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Annoncer
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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

Sidste frist for indlevering  
af stof til næste blad:
 
Mandag 1. april 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  
nummer kan ske til deadline 
(mandag kl. 20.00) i Gørding 
Idræts- & Kulturcenter eller på 
e-mail til:
sogneblad@goerding.dk
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GØRDING SOGNEBLAD 
25 ÅRS JUBILÆUM

25
år

2 Marts 2019

I 1993 havde vi her i Gørding sogn,  
Kirkebladet og GLIF’s HIST & HER.
De øvrige foreninger var henvist til  
annoncemarkedet og det var dyrt.

Tanken om et fælles sogneblad var flere 
gang på tapetet – især når arrangemen-
terne kolliderede med hinanden.
Jungletrommerne gik i gang. Ideer  
søgtes nær og fjern.

De første rigtige pip kom i januar 1993, 
hvor ideen blev luftet for alle foreninger inkl 
Menighedsrådet, der havde det krav, at 
de ville ha’ midtersiderne uden annoncer. 

Så kunne man ta’ siden ud og hænge 
den på sin opslagstavle og dermed følge 
kirketiderne.  
Samtidig var der kommet forskelligt pc. 
udstyr, der kunne hjælpe redaktionen 
med at redigerer bladet.  
Hele tiden var redaktionen spørgsmålet. 
Hvem vil?  
Rigtig mange påtog sig ad hoc opgaver 
bl.a. styring af en aktivitetskalender. 
Stemningen var meget positiv. GLIF’s 
sponsorudvalg, fik udarbejdet tegnings-
ark-økonomi o.m.a.

En arbejdsgruppe bestående af Knud 
Riis Andresen, Ejvind Kruse,
Rikke Ågård, Karin Lauridsen, Jakob 
Mikkelsen og Kristian Holst blev valgt 
som ”samlere”.. 
12/1 1993 første bestyrelses-og re-
daktionsmøde med følgende emner: 
Økonomi (der blev trukket på GLIF’s 
resurser), køb af DTP-udstyr (33.000 
kr.), bankkonto, betaling, annoncering,  
momsregistrering, postvæsenet, tryk-
ning (Gørding Bogtryk), EDB kørsel af 
regnskab, ansøgning om sponsorer 
(Folkeoplysningen – Erhvervsudvalget), 
redaktion, vedtægter, nedsættelse af 

specifikke arbejdsgrupper, forsikringer 
+ meget mere. 
Engagement ud over alle bove. 
Navnet ”Gørding Sogneblad blev ved-
taget”.
Alt arbejdede hen mod en stiftende 
generalforsamling. 
Den blev holdt den 9. december 1993 
hvor 10 foreninger stiftede Gørding 
Sogneblad ved deres underskrift. 
Vedtægterne blev godkendt og den 
endelige bestyrelse valgt. 
Der var rigtig ”julestemning”.  Flot.

Tirsdag den 1. marts 1994 afholdt man 
den første ordinære generalforsamling 
med valg af den endelige bestyrelse 
og en ny redaktion bestående af Rikke 
Aagaard, Karin Lauridsen, Jan Mikkel-
sen og Knud Riis Andresen. 
Godt at GLIF kunne låne os pengene. 
Og så kom det første blad i marts 1994 
med det kendte Gørding Herreds segl 
på forsiden. 
Tak til alle, der ville bladet. 
Et stort til lykke med de 25 år og 
en kæmpe tak til alle, der har slidt 
for bladet.

Kristian

Som nuværende bestyrelsesformand 
for Sognebladet vil også jeg ønske  
bladet tillykke med de 25 år. 
I dette nummer kan vi læse om, hvordan 
det hele begyndte. 
Kristian Holst og tidl. sognepræst Rikke 
Aagaard Nielsen har bidraget med skri-
verier fra de gode gamle dage. 

Sådan har vores by været, og sådan er 
vores by stadigvæk kendetegnet ved, 
at her bor mennesker, der i særlig grad 
ønsker at gøre noget til gode for det 
store fællesskab. 
I det her tilfælde – at vi har et blad, hvori 
alle foreninger kan komme til orde, så 

vi kun behøver at kigge ét sted for at 
finde ud af, hvornår alle de forskellige 
arrangementer i Gørding finder sted.
Det er glædeligt, at Sognebladet stadig 
lever i bedste velgående. At annoncørerne 
fortsat støtter bladets beståen og dermed 
signalerer, at det netop er et gode for byen, 
at vi har et fælles blad, hvori alle foreninger, 
der ønsker det, kan kommunikere.

Jeg ønsker, at Sognebladet må bestå 
og være en samlende faktor for vores 
by i mange år fremover. 

Festlige hilsner fra 
Pernille Plesner Troldborg,  

bestyrelsesformand

SOGNEBLADETS BEGYNDELSE V/KRISTIAN HOLST
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25ÅR GØRDING SOGNEBLAD 
RIKKE AAGAARD NIELSEN 

25
år

Det er en både festlig og vigtig markering 
i Gørding -  det fortæller om gode ideer 
og tiltag, der understøttes fra begyndel-
sen, og om at der også holdes ved!

Når vi tænker over det, så er det kvarte 
århundrede, de 25 år, som Sognebla-
det har eksisteret, år, hvor der er sket 
SÅ meget på mediefronten. Der har vel 
egentlig ikke været en større udvikling 
netop på den front, siden Gutenberg og 
bogtrykkerkunstens udbredelse.

I Sognebladets 25 år er alt ”gået” digitalt. 
Dér finder man også Sognebladet nu 
om dage, den digitale platform rummer 
således også muligheden for, at jeg selv 
siddende på Hindsholm, kan læse med. 
Og gør det! Med stor glæde og fornøjelse.

Men bladet udkommer også i fysisk 
form, og det er stadig vigtigt.

Dengang for 25 år siden, var det digitale 
univers slet ikke på samme måde del af 
vores bevidsthed og tankegang.
Det var slet ikke til diskussion om vi 
skulle lave et fysisk blad eller udkomme 
som net-udgave.

Bladet skulle netop samlende lande i 
postkasserne og visuelt håndgribeligt 
være et udtryk for, at vi var én by, og 
at der foregik et væld af aktiviteter, 
som bød sig til for alle. Uanset tidligere 
kendskab, og måske kunne det også 

være interesse skabende, hvis ikke man 
kendte til aktiviteterne.

Ikke mindst skulle bladet i fysisk form 
vise hvordan vi er bundet og flettet sam-
men, og at vi også på den måde kunne 
være med til at give plads for hinandens 
aktiviteter ved en vis koordinering. Det er 
svært, og det fandt vi også ud af igen, 
der vil være arrangementer, som ligger 
oveni hinanden. Det siger sandelig også 
noget aktivitets niveauet, og det har altid 
været højt i Gørding. 

Men at vi er både krop og ånd/sjæl med 
de aktiviteter og arrangementer, som 
dertil hører og dyrkes, og det blev på 
smukkeste vis flettet sammen i et fælles 
Sogneblads udtryk.

Alt det nye med computere blev dog 
taget i brug lige fra starten. Der blev 
investeret i udstyr, så det var på ingen 
måde blot et gammeldags blad, eller en 
sammenklipning af tidligere forenings- 
og kirke informationer.

