 

til amerikansk lotteri 
under maden

 J u l e f r o k o s t 

kr 545,-
     all inclusive/spis og drik alt hvad du kan

PunGløs



Tilmelding til:
Jette Hansen 26 12 86 22 eller Bodil Lauridsen 21 69 59 57

Menu fra den Gyldne Hane
Serveres ved bordene
Hvide sild med hjemmelavet karrysalat, æg og tomat. Stegte 
rødspætter med citron og rørt remoulade.

Afhentes ved Buffet
Tarteletter med høns og asparges. Fiskeanretning med aspar-
ges, ærter og rejer. Fad med røget laks og gravad dressing.  
Frikadeller med sønderjysk hvidkål. Stegt medister og kålpøl-
ser. Kamsteg med rødkål og asier. Mørbradbøf i svampesovs. 
Mix salat. Hjemmelavet ris á la mande med kirsebærsovs.  
Frisk frugt

HUSK 
amerikansk lotteri 

under maden
 P r . P e r s o n 

kr 545,-
    Pungløs betyder at der er fri bar hele aftenen med
    øl, sodavand, snaps, vin, forskelligt spiritus og kaffe.



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

 
•  Er dine ambitioner at komme til mange stævner og gerne vil til DM, så hjælper vi dig på vej.
•  Er du til træning på banen og til at deltage i hjemme- og udebaneturneringer, så er der mange muligheder.
•  Er du til træning og hyggeskydning, efterfulgt af en snak og måske en kop kaffe, er du velkommen.
•  Er du over 55 år, så har du også mulighed for at skyde / socialt samvær hver mandag fra kl. 14 - 16. 
 
Medlemspriser 2018/2019
• 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 den 3/9 

Mandag 14:00 – 16:00
 

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

GØRDING - VEJRUP SKYTTEKREDS 

RIFFEL OG PISTOLSKYDNING

Opstart på sæsonen 2018/19   
 Tirsdag den 4/9  kl. 18.30 – 21.00 

På banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter. 
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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 du ikke har tid 
eller mulighed for at komme så er du ikke forpligtiget af at 
skulle deltage.
Du kan ligeledes frit deltage i de ca. 8-10 stævner vi deltager 
i årligt i lokalområdet og ved DM.

Gørding-Vejrup Skyttekreds var en af de mest deltagende 
foreninger i Sydvestjylland ved stævner og konkurrence- 
skydninger. Hvilket også resulterede i mange præmier og 
pokaler til foreningens medlemmer 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 

SKYDNING 
EN FRI SPORT

Skydning, en sport i centrum 
 www.skytteklubben.dk

Skole DM for 5. klasses elever
Se her hvis du er: elev eller forældre til en elev i 5. klasse

Her har du mulighed for at konkurrere med landets 
andre 5. klasser

Skole DM er gratis at deltage i, det kræver blot der 
minimum er 4 fra en klasse der,
 deltager for at danne et hold.

Se mere på:  dgi.dk/skoledmskydning 

Er du eller klassen interesseret, så kontakt 
Verner Fogh på tlf. 40271020 eller mail. vf@vf-biler.dk
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Vi har jo et par gange for år tilbage haft 
besøg af Erik Grip i Forsamlingshuset.
I dag er en koncert med Erik Grip mere 
end sange. Anekdoter og røverhistorier 
mellem sangene gør det til noget yderst 
personligt og nærværende. En anmelder 
skrev “der går helt Niels Hausgaard i 
den. Det er morsomt og rørende”. Erik 
Grip er en af få danskere, der er blevet 
optaget som medlem af YTF. Den sven-
ske forening for professionelle troubadu-
rer, Yrkes Trubadurerne Förening, der i 
sin tid blev stiftet af Cornelis og Fred 
Åkerstrøm. Erik Grip er dog absolut 
indbegrebet af danskhed og det selvom 
han har norske aner. Slægtsnavnet Grip 
er norsk.

Det helt store folkelige gennembrud kom 
med udgivelsen af Grundtvig albummet 
“De Levendes Land” i 1983. Der har 
været masser af turneer lige siden.

Midt i al det populære og kommerciel-
le må man ikke glemme, at Erik Grip 
startede som folkesanger med mange 

spillejobs i små klubber og på mindre 
spillesteder – der begyndte at dukke op 
i 60´erne. Det blev til et utal af turneer, 
solo eller med navne som Trille, Se-
bastian og Jan Toftlund. Sidstnævnte 
havde især i begyndelsen Erik Grip 
som fast makker og akkompagnatør. 
Erik Grip satte også musik til Jan Toft-
lunds yderst socialt engagerede og 
samfundskritiske tekster.

