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LÆS I DETTE NR.

Sidste frist for indlevering  
af stof til næste blad:
 
Mandag 9. september 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

DEADLINE

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

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

Fritids- & Ungdomsklubben
........................................... 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
Klaus Mølvad Pedersen ..... 20 16 11 74

Gørding Lokalråd 
lokalraad@goerding.dk
Kristina Schultz .................. 61 77 76 94

Fortunaskolen - Afd. Skolegade 
........................................... 76 16 77 00

Gørding Støtteforening
..............................................................

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 
Sanne Berg Andersen
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 ............ 93 87 66 90

Redaktionen
Henrik Vestergaard  
(ansvarlig) .......................... 93 87 66 90
Karin Andersen .................. 23 21 90 40
Nete Strømgart .................. 40 73 43 03

Annoncer
Henrik Vestergaard ............ 93 87 66 90

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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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

Salg og levering af
• Sand, vejmaterialer
• Sten og grus 

- flere farver og størrelser
• Granitskærver 

- flere farver og størrelser
• Pigsten, digesten, natursten
• Muldjord/harpet muldjord
• Afdækningsbark og skovflis

Vognmand
Torben Bøgh 

Jernvedvej 16 • 6690 Gørding
Tlf. 7517 7241 • Mobil 2324 9562

Vognmand Torben Bøgh
CONTAINERE 

UDLEJES
Kørsel med:
• Forvogn og kære med 

tip/hejs
• Trækker med tiptrailer

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

LOURUP VVS ApS.

Tlf. 75 17 70 12 • Bil 21 21 88 89

v/ Johnny Mikkelsen
6690 Gørding

Vand Varme Sanitet

I år er det 20 år siden at den første 
gadefest blev holdt på Sdr. Lourupvej. 
Dette  blev fejret med kagemand og 
helstegt pattegris den 3. august. 
Nr. Lourupvej havde udfordret os i 
tovtrækning over åen, hvilket var en 
udfordring vi ikke kunne modstå. Vi 
nævner her ikke noget om resultatet, 
men forlanger revanche til næste år.
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Opstart i Gørding Nord ca. kl. 10:
• Gørding Kirke
• Trade-Line
• Gørding Spejder 
• Gørding Vandværk
• Farveladen

Herefter er der lokal musik ved OK tanken 
(”Rock på tanken”), lokale håndværkere 
viser frem, og der er aktiviteter i Verdens-
skoven på vejen ned mod sydbyen.

Gørding Syd
•  Et telt er stillet op på banegårdspladsen, 

hvor der er lokal musik og i dagens an-
ledning mulighed for at forsyne  sig med 
lidt frokost fra ”Gørding Streetfood” - en 
helt unik mulighed.

• Mini byhistorisk vandring 
• Lindegården
• Lokale bi-avlere / Made in Gørding

Gørding Midt
I foyeren vil der være musikalske indslag 
af elever fra Kulturskolen, Hallen vil bugne 
af aktivitet indenfor og udenfor - her er et 
udpluk:

• Kultursalen fyldes med lokal kunst
•  Træningscentret laver små fremvisninger 

af deres aktiviteter
• Wellness-område  i mødelokale 3
• Find Lokalrådet i mødelokale 2
•  GLIF fylder hallen op med aktiviteter for 

både ung og gammel. Kom og se

GØRDING LOKALRÅD 
KEND DIN BY

ʻKEND DIN BY̓ -DAG

Har du husket et kryds i  
kalenderen den 28. september?
Vi nærmer os tiden for Kend Din By-dagen, og der bliver rigtig godt 
gang i byen med musik, rundvisninger, konkurrencer og meget 
andet. Vi er stadig i gang med planlægningen, og programmet er 
med ret til ændringer. 

Byen bliver delt op i 3 områder i nogle tidsrum, så man kan være 
med hele dagen eller blot plukke de ting ud, som interesserer en.

Programmet ser i skrivende således ud - bemærk at ikke alle 
aktiviteter/foreninger er nævnt. Det skyldes bl.a. sommerferien, at 
vi ikke har alt aftalt endnu.