Det blev vel nok til rigtig mange gode 
og lærerige timer i Hallens redaktions-
lokale. Alt det første og grundlæggende, 
som jeg har lært om computere, pro-
grammer, grafik/illustrationer, sugede 
jeg til mig i samarbejdet med Richard 
Holst-Andersen og Karin Lauridsen. 
Tænker tit på det :-)  Sikke en ny verden, 
der åbnede sig, også i at arbejde med 

de logoer og det fælles udtryk, som hele 
bestyrelsen udarbejdede retningslinjer 
for. Selve samarbejdets opbygning, som 
et andels foretagende, med bidrag og 
sider til rådighed, var en god gammel-
dags måde at organisere på – og det 
har vist sig langtidsholdbart.

Hvor har jeg tænkt på det mange gange, 
og at bladet på smukkeste vis integrerer 
en hel by, et sogn, med alle de forskelli-
ge interesser og arbejdsområder.

Der blev jo også plads til billeder, og dem 
vil vi alle sammen gerne se på. Der blev 
plads til artikler fra det afholdte, også fra 
kirken – og netop det, var jo godt: at vi 
sammen skabte både bedre plads, ind-
blik og overblik ved at gå sammen. Det 
overskyggede – også i menighedsrådet 
– at vi så også hver især opgav noget, 
som f.eks. kirkebladet.

Hjertelig tillykke – et kvart århundred er 
det allerede. Endnu engang har jeg lige 
læst bladet.

Så forynget, friskt og indbydende ser 
det ud – 

Det ER  godt gået. Tænk sig! ALLE 
de historier og arrangementer, som 
til huse og øjne er nået!

Bedste hilsner
Rikke Aagaard Nielsen

25 år – det er jo et kvart århundrede. 
Det er virkelig noget – og det er godt gået!  

Hjertelig tillykke med Sognebladets jubilæum.
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25ÅR GØRDING SOGNEBLAD 
KARIN HELENE ANDERSEN

25
år

Gørding Sogneblad fylder år – 25 år, og 
derfor har jeg kigget lidt i nogle af de 
første numre af bladet. Det første der 
falder mig ind, er at bladet har ændret 
udseende nogle gange. De første år vi 
lavede Sognebladet, havde forsiden 
hvert år et gennemgående tema – det 
kunne være tegninger af bygninger fra 
byen eller gamle postkort. I mange år 
har det været billeder fra begivenheder 
i byen. Hvert år havde også sin farve. 
Layoutet har også ændret sig, vi har 
fuldt med den teknologiske udvikling 

og har i dag et professionelt program 
til at sætte bladet op i. Jeg synes vi 
nu har et blad, der har et smart og flot 
layout, som man lægger mærke til. 
Dette skyldes ikke kun programmet til 
at lave det i, men ligeså meget, dygtige 
redaktionsmedlemmer.

Tilbage til de første numre, og et af 
indlæggene omhandlede planer om 
renovering af Nørregade:
Sjovt at se tegningen, og sammenligne 
med Nørregade i dag.

Side 3 blev i en del år brugt som debat-
side eller til den gode historie. 
Debatten om Nørregade og trafikken 
gennem byen har været et tilbageven-
dende tema igen et indlæg. 
Lukningen af jernbaneovergangen var 
et indlæg, der skabte meget opmærk-
somhed - og stadig gør det.
I et af bladene stødte jeg på dette ind-
læg fra Borgerforeningen om børnepas-
ningen i Gørding.

I de 25 år Gørding har haft Sognebladet 
har der været bragt mange forskellige 
indlæg og interviews. Hvis man nu får 
lyst til at læse flere spændende, sjove 

og diskuterende indlæg, kan man på 
Gørding Sognearkiv læse alle bladene.

Jeg vil runde af med et håb om at 
 Gørding også har et Sogneblad om 25 
år? Dels pga af vigtigheden af at have et 
blad, hvor byens foreninger kan annon-
cere meget billigere end i aviserne - men 
også fordi det er vigtigt at have et blad, 
hvor man som læser kan orientere sig 
om alt hvad der sker i foreningerne i et 
blad, hvad enten det er i papirform eller 
elektronisk.
Men men, hvis vi skal bestå, er vi ikke 
kun afhængige af frivillige, der brænder 
for at lave blad, men også af de annon-

cører/,foreninger der støtter bladet og 
gør det muligt, at vi kan udkomme 10 
gange årligt.
Tak til alle, der har gjort det muligt at få 
et blad på gaden hver måned i 25 år.
Jeg vil slutte med at ønske bladet tillykke 
med jubilæet.

Hilsen en der har været med alle 25 år
 

Karin Andersen
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KULTURPARAPLYEN
LOPPEMARKED

HUSK Kulturparaplyens store loppemarked  
til fordel for Forsamlingshuset 

Søndag d. 7. april kl 10-16 og 
Mandag d. 8. april kl 16-19

 i Forsamlingshuset, Kirkevej 1.

Kontakt allerede nu Hanne Jæger på tlf 23 32 73 21  
vedr. indlevering eller afhentning af effekter.

HUSK LOPPEMARKED

Kulturparaplyen
Gørding

MEDLEMSKAB AF KULTURPARAPLYEN 
Vil du være med til at sikre, at vi fortsat kan afholde kulturelle arrangementer samt udvikle 
nye initiativer i Forsamlingshuset er det en god ide at tegne medlemskab af Kulturparaplyen.

Det koster kun 150 kr pr husstand.

Så hvis du ikke allerede har tegnet/fornyet dit medlemskab 
kan du gøre det ved indbetaling af 150 kr på MobilePay 80850 
eller ved bankoverførsel til 7780-0002181527.

GENERALFORSAMLING
Kulturparaplyen indkalder hermed til den årlige generalforsamling

torsdag den 21. marts kl. 19.30 i Forsamlingshuset, Kirkevej 1.
Dagsorden efter forretningsordenen.



6 Marts 2019    Marts 2019 7  

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

Klinikken tilbyder følgende: 
 

Diabetes, ledde- og psoriasegigt-, 
samt bøjlebehandling. 
 

Tilskud kræver henvisning fra 
læge.  
 

Desuden Fodbehandling som 
består af lille fodbad, beskæring 
af hård hud samt negleklip og 
oprensning omkring neglene.

Kom dine fødder i forkøbet

Klinik for Fodterapi 
v. Miriam Christiansen
Strandby Kirkevej 139
6705 Esbjerg Ø

Tidsbestilling på  
60 17 84 66

Strandby Kirkevej 270 • 6700 Esbjerg
TLF. 76 109 110 • info@gte.dk

www.gte.dk

DIN LOKALE 
GRAFISKE 
PARTNER[      ]

GØRDING LOKALRÅD 
REN BY

Gørding Lokalråd vil gerne følge op på successen fra de seneste år, og derfor arrangerer 
vi igen - i samarbejde med Gørding Spejderne - ”ren by” i Gørding. Vi håber på samme 
store opbakning som tidligere.
Der bliver base nede ved spejderne, her mødes vi alle, som er med til oprydningen 
og her slutter dagen også.
 
Arrangementet løber af stablen 
den 31. marts 2019 kl. 09.30 til 12.00.
Vi håber, at byen bliver rigtig fin og ren til foråret samt til 
konfirmationssøndagene.
Lokalrådet kontakter grundejerforeninger, lejeforeninger, Spejderne, kon-
firmanderne og andre relevante grupper i byen vedr. planlægningen 

af denne dag.

Det er også muligt at kontakte:
Henrik Berg på telefon 28 57 83 03

”REN BY” PROJEKT – EN SUCCES!