Erik Grip´s store forbilleder på scenen er 
tydeligvis Pete Seeger og Paul Simon, 
naturligt nok, da de om nogen perso-
nificerer den amerikanske folk-revivel, 
da den kom til Danmark. Inspiration 
blev og de mange besøg af folksingers 
i Visevershuset i Tivoli, København. Her 
var mødet med Alex Campbell, Dave 
Cousins, Sandy Denny og Trevor Lucas 
et personligt møde, der har sat sine spor 
i spillestil og måden at tiltale sit publikum 
på. Erik Grip var stifter af folkeklubben 

“Vognhjulet” i København, der i mange 
år præsenterede den væsentligste 
folkemusik og visesang, men det blev 
egen karriere det kom til at handle om. 
Udgivelse af “Frank Jægers Viser” i 1975 
blev en ny retning indenfor folkesangen i 
Danmark, og med mange efterfølgende 
udgivelser af danske digte tilsat musik af 
Erik Grip, blev der afsat et uudsletteligt 
spor i dansk musik og sang. Erik Grip´s 
første optræden på en større festival 
var ved Skagen Visefestival i 1976. En 
indspilning fra denne debut på en større 
scene er at finde på albummet “Blidt 
Forsvinder Natten” 1977. Efterfølgende 
kom Tønder, Roskilde og Skanderborg 
festivalerne og mange flere.

Still going strong – ingen hat og blå bril-
ler. Dette er tradition og ægte nærvær.

KULTURPARAPLYEN GØRDING 
PRÆSENTERER ERIK GRIP 
FREDAG DEN 5.OKTOBER KL. 20.00

Billetter af kr. 125,- kan købes i SPAR fra 1.september. 

Du kan også ringe og bestille på tlf 22 63 54 94.

Dørene åbnes kl. 18.00

Tag madkurven med og hyg dig med vennerne som en god optakt til koncerten.
Der er naturligvis drikkevarer i baren.
Glas og service forefindes i Forsamlingshuset.

GØRDING SOGNS FORSAMLINGSHUS

Du kan også 

følge os på 

FacebookKulturparaplyen
Gørding

Besøg vores hjemmeside  
og læs om udlejning, arrangementer mm.

www.goerding-sogns-forsamlingshus.dk
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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

Egon Nielsen
Nørregade 33 • 6690 Gørding

Tlf. 75 17 82 84
Åbningstider tirsdag – fredag  

kl. 1000 -1730

RADIO & TV A

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

Gørding  Bager i

Søndergade 4
Tlf. 75 17 81 31

hverdage  600 - 1600

lør-søn  600 - 1400

Åbningstider

6 2  x  7 4  m m 
 

S/H 1.450,-
Farver 2.270,- 
Kontakt 
sogneblad@goerding.dk 
for annonce

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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GLIF HÅNDBOLD 
ET DØGN MED HÅNDBOLD

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: 

fredag den 21. september kl. 17.00 til  
lørdag den 22. september kl. 12.00  

i Gørding Idræts - & Kulturcenter 

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

Det er IKKE tilladt for deltagerne at medbringe mobil. 
Forældre kan kontakte os på et af disse to numre: Ditte 42 27 04 88 eller Laila 23 74 93 93 
Arrangementet koster kr. 140, som skal betales kontant eller med mobilepay ved ankomst. 

 
Sportslige hilsner, Håndboldudvalget 

TILMELDING TIL ET DØGN MED HÅNDBOLD (tilmeldingen er bindende) foregår ved, 

at man som forælder sender en sms til Linette tlf. 27 51 65 89 med følgende oplysninger: 

• Barnets navn og klassetrin
• Evt. bemærkninger (medicin m.v.)
• Forældres navn og 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 skal ske senest tirsdag d. 18. september

SE HER 1.-8. KLASSE...
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GLIF 
FEST & IDE

Hjælpen er nær...

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

Bruno Schultz
Tlf. 9682 1582

Vælg en lokal bank, der har tid til 
dig, når du har tid... Ring og book  
et møde allerede i dag. 