Fællesspisning og afslutning af dagen kl. 17.30. GLIF og Kulturpa-
raplyen laver i samarbejde en fællesspisning for hele byen. 

ʻKEND DIN BY̓ -DAG

DU ER INVITERET GØRDING VIL 
SUMME AF LIV

28
/9

-2
01

9

Hold øje med Facebook-gruppen 
”KEND DIN BY - GØRDING 2019” 

for her giver vi mere information om  
hver aktivitet der sker i løbet af dagen

Og I næste sogneblad er der et løsblad  
med i postkassen. Det er programmet for dagen  

og her er alt mere udførligt beskrevet.
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GØRDING LOKALRÅD

”A ka’ nok”

præsenteres af Kulturparaplyen og GLIF
FÆLLESSPISNING I HALLEN KL. 17.30

I forbindelse med Kend-din-by dagen d. 28. september er 
det muligt at opstille borgere i Gørding og omegn, som man 
finder velegnet til en ”Á-ka-nok” pris.

Prisen skal gå til en person, som har gjort noget særligt for 
byen, eller måske en gruppe eller forening, som gør en forskel 
for byens borgere, og som fortjener denne erkendtlighed. 

Styregruppen har nedsat en komite som tager imod en 
begrundede nomineringer helt frem til d. 25. september. 

Á-ka-nok -komiteen består af:
• Kristina Schultz
• Henrik Vestergaard
• Annette Nicolajsen

Man kan nominere ved at indsende begrundelsen til 
formand@goerding.dk eller i postkassen hos Kristina Schultz, 
Rugmarken 17.

Det er en ærespris og vores lokale keramiker 
Søren Rundstrøm laver et værk, som overrækkes vinderen.

Vinderen bliver afsløret ved fællesspisningen i Gørding Idræts- 
& Kulturcenter som afslutning på vores Kend-Din-By dag 
lørdag d. 28. september kl. 18.

Menu fra Allans Dinner:
• Krydret sprængt flæskesteg m/ flødekartofler
• Frikadeller m/ kold kartoffelsalat
• Mixed salat m/ dressing
• Tomatsalat m/ vandmelon og bær

Voksne 100 kr.
Børn under 12 år 50 kr.

Under spisningen  uddeles prisen  
”A ka’ nok”

Køb din  billet i
SPAR
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TRÆNINGSCENTERET

HOLDSTART I UGE 33
Indoor Cycling  
mandage kl. 18-19 

Jumping fitness  
mandage og onsdage kl. 19-20 

Powerfitness  
torsdage kl. 18-19 

Træningscentrets åbningstider: 
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 05.00 - 22.00 

Onsdag  kl. 09.00 - 22.00

Fredag  kl. 05.00 - 20.00

Lørdag, søndag kl. 06.00 - 20.00

også i sommerferien

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. 
MOBIL PAY  25812
Vi glæder os til at se dig den 21. august

Hver onsdag kl. 18.30-19.30

Instruktører:  Ingeborg  25 46 22 35 Lillian  60 16 52 07

STAVGANG efterår 2019

Uge 34: 21. aug.  Stavgang
Uge 35: 28. aug. Stavgang
Uge 36: 4. sep. Stavgang
Uge 37: 11. sep. Stavgang
Uge 38: 18. sep. Stavgang
Uge 39: 25. sep. Stavgang
Uge 40: 2. okt. Stavgang
Uge 41: 9. okt. Stavgang

Uge 42: 16. okt. Ingen stavgang
Uge 43: 23. okt. Stavgang
Uge 44: 30. okt. Stavgang
Uge 45: 6. nov. Stavgang
Uge 46: 13. nov. Stavgang
Uge 47: 20. nov. Stavgang
Uge 48: 27. nov. Stavgang
Uge 49: 6. dec. Stavgang

Tilmelding på vores hjemmeside  www.goerding.dk  
under fanen træningscenter.
Første gang du er med, er en prøvetime - vi glæder os til at se dig.
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PROGRAM FOR EFTERÅRET 2019