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

Entre: 30 kr. pr. person med rulleskøjter/waveboard/løbehjul  
(uden bremser). Skateboard ikke tilladt!!  

Vi anbefaler brug af sikkerhedsudstyr i hallen!
GLIF

RULLEDISKO
Fredag den 22. marts 2019

For børn der går i skole
Kl. 19.00-21.00

KOM GERNE UDKLÆDT
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GLIF HÅNDBOLD 
U8/U10

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

G
Ø
R
D
I
N
G

Jytte & Kaj Sørensen
Nygade 36
Gørding 

TLF. 75 17 89 53
Et b

esø
g v

ærd 
!

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

Tak til vores sponsor ”Stena Recycling” for de fine træningsdragter
Bagerste række fra venstre: Anna, Asger, Josephine, Nicoline, Freja, Tanja.

Forreste række fra venstre: Jes, Nicoline, Julie, Klara, Cecilie, Silje, Liv, Maja, Stine.

SOMMERTRÆNING
Vi starter op tirsdag d. 2 april fra kl. 16.30 til 18.00. Træningen er for 8 år til 14 år piger og drenge.  

En rigtig god mulighed for nye som gerne vil prøve håndbold, samt en mulighed for øvede at holde sig i form. 
 

Yderlig info: Marianne Jensen  23 67 46 19  //  Jes Lennert Hansen 25 24 91 93

8 Marts 2019    Marts 2019 9  



En mere udførlig beskrivelse af de forskellige arrangementer kan ses på vores hjemmeside: 
www.lindegaarden.gording.dk 

LINDEGÅRDEN

Mandag den 18. marts
Kl. 09.00 Cykeltur, mødested Nørregade 82, Gørding 

Tirsdag den 19. marts
Kl. 09.00 Gåtur rundt i byen. Flere hold.  
 Går i forskellig tempo.
Kl. 09 – 11 Lindegårdens drop-ind cafe er åben for alle 
Kl. 14.00 Foredrag - På tur med Den transsibiriske 
 jernbane. Tidligere borgmester i Egebjerg  
 kommune Poul Weber.

Onsdag den 20. marts
Kl. 10 – 11 Læsekreds under ledelse af Else Bak

Torsdag den 21. marts   
Kl. 09.00  Ud i det blå. Sporet ved Lintrup. Samkørsel  

fra Lindegården kl. 9.00. Medbring selv for-
middagskaffe.

Kl. 13 – 16 Lindegårdens drop-ind cafe er åben for alle.
 Brætspil, kortspil, håndarbejde, socialt sam  
 vær. Kaffe: 5,00 kr. 

Mandag den 25. marts
Kl. 09.00 Cykeltur, mødested Nørregade 82, Gørding 

Kl. 14.00   Modeopvisning 
Seniorshoppen viser de nyeste kollektioner. 

Tirsdag den 26. marts
Kl. 09.00 Gåtur rundt i byen. Flere hold.  
 Går i forskellig tempo.  
Kl. 09 – 11 Lindegårdens drop-ind cafe er åben for alle
Kl. 09 – 11  Hobbyarbejde: Mona Mogensen kommer   
 med nye ideer til forårs- og påskepynt.

Kl. 13 – 16 Vi strikker til andre: f. eks: tæpper og babytøj  
 til gadebørn på Balkan (gratis garn udleveres).  
 Tovholder: Mary Lønne og Metha Tonnesen.
 Små bomuldshuer til nyfødte på SVS,  
 Esbjerg. (eget garn). 
  Tovholder: Karen H. Jensen. Siddepuder til 

børn i Gørding kirken. Gratis uldgarn og op-
skrift. Medbring pinde nr. 5 eller 5,5. Tovhol-
der: Ester Holst

Onsdag den 27. marts
Kl. 9.30 – 11.00 Sang og fortælling med Pernille Troldborg.

Onsdag den 27. marts 
Kl. 12.45 Besøg på Trapholt Museum, Kolding.  

  Samkørsel fra Lindegården i private biler 
kl.12.45. Guidet rundvisning i Kay Bojsen 
udstillingen. Deltagerbetaling kr. 100,-

  Medbring selv kaffe som nydes i madpakke 
huset. Tilmelding senest den 19. marts til 
Mette Marie Thomsen, tlf. 5133 9245

Mandag den 01. april
Kl. 09.00 Cykeltur, mødested Nørregade 82, Gørding 

Tirsdag den 02. april
Kl. 09.00 Gåtur rundt i byen. Flere hold.  
 Går i forskellig tempo.  
Kl. 09 – 11 Lindegårdens drop-ind cafe er åben for alle 
Kl. 14.00  Foredrag: Lagkage uden lys af NLP terapeut  
 og coach Christel Sonne Rasmussen.
 Hvordan er det at leve som aktiv kvinde med  
 selvstændig praksis og foredragsvirksomhed,  
 teenagebørn og så med det ekstra vilkår at   
 være blevet helt blind.

Torsdag, den 04. april
Kl. 13 – 16 Lindegårdens drop-ind cafe er åben for alle. 
 Brætspil, kortspil, håndarbejde, socialt sam  
 vær.  Kaffe: 5,00 kr.

Mandag den 08. april
Kl. 09.00 Cykeltur, mødested Nørregade 82, Gørding 

Tirsdag den 09. april
Kl. 09.00 Gåtur rundt i byen. Flere hold.  
 Går i forskellig tempo.
Kl. 09 – 11 Lindegårdens drop-ind cafe er åben for alle 
Kl. 13 – 16 Vi strikker til andre: f. eks: tæpper og babytøj  
 til gadebørn på Balkan (gratis garn udleveres).
 Små bomuldshuer til nyfødte på SVS,  
 Esbjerg. (eget garn). Siddepuder til børn i   
 Gørding kirken. Gratis uldgarn og opskrift.
 Medbring pinde nr. 5 eller 5,5.

Onsdag, den 10. april
Kl. 10 – 11 Læsekreds under ledelse af Else Bak

Torsdag den 11. april 
Kl. 9.00 Vandretur ved Åtte Bjerge
 Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00.  
 Medbring selv formiddagskaffe.

Mandag den 15. april
Kl. 09.00    Cykeltur, mødested Nørregade 82, Gørding 
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ARRANGEMENTER

LINDEGÅRDEN

Der er mange og gode foredrag på 
Mødestedet Lindegården. Nogle af 
dem ”bliver siddende” og lagrer sig i 
baghovedet.
En sådan oplevelse havde vi, da Christi-
an Debel Jacobsen fortalte om samlivet 
med sin kone, efter at hun havde fået 
diagnosen Alzheimers. Hvordan det fra 
starten blev deres fælles sygdom, som 
de ville hjælpe hinanden med at tackle. 
Hvor det var vigtigt at være åbne om 
sygdommen og medinddrage andre 
mennesker i deres kamp. Blandt andet 
indvilligede de i at lade Anders Agger 
følge dem i forløbet og efterfølgende 

lavede en tv-udsendelse omkring for-
løbet.
Denne udsendelse løb lydløst på stor-
skærmen, mens Christian fortalte. Det 
var en stærk og bevægende oplevelse 
at høre ham berette om forløbet og om, 
hvordan han havde måttet lade et ple-
jehjem overtage plejen af hans hustru, 
da han ikke magtede det længere. Og 
hvordan hun var totalt hjælpeløs nu og 
ikke kunne genkende ham.
Dette gav anledning til mange spørgs-
mål, også af mere faglig art. Derfor 
havde Lindegården også inviteret en 
demenskoordinator, som kunne besvare 
mere fagspecifikke spørgsmål.
Ja, vi kender vel alle mennesker, der 
bliver ramt af denne ubarmhjertige 
sygdom. Blandt andet derfor var fore-
draget vedkommende for os alle. Tak til 
Christian Debel Jacobsen, fordi han så 
åbent og ærligt fortalte for os.