Bramming: Tlf. 9682 1580  •  Ribe: Tlf. 9682 1600

Flemming Pedersen
Tlf. 9682 1617

Jesper Sølbech
Tlf. 9682 1619

Tina Hagge
Tlf. 9682 1591

EN KÆMPE TAK TIL JER ALLE FOR AT 

BAKKE SÅ GODT OP OM BYFESTEN 2018. 

VI I FEST & IDE ER MEGET TAKNEMLIGE.

 

VI SER FREM MOD 2019.
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Dag og tidpunkt Hold Ledere/
hjælpetrænere Kontaktperson

Mandag 
17:00- 18:00

5-6-årige piger
(5. årige – 0.klasse)

Freya Ramsing
Camilla Ravn
Kristine Johansen
Kristine Zebitz 

Majbritt Nielsen

Mandag
19:00 – 21:30 

Æ’jungs Mads Christian Tryk
Christoffer Mortensen 
Morten Jørgensen

Tine Boysen

Tirsdag
16:00 – 17:30

3 – 4 kl. piger og drenge Heidi Rasmussen
Majbritt Nielsen
Cecilie Rasmussen
Sara Sørensen
Alexander Ammitzbøll

Jonna Kristensen

Tirsdag
17:30 – 18:30

1 – 2 kl. piger Fie Schultz
Natasja Sørensen 
Emma Jensen

Lene Hansen 

Onsdag
16:15-17:00

Familiehold til og med 3 år Annemette Jæger
Kristine Zebitz

Jonna Kristensen

Onsdag
17:00-18:00

4-årige piger og drenge (Mangler en leder)
Bolette Jensen
Lærke Rasmussen 
Freja Nielsen 

Annemette Jæger 

Onsdag
19:00-20:30

OBS! – Vi arbejder på at 
flytte holdet pga Mini Mix 
5 kl og opefter juniormix 
(spring og rytme)

Anne-Katrine Johansen 
Rikke Frandsen 
Lars-Ole Nordby 
Anders-Jørgen Nordby

Annemette Jæger 

Torsdag
16:00- 17:10 

1-2 kl. drenge Anders Kristiansen
Jakob Hansen  
Cecilie Rasmussen 
Alexander Ammitzbøll

Tine Boysen

Torsdag
17:15 – 18:15

5-6-årige drenge
(5. årige – 0.klasse)

Anders Kristiansen
Jakob Hansen  
Laura Johansen 

Tine Boysen

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

Ret til ændringer forbeholdes

GYMNASTIK 
OPSTART SÆSON 2018/2019 ER UGE 37
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GYMNASTIK 

Familieholdet 
Kom og gør dit barn træt. Husk at 
have rester af aftensmaden fra dagen 
før. Ungerne er trætte når I kommer 
hjem. Det bliver hyggeligt - og mor og 
far kan få en rigtig hyggelig onsdag 
aften!

  
4 årige piger og drenge 
Kom og vær med til en MEGA sjov 
time med os, hvor der er gang i den. 
Kom og få noget motorik i kroppen 
mens du får gymnastik-kammerater! 
Hilsen træner/hjælpetrænerne! 

 
5-6 årige piger
Hej Piger! 
Kom og vær med til en sjov, lærerig og 
hyggelig time. Med masser af musik, 
leg, dans og spring. Kom og vær med, 
giv det et skud. De første 3 gange er 
gratis. Det bliver mega sjovt! - Hilsen 
trænerne.

5-6-årige drenge
Holdet er for seje drenge, der har lyst 
til sjov, masser af aktiviteter på red-
skaberne meget mere. Vi vil arbejde 
med forskellige spring fx håndstand og 
salto. Mød op og få sved på panden 
sammen de med andre drenge!!
Jakob, Laura & Anders
 

1.-2. klasse piger
Hej Piger! Vi tilbyder jer en sjov træ-
ning. Om I er nybegynde eller har 
meget erfaring inden for gymnastik, så 
bliver det MEGA fedt! Med fed musik 
og skønne trænere.

1.-2. klasse drenge 
Piger ingen adgang!
Er du en dreng og har lyst til at lære at 
springe, så er dette hold noget for dig. 
Vi skal særligt øve håndstand i år. Men 
vi skal selvfølgelig også lave saltoer og 
prøve at slå flikflak, og bevægelse og 
rytme til sej musik. 
Kom og vær med - Jakob, Cecilie, 
Alexander & Anders 

3.-4. klasse Mix
På vores hold er du sikker på:
Masser af fede spring og rytmer
Sved på panden
Nye udfordringer
Skæg og ballade
Trænere, der vil noget med holdet 
Hilsen Cecilie, Alexander, Sarah, Heidi 
og Majbritt.