LINDEGÅRDEN

Onsdag den 4. september: Heldags udflugt
Enemærkets Hostahave og Ringkøbing Fjord rundt. Bussen afgår fra Lindegården kl. 8.30.
Vi kører via Brundsbæk Mølle og Hellig Kors Kloster til Enemærkets klosterhave, som har mange sjældne og spæn-
dende træer, buske og stauder. 
Middagen nydes på Vedersø Kulturcenter. Derefter køres til Kaj Munks Præstegård, hvor en guide vil fortælle om 
stedet og Kaj Munks virke. På vej tilbage køres en tur rundt på havnen i Hvide Sande og videre sydpå ud til Tipperne, 
hvor vi kører rundt mellem de små hytter.
Buskøsel, kaf fe og rundstykker, entreer, 2-retters menu og ef termiddagskaf fe for kun kr. 450,-.  
Hjemkomst ca. kl. 17.30. Bindende tilmelding senest den 23. august til Jytte Zebitz.

Tirsdag den 10. september kl. 13.00: Kulturelle oplevelser
Rundvisning i I.C. Møllerparken i Esbjerg med arkivchef Jørgen Dickmann Rasmussen.
Efterfølgende kaffe og kage på Hotel Britannia. Samkørsel fra Lindegården i private biler kl. 13.00.
Deltagerbetaling inkl. kaffe og kage kr. 100,-. Tilmelding senest 4. september til Mette Marie Thomsen

 

Onsdag den 11. september kl. 9.30 – 11.00: Sangtime

Tirsdag den 17. september kl. 14.00: Foredrag
Hjælpearbejde for børn og unge mennesker i Gambia.
Lilian Davidsen fra Tjæreborg fortæller om sit arbejde med at formidle skolepenge og andre projekter fra sponsorer 
i Danmark, så børn og unge mennesker kan få skolegang med eksamen, der kan hjælpe dem videre til at få en 
uddannelse. 

Foto fra: lindegaarden.gording.dk
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Tirsdag den 24. september kl.  9.00 – 16.00: Åbent hus
Der er kaffe på kanden hele dagen, og medlemmer 
af bestyrelsen 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 Lin-
degården.

Læsekredsen har første møde onsdag den 25.9. kl. 10.00
Vi skal læse: ”Ved ishavet” af Lars Johansson. Bøgerne kan 
hentes på Byvænget 14 d. 2.9. og 3.9.

Torsdag den 26. september kl. 9.00: Vandretur
Ud i det blå. Vandretur fra De Hvide Mænd til den nye havn 
i Esbjerg. 
Start ved De Hvide Mænd. Samkørsel fra Lindegården  
kl. 9.00. Medbring selv formiddagskaffe.

Tirsdag den 1. oktober kl. 14.00: Foredrag
Grin er godt. Tag med journalist Arne Mariager på en morsom 
tur ind i humorens verden. 
”Der bliver grinet for lidt i Danmark og det er ærgerligt. For 
det er så godt at grine sammen. Humor er verdens bedste 
medicin – og helt uden bivirkninger”. Et muntert foredrag, 
propfyldt med sjove historier. Og hvor usandsynligt det end 
lyder, så er de fleste af historierne hentet fra det virkelige liv. 

Mandag den 7. oktober kl. 14.00: Modeopvisning
Seniorshoppen viser de nyeste kollektioner fra bl.a. S.O.L, 
Skovhus, Soya, Brantex, HS, CISO og LauRie.

Onsdag den 9. oktober kl. 9.30 – 11.00: Sangtime
Sang og fortælling med Pernille Troldborg.

Tirsdag den 22. oktober kl. 9.00 - 11.00:  
Kreativ tirsdag
Inge Schmidt hjælper med at fremstille smykker.

Torsdag den 24. oktober kl. 9.00: Vandretur
Ud i det blå. Byvandring i Bramming. Turen starter ved 
Bramming Sportscenter. Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00.
Medbring selv formiddagskaffe.

Tirsdag den 29. oktober: Virksomhedsbesøg
Besøg på Kjærgaard Paprør kl. 13.00. Firmaet producerer 
industrirør til oprulning af mange forskellige emner som f.eks. 
papir, plast, tekstil og fibermaterialer.
Vi mødes kl. 12.45 på Lindegården og følges ad til Ålunden 7.
Begrænset deltagerantal (20 pers.) 
Tilmelding til Jytte Zebitz senest 22. oktober.
Ved overtegning gentages besøget tirsdag den 5. november .
  