Som noget nyt har vi prøvet at samar-
bejde med andre om et arrangement 
på Lindegården.
Det var kommet os for øre, at Nora 
Olesen havde været på Egnsmuseet 
og fortælle om Gørding bys historie. 
Vi kontaktede hende og anførte, at et 
sådant foredrag retteligt hørte hjemme i 
Gørding, og at Mødestedet Lindegården 
med glæde ville lægge lokaler til. Hun 
indvilligede heldigvis.

Hun har lavet sit foredrag ud fra sit 
arbejde på Gørding Sognearkiv og ud 
fra sit personlige kendskab til byen og 
dens borgere.
Så i samarbejde med Gørding Sogne-
arkiv inviterede vi til foredrag med Nora. 
Det var et aftenarrangement, så flere 
havde mulighed for at deltage.
Og det blev et tilløbsstykke uden lige. 
Vi fandt alt, hvad vi havde af stole og 
kopper og tallerkner i vore gemmer for 
at kunne give plads til de fremmødte.
Og så gik Nora ellers i gang med 
billeder og snak om vores by. En ren 
guldgrube af billedmateriale havde 
hun med i sin power point til at un-
derbygge sin spændende fortælling 
om Gørding. Den var krydret med små 
anekdoter om kendte mennesker fra 
bybilledet førhen. Og man fornemme-
de på det store og lydhøre publikum, 
at det kunne nikke genkendende til 
mange af tingene. Foredraget var delt 
i to dele. I pausen gik snakken livligt 
over kaffen, og det var foredraget og 
de tanker, det havde sat i gang, der 
var temaet her.
Så da Nora var klar til anden del, fik vi 
hurtigt drukket kaffen op, så vi kunne få 
mere at høre om vores by.
Nora fortalte meget vidende og velop-
lagt. Og interessen blandt tilhørerne var 
stor. En stor succes takket være Noras 
store forarbejde og gode formidling.
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ØSTERGÅRDENS VENNER 
ARRANGEMENTER

Alle beboere var inviteret til Sønderjysk kaffebord kl. 14 i spisestuen. Kaffebordet bestod af vandbakkelser, roulader, rug-
brødslagkager samt 2 slags småkager. Hvilket alle nød.
Igen i år havde vi “de lystige sømænd“ til at spille, hvilket var en kæmpe succes.
Alle kunne synge, nynne og svinge med armene til sangene. Der var også plads til en svingom + et ekstra nummer. Alle 
var i festlig og godt humør. Eftermiddagen sluttede af med besøg af en pølsevogn, hvor der bla kunne bestilles medister, 
hotdogs, frankfurtere osv. Der var nogle beboere, som selv var med ude at bestille, de nød duften af stegte og kogte 
pølser. Alle fik deres lattermuskler og sangstemmen i brug samt maverne fyldt op denne dag. 
Tak for en hyggelig eftermiddag 

Venlig hilsen Arv udvalget

FASTELAVN I DAGPLEJEN
Vi har i den kommunale dagpleje holdt fastelavn, hvor vi 
havde besøg af blandt andet Rasmus klump, prinsesser, 
spiderman, bier og brandmænd. Vi slog katten af posen. 
Da posen faldt var der rosiner og chokolade knapper i. 
Vi hyggede med boller og musik. 
 Venlig hilsen den kommunale dagpleje.
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Venneforeningen afholdt Generalforsamling  
den 7. Februar i Terapilokalet. 
Inge – Lise Larsen bød velkommen. 
Arne Clausen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning: 
Inge-Lise fortalte om årets gang med de forskellige arran-
gementer, så som Sang og fortælle eftermiddage med 
Pernille, gudstjenester, banko spil, forårsfest, modeopvis-
ning, sildeaften, jordbærdag og de ugentlige aktiviteter, 
som skubbeturene på mandage, cykelpiloternes ture ud i 
Gørding og omegn. Der har været god tilslutning til akti-
viteterne fra beboere, pårørende og medlemmer af Ven-
neforeningen. Der tales igen om at have endnu en Kartof-
feldag, hvor nye kartofler koges ude i husene og tilpasses 
en dagsmeny. I stedet for en grillaften tænkes at servere 
æggekage med bacon og purløg.

Kassererens beretning: 
Arne Clausen fremlagde det reviderede regnskab. For-
eningen har 400 medlemmer. Foreningen har modtaget 
legatpenge fra Mine og Marius O. Madsens legat samt en 
pengegave fra den nu nedlagte antenneforening. Tak for 
pengene, som vil gå til aktiviteter for beboerne på Øster-
gården.

Ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 
revisor:  
Genvalg af Inge-Lise Larsen, Aase Nielsen og Anne-Grethe 
Steffensen til bestyrelsen. Nora Olesen og Birgit Pedersen 
fortsætter som suppleanter og Wagn Olesen som revisor.
Kontingent. 50 kr. pr. person. Uændret.

Eventuelt: 
Drøftelse af mulighed for en udflugtsdag til Fanø.

Efterfølgende konstituerende møde: 
Formand Inge-Lise Larsen. Næstformand Aase Nielsen. 
Kasserer Arne Clausen. Sekretær Anne- Grethe Steffen-
sen. Bestyrelsesmedlemmer Jytte Jensen, Gurli Thom-
sen og Bodil Madsen. Suppleanter Nora Olesen og Birgit 
Pedersen.

Arrangementer:
Onsdag d. 20. marts   Gudstjeneste kl. 10.30.
Søndag d. 24. marts kl. 14.00  FORÅRS HYGGE  
    

Mandag d. 25 marts    Sang og fortælle eftermiddag   
med Pernille. Borgere udefra 
betaler 10 kr.

Onsdag d. 4. April  Gudstjeneste kl. 10.30.
Tirsdag d. 9. April kl. 14.00 Modeopvisning.  
Damernes Butik kommer med tøjet og lokale mannequiner 
viser tøjet frem. Der er både dame og herretøj og efterføl-
gende kan selv prøve tøjet, og eventuelt købe.

Erindringsdans hver tirsdag i marts kl. 10 – 11. 
KOM OG VÆR MED.
Sangtime fredag fra kl. 10 – 11. Merete, Edith og Anne-Grethe 
synger for. KOM OG VÆR MED.
Mandegruppen samles hver 2. Tirsdag eftermiddag. Kører 
en tur i Bussen eller hygger sig sammen i huset.

ÅBENT HUS
Efter en større renovering er plejehjemmet Øster-
gården nu klar til at vise de nye, fine rammer frem.
Alle interesserede inviteres derfor til Åbent hus på 
Nørremarken 23 i Gørding torsdag den 11. April 
2019. Det endelige tidspunkt annonceres senere.
Både træningssal og spisestue har fået sig en 
overhaling, skiltning på plejehjemmet er forbedret, 
en ny krolfbane, hvor beboere og omkringboende 
ældre kan mødes til en dyst, er kommet til,og en ny 
sygeplejeklinik er nu også en del af Østergården. 