Juniormix
5. klasse og op er et hold for både 
seriøse og dem som interesserer sig 
for gymnastik. Der vil være fokus på 
gymnastikken, men også plads til sjov. 
Det er et hold, hvor vi har rytmisk gym-
nastik og spring.

 
Æ-Jungs 
Vi er et hold for drenge i alderen 16+. 
Vi laver show-gymnastik med fokus på 
udtryk og udstråling. Man kan være 
med uanset niveau – både rytmisk og 
springmæssigt. Æ-jungs kræver, at 
du er mødestræk – især til alle opvis-
ningerne. De ligger primært i marts 
måned. 
Vel mødt, Det Nye ’Jungs
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GØRDING STØTTEFORENING 
AF 1975

PRÆMIESPILLET

Juni trækning

 305 Anni Jensen, Hejrskovvej 41 199
 41 Ellen Jepsen, Toften 3 199
 9 Susanne Pedersen, Sdr. Lourupvej 31 100
 380 Susanne Henriksen, Kløvermarken 31 100
 75 Søren Pedersen, Sdr. Lourupvej 19 100
 342 Lissy Wind, Jernvedvej 10 100
 48 Anne-Mette Jæger, Nørregade 99 100
 322 Poul Erik Christensen, Vestergade 27 100
 377 Ulla Andreasen, Vestergade 12 100

Juli trækning

 190 Birgitte Jørgensen, Risagervej 6 199
 263 Jonny Pedersen, Sdr. Lourupvej 15 100
 220 Gurli Thomsen, Østergade 22 100
 240 Alfred Pjengaard, Østergade 24B 100
 97 Bjarne Andersen, Østergade 30 100
 312 Allan Pedersen, Søndermarken 14 100
 161 Simona Petersen, Søndergade 18 100
 282 Niels Jørgen Johannessen, Nørregade 112 100

Opkrævere er:
Lis Jørgensen &
Bruno Jørgensen 

 som tager imod tilmeldinger 
til præmiespillet.

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

Præmiespil 
koster 150,- kr. pr. år 

og der trækkes hver måned lod om 
gevinster á  

2 x 199 kr. og 7 x 100 kr.

Med forbehold for evt trykfejl

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. 20 30 96 29
 (bedst efter kl.1700)

Kulturparaplyen
Gørding
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Jes Lund

E-mail: hallen@goerding.dk

Tlf: 75 17 80 20 / 22 36 31 13

Sports-Caféen
Gørding Idræts- & Kulturcenter  

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  •  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
www.casperskoreskole.dk

Dan-Boks ApS
Vejrupvej 12

Tlf: 75 17 73 22

Udlejning af depotrum
Ren, tør og sikker opbevaring

Mangler du et depotrum til opbevaring 
af indbo, møbler m.m. 

så kontakt os og hør nærmere.

HENNING BLOCH AUTOSERVICE
Søndergade 14 • 6690 Gørding
Tlf. 75 17 89 89 • www.autobloch.dk

Du får altid 3 års garanti 
på nye reservedele
- så er du bedre kørende
- så er du bedre kørende 

hos AutoMester, står vi ved vores arbejde. 

Derfor giver vi altid 3 års garanti på alle 

nye reservedele, som vi sætter i bilen. 

Det er alt sammen for at give dig ekstra 

tryghed og gøre dig bedre kørende.

Ekstra
tryghed

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 
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AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK

August
Mandag 27-08-2018 16:00 Bævermøde Spejderne Gørding 
Onsdag 29-08-2018 18:00 Ulvemøde Spejderne Gørding 
Onsdag 29-08-2018 19:00 Tropspejdermøde Spejderne Gørding 

SEPTEMBER
Søndag 02-09-2018 14:00 Opstart Familiespejd Spejderne Gørding 
Onsdag 05-09-2018 08:00 Lindegården - Udflugt Lindegården 
Mandag 10-09-2018 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Onsdag 12-09-2018 09:30 Sangtime Lindegården 
Fredag 14-09-2018 17:00 Børn i Kirke Gørding Kirke 
Tirsdag 18-09-2018 14:00 Foredrag Lindegården 
Onsdag 19-09-2018 09:00 Vandretur Lindegården 
Mandag 24-09-2018 13:00 Filtning på Lindegården Lindegården 
Onsdag 26-09-2018 13:00 Besøg på Rødding Højskole Lindegården 
Torsdag 27-09-2018 19:00 Foredrag i konfirmandstuen Gørding Kirke 