Tirsdag den 5. november kl. 9.00 – 11.00:  
Kreativ tirsdag
Mona Mogensen hjælper med at lave forskellige kort.
Også mulighed for andre kreative aktiviteter.

Tirsdag den 12. november kl. 14.00: Foredrag
Fremtidsfuldmagter, arv og testamente.  Advokat Signe Brodt-
korb fortæller om, hvorfor det kan være vigtigt at få lavet en 
fremtidsfuldmagt, hvis man bliver syg, mentalt svækket eller 
lignende og ikke kan tage vare om eksempelvis juridiske ting. 
Signe fortæller om, hvordan man får den lavet og vil også 
komme lidt ind på arv og testamente. 

Onsdag den 13. november kl. 9.30 – 11.00: Sangtime
Sang og fortælling med Pernille Troldborg. 

Torsdag den 14. november kl. 9.00: Ud i det blå
Vandretur på Hjertestien i Varde – Søndre Plantage.  
Start: Skadehøjvej. Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00.
Medbring selv formiddagskaffen.

Tirsdag den 19. november kl. 9.00 – 11.00:  
Kreativ tirsdag
Mona Mogensen kommer igen og hjælper med at lave for-
skellige kort.
Også mulighed for hjælp til andre kreative aktiviteter

Onsdag den 20. november kl. 13.00:  
Kulturelle oplevelser
Besøg på Askov Højskole med guidet rundvisning. Samkørsel 
fra Lindegården i private biler kl. 13.00. 
Deltagerbetaling inkl. kaffe og kage kr. 100,-.  
Tilmelding senest 13. november til Mette Marie Thomsen.

 
ARRANGEMENTER

LINDEGÅRDEN
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ARRANGEMENTER

LINDEGÅRDEN

Tirsdag den 26. november kl. 14.00: Adventshygge
Vi synger sammen efterårs- og julesange fra Højskolesang-
bogen. Elna Nielsen synger for og Marie Elbæk ledsager på 
klaveret. 
Else Bak vil læse et par historier imellem sangene.  
Der serveres gløgg, æbleskiver, kaffe og the.

Tirsdag den 3. december kl. 12.00: Julefrokost
Hyggelig julefrokost hvor Terkel Michelsen vil spille til sangene.
Bindende tilmelding senest den 25. november til Jytte Zebitz. 
Deltagerbetaling kr. 170,-.

Alle arrangementer foregår på Lindegården, såfremt andet 
ikke er nævnt.
Entre til tirsdagsunderholdning, sangeftermiddag, modeop-
visning og virksomhedsbesøg kr. 50,- inkl. kaffe og brød.

Tilmelding til: 

Jytte Zebitz tlf. 2622 8119 gerne sms eller 
mail:jyttezebitz@hotmail.com
 
Mette Marie Thomsen tlf. 5133 9245 
eller mail:mmpgth@gmail.com

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

KEND DIN BY
Mødestedet Lindegården deltager i  
”Kend din by”, lørdag den 28.9. 

Vi holder åbent fra 12.00 – 14.30.
Der vil være udstilling fra nogle af  
Lindegårdens aktiviteter. Og som  
vanligt er der kaffe på kanden.
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GLIF FEST & IDE 
BYFESTEN 2019

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

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.

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 

Hermed en stor tak for opbakningen til årets byfest.
Endnu engang tak til alle hjælpere og sponsorer, 
uden jer ingen byfest.

Vi kan hermed overbringe kr. 95.000,- til GLIF.

Vi ses igen d. 4. - 5. - 6. juni 2020.