Man kan også høre om Østergårdens planer om at 
blive certificeret senioridrætscenter i samarbejde 
med DANSK Arbejder Idrætsforbund ( D A I ).

FORÅRSFEST/ HYGGE eftermiddag.  
Søndag den 24. Marts  kl. 14.00. for beboere, 
pårørende og medlemmer af Venneforeningen. 

Der serveres kaffe med lagkage, kransekage og 
en lille skænk. Fællessang og musikalsk  under-
holdning ved Lars Sørensen. 

TILMELDING TIL INGE-LISE LARSEN tlf. 40 
93 96 25  SENEST 17. MARTS.

f. Østergårdens Venner
Nora Olesen
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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     Vakant 
Kirkegårdskontoret Kirkevej 31,  75 17 88 95
Telefontid: mandag til torsdag kl. 09:00 - 15:00, 
fredag kl. 09:00 - 12:00 

Det er en dramatisk begivenhed, evangelisten beretter om. 
Han fortæller om, hvordan Gud griber ind i dødens verden. 
Hvordan i al verden skal man berette om det? Han fortæller: 
Der kom et kraftigt jordskælv. Herrens engel steg nemlig 
ned fra himlen og trådte hen til stenen.  

Jorden skælver. Det kan ikke være anderledes. Når Guds 
virkelighed berører vores, må alting ryste i sin grundvold. Nu 
vendes der op og ned på alting. På alle vore begreber om, 
hvad der kan ske, og hvad der ikke kan ske. Der vendes op 
og ned på, hvad der er sikkert, og hvad der er usikkert. Det 
som før lå øverst ligger nu nederst. Og det nederste øverst. 
Chokerende er det.  De levende, der holdt vagt ved graven 
bliver som døde, står der. Og den døde…. ja han er levende.

Når Gud tager ordet og rører ved den virkelighed, vi lever i og 
tror os sikker på, rystes vi i vores grundvold, og der vendes 
op og ned på alting.
Men sådan havde det jo allerede været dengang Jesus gik 
rundt deroppe i Galilæa og forkyndte Guds rige og helbredte 
syge. Dengang vendte han også op og ned på alting. De sidste 
blev de første, og de mindste blev kaldt de største. Og dem, 
som mente sig sikre – på sig selv og på Gud, dem sendte han 
usikre bort, mens dem, der af farisæermunde kun havde fået 

ørerne tudet fulde af usikkerhed, rankede ryggen og blev sikre 
i deres holdning og i mælet. Han gjorde de fattige rige, og de 
rige sendte han tomhændet bort.

Jorden skælver påskemorgen – ethvert menneskes tilværelse 
skælver ved dette budskab. 
Også de to Mariaers tilværelse blev rystet. Deres liv var gået 
i stå. Alt var gået i stå. Først ved korset. Derefter i graven. 
Stilhed. Dødsens stilhed. 
Men nu på tredjedagen sætter englen igen alt og alle i bevæ-
gelse. Og selv om Jesu mor og Maria havde sat sig i bevæ-
gelse ud mod graven, var et en underlig tungsindig gang. I 
mødet med englen på stenen udenfor graven bevægedes de 
først for alvor.  Kom, siger englen. Og englen fører kvinderne 
ind i graven. Den er tom. Straks fører han dem ud igen. 
Gå! Jesus er ikke her. Skynd jer hen til hans disciple og sig 
at han er opstået fra de døde. Opstået fra de døde? 
Hvor er Jesus da? Han er i Galilæa. Der, hvor deres nye liv 
med ham begyndte. Galilæa, der hvor Jesus virkede. Her talte 
han sit ord og gjorde sine gerninger. Her helbredte han de 
syge, opvakte de døde. Her uddrev han dæmoner og indbød 
syndige fattige og foragtede mennesker i sit fællesskab. 
Englen viser dem væk fra graven tilbage til alt det, som de har 
været vidner til. Gør de, som englen siger, vil de få ham at se. 
Og de vil se, at ikke et af hans ord, ikke en af hans gerninger 
er tilintetgjort, gendrevet eller gået tabt. Jesus lever!
De skal se ham. Han er nemlig gået i forvejen for dem. Men 
de kan kun få ham at se på jorden, efter at de har hørt op-
standelsesbudskabet fra himlen. Forkyndt af englen.

Når vi påskemorgen får forkyndt, at Gud vender op og ned på 
alting, at intet er umuligt for Gud – at han kan skabe liv af død - 
så må vi tro det og leve på det, også selv om det er i modstrid 
med det, vores fornuft kan sige os. For hvem har set en død 
opstå til livet igen? Hvem har fået en af deres kære tilbage? 
Når englen forkynder, at Gud har oprejst Jesus fra de døde, 

Med min prædiken fra Påskedag sidste år ønsker jeg alle en glædelig påske!

”Frygt ikke! Jeg ved at I søger efter Jesus, den 
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået”
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Gudstjenester
17.03 2. søn. i fasten Den kana’anæiske kvinde 10.30 UV
24.03 3. søn. i fasten Jesus uddriver en stum ånd 09.15 UV
31.03 Midfaste Bespisningen i ørkenen 10.30 PT
07.04 Mariæ Bebudelsesdag Gabriel besøger Maria 10.30 PT
14.04 Palmesøndag Jesu indtog i Jerusalem 09.15 UV

Østergården
Onsdag 20.03 10.30 UV
Onsdag 03.04 10.30 PT
Onsdag 17.04 10.30 UV

PT: Pernille Plesner Troldborg
UV: Uffe Vestergaard

KONFIRMANDSTUEN
Søndag den 7. april kl. 9.30

Morgenmad - Morgensang - 
Kirkegang 
Vi byder på morgenmad og morgen-
sang før gudstjenesten.
Præst og organist har i fællesskab 
udvalgt et par af salmerne fra sal-
mebogstillægget ”100 salmer” og 
”Kirkesangbogen”, som vi gerne vil 
se lidt nærmere på og lære.
Derfor er kirkekaffen søndag den 7. 
april frem til før gudstjenesten.
Vi mødes kl. 9.30 for at spise 
rundstykker og høre lidt om dagens 
to nye salmer, inden vi synger sal-
merne igennem og lærer dem forud 
for gudstjenesten kl. 10.30.
Velkommen til Morgenmad – 
Morgensang – Kirkegang!

Ps: Vi gentager arrangementet den 
første søndag i maj (d. 5. maj)

SOGNEUDFLUGTEN FOR  
EFTERLØNNERE OG PENSIONISTER 
På grund af faldende deltagelse de seneste år har Menighedsrådet besluttet, at 
der ikke bliver en sogneudflugt i 2019.
Vi vil forsøge at finde en ny tur igen i 2020 og har drøftet, om det skal være en halv- 
eller heldagstur. Vi modtager gerne ideer og kommentarer til/om sogneudflugten.
Menighedsrådet

må vi lytte til det, rystes og vove det ene 
øje og tro det og leve på det og fornem-
me, at vi ikke kan leve uden dette bud-
skab. Det er LIVETS budskab, budskab 
om liv og liv alene. Også liv på trods af 
den død, der er alle menneskers lod. 