OKTOBER
Tirsdag 02-10-2018 14:00 Foredrag på Lindegården Lindegården 
Fredag 05-10-2018 17:00 Børn i Kirke Gørding Kirke 
Lørdag 06-10-2018 10:00 40 års jubilæum Gørding Idræts- & Kulturcenter 
Lørdag 06-10-2018 10:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 09-10-2018 09:00 Tirsdagscafé på Lindegården Lindegården 
Onsdag 10-10-2018 09:30 Sangtime Lindegården 
Fredag 12-10-2018 14:00 Modeopvisning på Lindegården Lindegården 
Tirsdag 23-10-2018 09:00 Åbent hus - Lindegården Lindegården 
Tirsdag 23-10-2018 19:00 Filmaften i konfirmandstuen Gørding Kirke 
Onsdag 24-10-2018 09:00 Vandretur Lindegården 
Tirsdag 30-10-2018 14:00 Foredrag - Lindegården Lindegården 

NOVEMBER
Tirsdag 06-11-2018 09:00 Tirsdagscafé - Lindegården Lindegården 
Onsdag 07-11-2018 19:00 Repræsentantskabsmøde  Gørding Lokalråd 
Fredag 09-11-2018 17:00 Børn i Kirke Gørding Kirke 
Tirsdag 13-11-2018 14:00 Foredrag-Lindegården Lindegården 
Onsdag 14-11-2018 09:30 Sangtime Lindegården 
Onsdag 14-11-2018 13:00 Janus Bygningen Lindegården 
Søndag 18-11-2018 16:30 Alberte Winding koncert Gørding Kirke 
Mandag 19-11-2018 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 20-11-2018 09:00 Tirsdagscafé - Lindegården Lindegården 
Onsdag 21-11-2018 09:00 Vandretur Lindegården Lindegården 
Torsdag 22-11-2018 14:00 Syng sammen Lindegården Lindegården 
Lørdag 24-11-2018 10:00 Julemarked på Gørdinglund Gørding.dk 
Søndag 25-11-2018 10:00 Julemarked på Gørdinglund Gørding.dk 
Mandag 26-11-2018 14:00 Adventshygge Lindegården Lindegården 
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STØT ANNONCØRERNE 
DE STØTTER SOGNEBLADET

Annonce i Gørding Sogneblad
Kontakt Henrik Vestergaard 
på tlf. 30 18 65 17 eller 
mail: sogneblad@goerding.dk

Ammitzbøll Cykelservice ............................23 37 48 88
Andelskassen Bramming ............................87 99 52 10 

Bedemandsforretning Skov Madsen .........75 17 80 70
BOVIA - A.B. Vejen Byggeselskab ..............75 36 08 44
Bramming Specialoptik...............................75 10 22 20
Butik Knoppen  ............................................75 17 89 53
Byggefirmaet Chr. Iversen´s Eft.  ...............75 17 82 23

Caspers Køreskole ......................................29 78 90 25
Cut4You ........................................................75 17 81 65

Dagli´ Brugsen .............................................75 17 83 11
Dan-boks Aps ..............................................75 17 73 22
Dan-markering ApS .....................................75 17 73 22
Den Grønne Butik ........................................75 17 89 99
Din massør Gørding ....................................60 60 92 07
Dyrlægerne UNIVET ....................................70 20 21 41

Esbjerg og omegns Hestepraksis ..............40 36 94 52

Fodterapeut Miriam Christiansen. .............60 17 84 66
Forsamlingshuset - Gørding .......................20 30 96 29
Frisørsaksen  ...............................................75 17 86 63
Fyhn, Bedemandsforretning .......................75 17 13 00

GH BogføringsService.................................28 69 24 28
Grafisk Trykcenter .......................................76 109 110
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 ....................20 40 54 80
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 Fodplejer ........................................30 74 35 24

Jernbane Salonen & Aloe Vera Forh. .............75 17 86 17
JK Service - computerhjælp .......................40 21 55 01
JR Design .....................................................30 22 76 26

Kranio-Sakral Terapi ...................................23 60 38 81

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

Skjern Bank ..................................................96 82 16 00
SPAR .............................................................75 17 80 05
Sports-Caféen - Gørding Hallen .................75 17 80 20
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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