Hilsen
Mikael, Glen, Steffen, Morten, Luise, Susanne, Laila 
og Susanne
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GHF AKTIVT NÆRMILJØ 
BABYKLUBBEN - MEDLEMSSKAB - BESTYRELSEN

Babyklubben
Alle nybagte forældre i Gørding og Vejrup området er vel-
komne i Babyklubben. Babyklubben holder til på Plejecentret 
Østergården og er åben hver den 4. mandag i måneden kl. 
10-12.  Her mødes småbørnsforældre og babyer og udveksler 
erfaringer. Som noget helt enestående for Esbjerg Kommune 
deltager også sundhedsplejersken, hvilket vi er meget glade 
for. Et par gange om året er der foredrag eller undervisning 
med relation til babyers sundhed og trivsel.

Bliv medlem
Som medlem af GHF Aktivt Nærmiljø er du bl.a. med til at 
sikre Babyklubbens fortsatte eksistens. 
Vi arrangerer også Nisser i skoven, hvor hele familien har et 
par hyggelige timer i Kommuneskoven.
Overfør kr. 100.- til Sydbank 7701-1260015 eller Mobilepay 
71729351.

 

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

Bestyrelsen består af:
Formand Marianne Jensen 23 67 46 19
Næstformand Annemette Jæger 28 29 06 77
Kasserer Lone Keller 24 21 99 83
Sekretær Ninna Mosegaard 30 225 226

Fælles oplevelse, oplysning og socialt samvær i nærmiljøet
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Gørdings spejdere har været på sommerlejr i Terp!

Den 24. juli rejste 9 forventningsfulde ulve fra Gørding af-
sted til årets Distriktssommerlejr, som skulle finde sted ude 
i Terp Spejdercenter. Temaet i år, var Folk og Spejdere fra 
Kardemommeby, som var inspireret af Folk og Røvere fra 
Kardemommeby. Ulvene ankom til parkeringspladsen, og 
blev sat til at gå ned til lejren. Første stop kom, da ulvene 
mødte skrappe Tante Sofie og den rare Politimester Bastian 
lige ude foran byskiltet ind til Kardemommeby. Den skrappe 
Tante Sofie tjekkede negle og ører, og da alle 9 ulve var ble-
vet godkendt, fik de lov til at gå ind og se Kardemommeby, 
som de store spejdere fra andre grupper havde været med 
til at bygge op. Kardemommeby indeholdt både Tobias’ tårn, 
slagteren, røverhulen, Tante Sofies Hus og andre bygninger. 
Da ulvene havde set byen, gik de videre om til lejrpladserne. 
Solen stod højt på himlen, og efter det første lag solcreme var 
smurt på huden, skulle ulvene ud og bygge huler, så de kunne 

gemme sig for røverne Kasper, 
Jesper og Jonathan. Ulvene fik 
hurtigt hentet de redskaber, de 
skulle bruge, men der gik dog 
ikke længe før de manglede en 
sav. Straks måtte ulvene sætte 
hulebyggeriet på pause, for 
de skulle på jagt efter Kasper, 
Jesper eller Jonathan. Saven 
kom tilbage og hulen blev 
bygget færdig. Derefter skulle 
ulvene lave aftensmad, inden 
de om aftenen skulle på aften 
aktiviteter.

Da solen stod op dagen efter, blev ulvene vækket og sendt til 
morgengymnastik, hvorefter de skulle ned og have morgen-
mad inden Tante Sofie og Politimester Bastian kom og tjekke-
de lejrpladserne. Aktiviteterne om torsdagen, handlede om de 
4 elementer, Jord, Vand, Ild og luft. Alle ulvene på lejren ren-
sede muddervand i hjemmelavede rensningsanlæg, de satte 
ild til teposer, skød med vandraketter, havde vand og jord-