Ganske enfoldigt tror jeg på, at den dag 
jeg lægges i min kiste, da er jeg kun hen-
lagt der midlertidigt. Det er ikke noget jeg 
tror, fordi min fornuft siger mig det. Jeg 
tror det, fordi Livets Herre forkynder det.
Blandt de første kristne talte man aldrig 
om, at et menneske blev begravet eller 
bisat. Dengang blev alle jordfæstet. Og 
man satte ofte en gravskrift med ordet: 
DEPOSITUS. Det ord betyder ”opbeva-
ret” eller ”deponeret” (vi kender det jo fra 
vores ord depot). Man deponerer noget, 
fordi man agter at hente det igen. Det 
var det ord, de første kristne brugte om 
deres døde. Ordet DEPOSITUS anvendt 
på en grav eller en kiste, viste, at her lå 

der én, der hørte til opstandelsesfolket. 
Herfra vil Gud hente sin skabning igen 
og nyskabe det.
I dag tegner vi korsets tegn både over 
vores små nydøbte og over vores døde. 
Det tomme kors er i vores kirker op-
standelsestegnet. Han er ikke her. Han 
er opstået! 
Jesus døde døden. Han har været i de 
dødes rige. Men har var der midlertidigt. 
Midlertidigt opbevaret. 
Det ændrer intet ved at døden skiller os 
ad, og gør ondt hel ind i marv og ben. 
Men det trøster, og det fylder os med 
håb, og det fylder os med mod til at 
leve det liv, vi der stadig lever, skal leve 
i vores Galilæa. 
Her må vi møde den opstandne. I hans 
ord om syndernes forladelse. I de hå-
befulde ord om kødets opstandelse og 
det evige liv. Her må vi leve på LIVETS 
vilkår og ikke på dødens præmisser. 
 Glædelig påske!
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INDRE MISSION 
MØDER

Alle er hjerteligt velkomne til følgende møder:
April:
Onsdag d. 3.  Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 25. kl. 14.30 Ældremøde i Bramming Missionshus.   
   Taler: Heri Elttør, Aulum.

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

Egon Nielsen
Nørregade 33 • 6690 Gørding

Tlf. 75 17 82 84
Åbningstider tirsdag – fredag  

kl. 1000 -1730

RADIO & TV AGørding  Bager i

Søndergade 4
Tlf. 75 17 81 31

hverdage  600 - 1600

lør-søn  600 - 1400

Åbningstider

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

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.

PÅSKE
O salige stund uden lige,
han lever, han lever endnu!
Han vandrer i sejerens rige, 
min sjæl, hvorfor sørger da du?
Han er ikke længer i graven, 
hvor blegnet i døden han lå.
Jeg levende så ham i haven,
og aldrig så skøn jeg ham så.

Johan Halmrast 1890.
Salmer og sange.
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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

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

Gørding Husholdningsforening – Aktivt Nærmiljø  
afholder ordinær generalforsamling  

i skolens personalestue  
tirsdag den 9. april 2019 kl. 1900 

Dagsorden iht. vedtægterne

GØRDING HUSHOLDNINGSFORENING – AKTIVT NÆRMILJØ
BABYKLUB OG GENERALFORSAMLING

Der er blevet indkøbt en ny madras til 
babyklubben. Et ønske fra mødrene, da 
babyklubben er godt besøgt og børnene 
ikke kunne være på den anden. 

Husk der er babyklub hver 4. mandag på 
Østergården fra kl 10-12.
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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 

ÅRSBERETNING GØRDING SOGNEARKIV 2018
Året 2018 har i Gørding Sognearkiv været meget travlt.  
Vi har modtaget 22 afleveringer, nogle ret omfattende, en 
del skriftlige henvendelser og haft 45 besøgende.  
Vi har samarbejdet med Gørding Skole, og 7. 8. og 9. klas-
serne havde i uge 41 Kirken og Kirkegården som emne.  
Sognepræst Pernille Troldborg fortalte i Kirken og Nora 
Olesen fortalte på Kirkegården.
På Kirkegården fortalte jeg om begravelses skikke op gen-
nem tiderne og efterfølgende gik vi tur på kirkegården, forbi 
bl.a.de store familiegravsteder, hvor der er en del historie 
om sognets tidligere beboere at fortælle.  
Vi var forbi Tyskergravmindet og de fredede grave, hvor 
frihedskæmpere fra 2. Verdenskrig ligger. I alt ca. 90 elever 
fordelt på 6 hold og 2 lærere.  
Det tog det meste af dagen, men jeg følte at eleverne var 
interesserede i historierne. 

Gørding Hallen havde i oktober 40 års jubilæum. Arkivet 
lavede en udstilling på 2 plancher og medbragte protokoller 
og ekstra billeder om hallen, som I dag hedder Gørding 
Idræts- & Kultur center.

Sydvestjyske Museer har et projekt om stationsbyernes 
historie. Nora Olesen fortalte om Gørding Stationsby på 
Bramming Egnsmuseum d. 6. Oktober.
Der var 48 fremmødte til foredraget med fremvisning af 
billeder og fortælling om huse, gader og mennesker. Der 
var god snak undervejs.

Til Årbogen for 2018 har Hanne Ejby og Nora Olesen en 
artikel, om de første 50 år fra Avisudklips samlingen, fra  
1918 til 1968. De næste 50 år følger i 2019 udgaven.  
Stor tak til Johanne Marie Ravn for stort arbejde, gennem 
mange år, med udklippene. Skuespiller Niels Johnsen 
påbegyndte samlingen i 1918.

Der er stor interesse, for især billeder, som er lagt ud på 
Arkiv.dk , vores Hjemmeside og på Facebook siden, som 
redigeres af Leif Køhler Jensen. Tak til ham.  
Niels Jørn Johannessen og Henning Nielsen registrerer og 
scanner bl.a. billeder ind.

Gørding Sognearkiv
Nora Olesen

GØRDING SOGNEARKIV 
ÅRSBERETNING
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Søndag den 3. marts 2019, begyndte 
det at vrimle ind med flotte udklædte 
børnehavebørn, deres søskende og 
forældre, i skolegården, det var nemlig 
blevet tid til årets fastelavnsfest. Vi var i 
år meget heldige med vejret, som viste 
sig fra sin pæne side, og vi kunne slå 
katten af tønden i tørvejr og med et 
strejf af solen. Efter tøndeslagningen 

og kåringen af 4 kattedronninger og 
4 kattekonger, begav vi os ind i sam-
lingssalen, hvor vi kunne hygge os med 
hjemmebagte fastelavnsboller, kaffe og 
saft. Her var også mulighed for at se 
de flotte kostumer, som alle børnene 
bar, samt tid til lidt leg og snak.
Børnehavens Venner takker for det 
flotte fremmøde.

Annonce i Gørding Sogneblad
Kontakt Henrik Vestergaard 
på sogneblad@goerding.dk

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

Massage & Wellness 
Bettina Sørensen
Tlf. 60 60 92 07

Din Massør Gørding

www.dinmassorgording.dk

 
V/lægeexamineret fodplejer Ida Bjerrisgaard 

Klinik og udekørende

Klinikken tilbyder 
Fodbehandling
ALIGN såler
Lak på  tå negle
Voksbehandlinger

Facebook: Holsted Fodplejer
Hedevangen 28, 6670 Holsted 
TLF : 30 74 35 24
Idabjerrisgaard@gmail.com 

BØRNEHAVEN FARVELADEN 

BØRNEHAVENS VENNER

BØRNEHAVENS
V E N N E R

På falderebet vil vi atter 
gøre opmærksom på at  

der er generalforsamling 
 i Børnehavens Venner,  

tirsdag den 19.3.19  
kl 19.30 i gult hus.
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Sabrina`s fodpleje
Skolegade nr. 12 
Pavillonen
6690 Gørding
sabrinasfodpleje@gmail.com Sabrina´s fodpleje

Udekørende
Mobil 26 18 00 20

www.casperskoreskole.dk

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

KULTURPARAPLYEN 
ÅBENT HUS I FORSAMLINGSHUSET

ÅBENT HUS
i Gørding sogns forsamlingshus 

SØNDAG den 31. marts kl. 13.00 - 16.30

KOM og se hvor flot og festligt, der kan dækkes op til familiens fest i forsamlingshuset.

Mindst 8 fantasifuldt og festligt dækkede borde står ”Klar til fest”

KOM og bliv og bliv inspireret

KOM og se, hvad forsamlingshuset i øvrigt har at byde på 

Vi glæder os til at se jer
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Storspejderne har gang i mange ideer for tiden, vores fællesrum i spejderhytten har fået en kærlig hånd, og nu er patrul-
jerummene også kommet med. En af de større ting vi har gang i, er verdens længste snobrød. Det er en rekord vi gerne 
vil slå, men der er altså tale om mere end 50 meter og der kunne vi godt bruge nogle flere storspejdere. Når vi har en 
dato, bliver Gørding by selvfølgelig inviteret til at komme, for vi kan jo ikke selv spise så meget snobrød. 

Man er altid velkomme til at komme ned og prøve, det her siger vores spejder om det at være spejder i Gørding gruppe: 
”Man finder ud af hvor i samarbejdet man passer bedst, fællesskabet skaber venner og fede oplevelser, man udvikler sig 
positivt og så konstruerer vi de fedeste ting med rafter og reb”. 

Vi har førhen lavet en bro af rafter hen over Gørding å, en hjemme-
lavet båd af presenning, en tur til København, hængt nogle af vores 
spejdere op i et træ ved hjælp af husholdningsfilm og konstrueret 
den fedeste indgangsportal. 

Vi har masser af skøre og vilde ideer, og er altid klar til at prøve for-
skellige ting. 
Lyder det som noget for dig så kig forbi. 

Hilsen storspejdere i Gørding Gruppe

62 x 74 mm 
 

S/H 1.595,-
F a r ve r  2 . 270 , - 

Kontakt 
sogneblad@goerding.dk

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 

LOURUP VVS ApS.

Tlf. 75 17 70 12 • Bil 21 21 88 89

v/ Johnny Mikkelsen
6690 Gørding

Vand Varme Sanitet
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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

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

GØRDING VARMEVÆRK AMBA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
AFHOLDES I GØRDING IDRÆTS & KULTURCENTER
Tirsdag den 16. april 2019 klokken 2000

Dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

 3. Den reviderede årsrapport/regnskab fremlægges til godkendelse

 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for 

  indeværende driftsår fremlægges til orientering

 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

 6. Forslag fra bestyrelsen

 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  Efter tur afgår Kurt Hansen og Kenneth Andersen (begge modtager genvalg).  

 9. Valg af revisor

 10. Eventuelt

Regnskab kan,  
senest 14 dage før, 
hentes på værkets 
hjemmeside:

www.goerdingvarme.dk 

eller på kontoret 
Nørregade 55 

Kan også rekvireres 
ved at ringe på  
telefon 75178036

Bestyrelsen
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H O L D  D I G  O R I E N T E R E T  P Å  ” G Ø R D I N G  F E S T E R ”

T O R S D A G
S p i s  s a m m e n
F o d b o l d k a m p
B a n k o

F R E D A G
F r e d a g s b a r
C a r b o x i n g
  H y g g e  i  T e l t e t  m e d 
” s y n g  m e d  g a r a n t i ”
 

L Ø R D A G
G r a t i s  M o r g e n m a d
 b a g a g e r u m s m a r k e d 
 T A R T E L E T - F E S T I V A L 
B o w - C o m b a t  T u r n e r i n g
R o y a l  Ø l b o w l i n g  T u r n e r i n g
f æ l l e s s p i s n i n g  i  t e l t e t

- Har du en god ide? så send den endelig til schmj@live.dk, 

-  Er du selv entertainer eller er I en klub og vil gerne vise hvad du/I kan, så send en mail til 
schmj@live.dk. og lad os se.



Februar trækning:

 98 Bente Hansen, Ilstedvej 6a 199,-
 397 Ivan K. Larsen, Risagervej 11 199,-
 82 Pia Nielsen, Hessellundvej 7 100,-
 250 Hanne Jensen, Ilstedvej 2 100,-
 209 Kurt Bennedsen, Sdr Lourupvej 38 100,-
 194 Anni Pedersen, Fyrrevænget 11 100,-
 145 Knud Erling Sørensen, Rebelsigvej 3 100,-
 27 Kurt Hansen, Birkevænget 24 100,-
 69 Ernst Jensen, Birkevænget 4 100,-

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

GØRDING STØTTEFORENING 
PRÆMIESPILLET

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 konsultation, 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
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GØRDING SOGNEBLAD 
RESUME FRA GENERALFORSAMLING

Det samlede referat kan læses på  
sognebladets hjemmeside på Gørding.dk

Beretning fra Bestyrelsen  
v/ Pernille PlesnerTroldborg

De seneste år har jeg indledt min beretning med at sige, at 
alt er ved det gamle – i ordets bedste betydning.
Det er der da også meget, der er.

Sognebladet lever i bedste velgående. Vi kan stadig – takket 
være håndboldklubbens og spejdernes unge og voksne – 
hente bladet i vores postkasser 10 gange årligt. Igen, tak for 
jeres omhyggelige og stabile omdeling.

Annoncørerne støtter også stadigvæk bladets beståen, og 
signalerer dermed, at det er et gode for byen, at vi har et fælles 
blad, hvori alle foreninger, der ønsker det, kan kommunikere. 
Tak til annoncørerne og til medlemsforeningerne for at levere 
stof til bladet. Tekst og billeder.

Redaktionen er også fortsat den samme – nemlig Karin, 
Henrik og Nete. Som jeg plejer at sige: uden jer intet blad. 
Og sådan er det. I gør et beundringsværdigt stykke arbejde. 
I udviser dygtighed og tålmodighed, hjælpsomhed og ihær-
dighed. Det er jeres skyld, at vi har så flot et Sogneblad med 
et så professionelt layout, som mange må misunde. 
Tusind tak for jeres hjælp!
Og tak til Ole for troligt at holde soft- og hardwaren opdateret 
og velkørende.

Buddrengen er også den samme. Det er nemlig Frede, der 
fortsat sørger for at Sognebladet kan læses på offentlige 
steder her i byen og i Bramming. Tak for ulejligheden med 
det, Frede!
Endelig kan jeg også igen i år takke vore revisorer og Grafisk 
Trykcenter for et godt samarbejde.