stafet, byggede 
papirsbåde og 
sejlede med dem 
i Holsted Å inden 
de til sidst lavede 
lapper over bål. 
Da lapperne var 
spist, måtte alle 
spejderne på lej-
ren hoppe i åen 
og bade. Da det 
blev aften var ul-
vene ude på et pølseløb.
Fredag morgen skulle alle spej-
derne tidligt op for at være med 
til soveposegudstjeneste, som 
navnet siger, skulle spejderne til 
Gudstjeneste i soveposer. Fre-
dag var også den store Karde-
mommedag, og derfor var byen 
fyldt med aktiviteter. Man kunne 
lære at binde nogen af de svære 
knob, blandt andet en Abehånd, 
derudover kunne man både få 
brændt et stempel med Terp Spejdercenter, lave filterbolde 
ud af uld, man kunne lave medister, der var mulighed for at 
lave sit eget reb, og der var også mulighed for at lave vafler, 
og man kunne designe sit eget dyr ud af brænde og pinde. 
Efter aktiviteterne var åen endnu engang i brug, og der blev 
badet igen sammen med alle de andre spejdere på lejren. Alt 
sammen var en succes, som endte ud i den store kardemom-
mefest om aftenen, som startede ud med stand up af Jacob 
Svendsen, inden der var helstegt pattegris til aftensmad, som 
selvfølgelig også var lavet over bål. 
Lørdagen blev brugt på at skille lejren fra hinanden, pille 
Kardemommeby ned, og Gørdings ulve nåede også ned i 
åen en sidste gang – alt sammen inden forældrene kom og 
hentede de trætte ulve. 
Gørding Gruppe og ulvelederne takker af for en rigtig god lejr.
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Det blev en våd og blæsende kanotur, men vi hyggede os som kun spejdere kan…
 
Den 9.8 kl. 14.00 drog vi afsted på ka-
notur. Vi startede ved en lille bæk, der 
endte ud i Kongeåen, vi hyggede os 
under sejladsen med sang, sejlede lidt 
om kap og fik noget kage. 
Henad ved aftensmadstid, var vi ved 
overnatningsstedet ved Frihedsbroen, 
vi fik sat telt op og lavet mad. 

Da vi lagde os til at sove i vores telt, var vi 
lidt skeptiske overfor vores telt, da vi ikke 
sov med kabiner, samt det gik meget 
skråt ned. Så hvis fik vi for meget regn, 
ville vi vågne våde op, men vi lagde os 
alligevel til og sagde godnat. Vi fik ikke 
meget søvn, da natten gik med lyn, 
torden og en god del regn. 

Da vi vågnede, stod den på morgen-
mad, der også blev afbrudt af et ordent-
ligt skyl med lyn og torden, så vi måtte 
vente med at komme i kanoerne til det 
var overstået. 

Vi sejlede videre og det hele gik fint, dog 
lidt meget vind, lige indtil  vi stødte ind i 
en mega stor klump grøde, som gjorde 
at vi ikke kunne komme videre. Det tog 
godt 20 seje minutter at komme forbi. 
Vi sejlede videre med humøret højt og 
ankom til det, der blev til vores sidste 
stop, ved Foldingbro camping. Vi holdt 
en strække ben- og spise kage pause. 
I stedet for en pause, blev det til at vi 
tog hjem, da det stod ned i stænger og 

vi blev drivvåde, så vi valgte at stoppe, 
men finder helt sikkert et andet tids-
punkt at sejle på. 

Vi havde en mega god tur og det er helt 
klart noget vi gør igen.

Kh Gørding Spejder
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GØRDING KIRKE OG SPEJDER SAMMEN OM HØSTWEEKEND…

Sommerferien er slut for de fleste og spejderåret begynder igen –  
har du ikke lyst til at være med sammen med alle os andre spejdere?  
Det er sjovt, vi knytter både knob og venskaber og meget andet total fedt… 
Kom og hver med hos Gørding KFUM Spejder – vi begynder i uge 35.

Bævere (fra førskole til og med 1. klasse)  Mandag kl. 16-17.30

Ulve (fra 2. til og med 4. klasse)    Onsdag kl. 17-18.30 
      (BEMÆRK NY TID)

Trop spejdere og senior (fra 5. klasse og op)  Onsdag kl. 19-21

Hvis du vil vide mere så find/kontakt os på facebook ”Gørding Spejder” 
eller vores gruppeleder Lilian Rasmussen på tlf. 28 20 19 79.

SPEJDERTIDER:

I weekenden den 14. og 15 september holder spejderne høstweekend, der afsluttes med Høst gudtjeneste 
i Gørding Kirke, og efterfølgende auktion over alle de høstofre, spejderne har lavet i løbet af weekenden. 
– DET ER EN SJOV OG NOGLE GANGE EN LIDT VILD AUKTION, og alle pengene fra auktionen går 
ubeskåret til velgørende formål, og sidste år var det til organisationer, der arbejder for at gøre tilværelsen 
bedre for socialt udsatte og kriseramte mennesker.

Spejderne laver høstofre i weekenden, det vil sige, at de sylter, presser, koger, bager, laver neg med mere 
og de hygger sig med det og hinanden…

Skulle der være nogle af byens gode borgere, der har lidt i overskud, som de gerne vil donere, tager vi 
gerne imod… Det kan være frugter, grønsager, flasker, sylteglas, korn eller andet, der hører sig høsten 
til. Kontakt gerne vores gruppeleder Lilian Rasmussen på tlf. 2820 1979 eller forældreformand Michael 
Scharstein på 6177 9919 

Det er en skøn dag både i kirken og til efterfølgende auktion, så har du ikke været med før, så prøv det i år…
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Gørding KFUM spejder har mange gode 
ledere – men mangler lige dig som vores 
næste ulveleder.
(du skal ikke nødvendigvis være spejder 
i forvejen, men vil vores skønne børn det 
bedste… Forklaring følger…) 

Verdens sjoveste lederstilling…

Vores børn har det sjovt og det vil de 
gerne blive ved med… Hvorfor skal det 
så lige være dig?

Gør en forskel, giv vores børn og unge 
oplevelser for livet, spil en vigtig rolle i 
deres liv og de vil give dig igen. 
Undersøgelser viser, at børn og unge 
efterspørger voksne, som ikke er deres 
forældre eller lærere. 

Få unikke oplevelser, se åen fra en kano 
og prøv kræfter med træer, vind og vejr. 
Kom på spejderture både med mange 
og få deltagere – oplev børnenes smil 
og dit eget der bliver større.

Få større livsglæde, undersøgelser vi-
ser, at både naturoplevelser og frivilligt 
arbejde giver større livstilfredshed. Som 
spejderleder får du begge dele! 

Bliv del af et stærkt fællesskab, som 
spejderledere tager vi på ture, hygger 
om bålet og joker med hinanden. 
Det skal nemlig være sjovt både at være 
spejder og leder! 

Bliv udfordret, som spejderleder udvikler 
du dine evner til at samarbejde, plan-
lægge og lede. Du bliver sej til friluftsliv 
og klog på børn og unge. Du kan selv-
følgelig deltage i KFUM’ kurser gratis.

Kort sagt, som spejderleder får du et ri-
gere liv, med masser af gode oplevelser 
og alt hvad du giver til børnene – får du 
mange gange retur...
Hvad er ulve? Ulve er børn, der går i 
2. – 4. klasse, en flok skønne drenge 
og piger med krudt i måsen og lysten 
til at have det sjovt imens de lærer og 
(næsten altid) hører efter.

Skal jeg have været spejder for at være 
med? Nej. Du behøver hverken kunne 
binde pælestik eller være bål-ekspert. 
Men du skal have mod på at bruge og 
udvikle flere sider af dig selv. Du lærer 
at trøste, grine, inspirere og være et 
forbillede for de unge spejdere. Ikke 
mindst lærer du at lade spejderne 
gøre deres egne erfaringer – det er 
faktisk det, spejder handler om. Man 
er aldrig færdig med at udvikle sig 
som spejderleder, men det er sjovt 
fra første dag.

Hvorfor er det ikke et krav? Det vigtig-
ste er at vores børn (og os forældre) 
har et forbillede og en at komme til… 
Derudover har vi har minimum 3 me-
get kompetente spejdere der hjælper 
dig som ledere og de kan (næsten) 
alt angående spejderarbejdet… Ja, 
de er vel 1000 meter mester i knob, 
finde rundt, lave bål og meget meget 
mere…

Hvorfor mangler vi så dig? Vores tidlige-
re ledere, har begge valgt at stoppe efter 
hhv 29 og 14 år i uniformen. Derudover 
ønsker vores 3 unge og kompetente 
hjælpeledere ikke at stå med hele an-
svaret selv. 