Og så indledte jeg jo med at antyde, at der også er noget, 
der ikke er ved det gamle.
Ved sidste generalforsamling valgte vores mangeårige kasse-
rer Vagn Pedersen nemlig at udtræde af bestyrelsesarbejdet. 
Nok engang skal der lyde en varm og hjertelig tak for de 14 
år du beklædte posten til UG med kryds og slange, Vagn. Vi 
har alle mærket hans iver og engagement for bladets beståen 
og udvikling. Tak – for også at bistå vores nye kasserer Emil 
med overtagelsen af kasserjobbet. Velkommen i bestyrel-
sen, Emil – vi har fuld tillid til dig, og mærker, at du har styr 
på budgetter og regnskab. Tak også til dig, Henrik for vores 

samarbejde. Du yder en indsats, jeg nyder at prale af rundt 
omkring. Sikke en ildsjæl vi har i dig.
Tak til jer begge for godt samarbejde i bestyrelsen.

Og så vil jeg slutte med at ønske Sognebladet tillykke med de 
25 år. I marts nummeret vil I kunne læse om, hvordan det hele 
begyndte. Kristian Holst og tidl. sognepræst Rikke Aagaard 
Nielsen har bidraget med skriverier fra de gode gamle dage. 
Glæd jer til at læse dem.
Sådan er vores by kendetegnet af, at her bor mennesker, 
der i særlig grad ønsker at gøre noget til gode for det store 
fællesskab. I det her tilfælde – at vi har et blad, hvori alle for-
eninger kan komme til orde,så vi kun behøver at kigge ét sted 
for at finde ud af, hvornår alle de forskellige arrangementer i 
Gørding finder sted.
Karin – du har været med i alle årene i redaktionslokalet. Ja, 
du var endda med, da bladet hed Hist og Her. Derfor skal du  
- i anledningen af Sognebladets 25 års jubilæum - have en 
buket i aften som vores tak til dig for al den flid og dygtighed 
og trofasthed du har ydet for Sognebladet. Tak Karin – vi 
håber du bliver på posten i mange år fremover.

Jeg ønsker også at Sognebladet må bestå og være en sam-
lende faktor for vores by i mange år fremover. 

Hermed slutter min beretning.

Regnskab og budget
Regnskab gennemgået af Emil Vestergaard og godkendt.
Budget for 2019 blev fremlagt og taget til efterretning.

Sidefordeling:
Gørding Rideklub er lukket og derfor skal der 
fordeles 2 sider årligt.
GLIF overtager de 2 sider.

Valg til bestyrelse 
Genvalg til Henrik Pape Vestergaard

Valg af suppleanter 
Valg til 
Arne Hessel Andersen, Splinten 
Lilian Rasmussen, Spejderne



MARTS
Søndag 17-03-2019 13:00 GYMNASTIKOPVISNING 2019 GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Tirsdag 19-03-2019 14:00 Lindegården, Foredrag Lindegården 
Tirsdag 19-03-2019 19:30 Ordinær Generalforsamling Gørding Hallens Venner 
Tirsdag 19-03-2019 19:30 Gen.fors. Børnehavens Venner Børnehavens Venner 
Onsdag 20-03-2019 19:30 Ordinært Vintermøde Gørding Idræts- & Kulturcenter 
Torsdag 21-03-2019 09:00 Gåtur: Sporet ved Lintrup Lindegården 
Torsdag 21-03-2019 19:00 Generalforsamling Kulturparap. Kuturparaplyen Gørding 
Lørdag 23-03-2019 14:00 Begynder mountainbike Gørding Træningscenter 
Mandag 25-03-2019 14:00 Modeopvisning på Lindegården Lindegården 
Tirsdag 26-03-2019 09:00 Kreativ tirsdag, Lindegården Lindegården 
Onsdag 27-03-2019 09:30 Sang og fortællinger m. Pernil Lindegården 
Onsdag 27-03-2019 12:45 Besøg på Trapholt Museeum Lindegården 
Lørdag 30-03-2019 14:00 Begynder mountainbike Gørding Træningscenter 
Søndag 31-03-2019 09:30 Ren By Gørding Lokalråd 
Søndag 31-03-2019 13:00 ÅBENT HUS i Forsamlingshuset.  Kuturparaplyen Gørding 

APRIL
Mandag 01-04-2019 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 02-04-2019 14:00 Lindegården - foredrag Lindegården 
Fredag 05-04-2019 17:00 Kirke for børn  Gørding Kirke 
Søndag 07-04-2019 09:30 Morgenmad-morgensang-kirkegang Gørding Kirke 
Søndag 07-04-2019 10:00 Loppemarked - Forsamlingshuset Kuturparaplyen Gørding 
Mandag 08-04-2019 16:00 Loppemarked - Forsamlingshuset Kuturparaplyen Gørding 
Tirsdag 09-04-2019 19:00 GHF - Generalforsamling Gørding Husholdningsforening 
Torsdag 11-04-2019 09:00 Vandretur v/Åtte Bjerge Lindegården 
Onsdag 24-04-2019 09:30 Lindegården. Sangtime Lindegården 
Tirsdag 30-04-2019 13:30 Virksomhedsbesøg med Lindegård Lindegården 

MAJ
Fredag 03-05-2019 17:00 Kirke for børn  Gørding Kirke 
Søndag 05-05-2019 09:30 Morgenmad-morgensang-kirkegang Gørding Kirke 
Mandag 06-05-2019 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 07-05-2019 19:30 Koncert i Gørding Kirke  Gørding Kirke 
Tirsdag 14-05-2019 09:45 Halv-dags udflugt Lindegården 
Tirsdag 14-05-2019 19:00 Optakt til sognerejse I Gørding Kirke 
Tirsdag 21-05-2019 18:00 Sommerfest, Lindegården Lindegården 
Onsdag 22-05-2019 09:30 Sangtime på Lindegården  Lindegården 
Tirsdag 28-05-2019 09:00 Sæsonafslutning, Lindegården Lindegården 

AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK
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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

Dan-boks Aps ..............................................75 17 73 22

Dan-markering ApS .....................................75 17 73 22

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 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

Knud Jørgensen El ......................................75 17 89 99

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

Sabrina`s Fodpleje .......................................26 18 00 20

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 

Tømrer Poul K. Poulsen ..............................75 17 82 27

Vognmand Torben Bøgh .............................23 24 95 62

STØT ANNONCØRERNE 
DE STØTTER SOGNEBLADET

Annonce i Gørding Sogneblad
Kontakt Henrik Vestergaard 
på tlf. 93 87 66 90 eller 
mail: sogneblad@goerding.dk

26 Marts 2019    Marts 2019 27  



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

N
ør

re
ga

de
 2

3 
 6

69
0 

G
ør

di
ng

75
 1

7 
89

 9
9

ww
w.d

en
gro

en
ne

bu
tik

.dk

K
nu

d 
Jø

rg
en

se
n 

EL
 A

pS
D

in
 fa

gm
an

d
Vi

 e
r s

pe
ci

al
is

te
r i

 v
ar

m
ep

um
pe

r

SH
AR

P 
ES

-G
FB

71
47

W
3

Va
sk

em
as

ki
ne

• 
En

er
gi

kl
as

se
 A

++
+

• 
Ka

pa
ci

te
t 7

 k
g

• 
14

00
 O

m
dr

ej
ni

ng
er

Se
t p

å 
 T

V

N
YT

 H
O

S 
KN

U
D 

JØ
RG

EN
SE

N
 E

L

Ti
lb

eh
ør

 ti
l  

M
ob

il/
IP

ad
Pr

is
er

 fr
a 

DK
K 

69
 - 

29
9,

- 

N
u 

afh
. 2

99
9,

-
Fø

r 4
49

9,
-

M
IT

SU
BI

SH
I