Hvad forventer vi af dig? At du så vidt 
muligt deltager i de ugentlige spejder-
møder (pt om onsdagen), er med til at 
planlægge spejdermøderne og spejder-
turer samt deltager på disse – derud-
over er der ledermøder, hvor alle vores 
andre gode ledere er klar til at hjælpe 
dig eller tage mod din hjælp

DU SKAL HAVE REN BØRNEATTEST!

VERDENS SJOVESTE LEDERSTILLING

Så har du lyst til at gøre børn 
og dig selv gladere, at få en 
masse gode oplevelser så 

kontakt venligst gruppeleder 
Lilian 28 20 19 79 eller gruppe-
formand Michael på 6177 9919
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I GØRDING  IDRÆTS- & KULTURCENTER
Lørdag den 11. Januar 2020 

kl. 18.30-02.00

Billetsalg i Gørding 
Idræts- & Kulturcenter

Søndag den 3. november 2019  
kl. 9.00-11.00.

Der uddeles kø-numre fra kl. 8.00.

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

der kan ikke reserveres billetter.

Arr. GHV

Pris pr. person: 

375.- 
som er inkl. mad, 

musik og dans.
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IDRÆT OM DAGEN
OPSTART

Er du interesseret i motion og socialt samvær, så kom og vær med.
Vi starter op mandag den 2. september kl. 9.00 i Gørding Idræts- & Kulturcenter. 
Vi dyrker gymnastik, ringo, bordtennis og øvelser på store bolde samt curling.
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 ak-
tiviteter samt 15,- kr. til brød og kaffe. 
Bordtennis kan spilles i den lille sal fra kl. 10. – 11. Krolf kan spilles mandag kl. 19. – 20. bagved Østergården.

Programmet er:
9.00 – 10.00 Gymnastik v/ Sonja Andresen
10.00 – 10.30  Kaffepause
10.30 – 11.00  Aktiviteter efter ønske

På hyggeligt gensyn, Udvalget

I GØRDING  IDRÆTS- & KULTURCENTER
Lørdag den 11. Januar 2020 

kl. 18.30-02.00

Billetsalg i Gørding 
Idræts- & Kulturcenter

Søndag den 3. november 2019  
kl. 9.00-11.00.

Der uddeles kø-numre fra kl. 8.00.

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

der kan ikke reserveres billetter.

Arr. GHV

Pris pr. person: 
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GLIF Gymnastik  - Nyhed 
Tons og tummel 
Holdet er for de 5 – 10-årige drenge og piger, hvor der er særlig fokus på sanserne, og 
den grundlæggende motorik. Herunder trille, hoppe, krybe, balancetræning, hinke, 
kravle, kaste og klatre. 
God motorik er ikke blot gode bevægelser, det er også forudsætning for selvtillid, et godt socialt liv og meget 
andet. 
Det hele foregår i en glad og hyggelig tone, hvor der også er plads til leg.
Der vil ikke blive øvet serie eller spring på dette hold, og skal som udgangspunkt ikke til opvisning. 
Der er kun plads til 5 børn på holdet. I tilfælde af meget stor tilslutning vil pladserne blive tildelt i dialog med jer 
forældre, men pladserne vil gå til de børn, som ikke går andre gymnastikhold, og ikke mindst til de børn som vil 
have størst motorisk fordel af at deltage. Vent derfor venligst med at betale til 1. oktober. 
Kontakt mig gerne, hvis du tænker, at det kunne være noget for dit barn, så jeg har en fornemmelse af hvem 
og hvor mange der kommer de første par gange. 
Vi træner torsdag fra kl. 15.30 – 16.15.
Venlig hilsen Anders Kristiansen (60952232)
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KIRKE FOR BØRN
Vi inviterer til tre fredagsarrangementer 
i efteråret.
• 6. september
• 4. oktober
• 1. november
Vi begynder med en meget børnevenlig 
gudstjeneste i kirken kl. 17.00, hvor præ-
sten fortæller en historie fra Bibelen og 
børnene inddrages i gudstjenesten. Vi 
synger også og beder Fadervor.
 
Derefter spiser vi sammen i konfirmand-
stuen. Det er stadig Karen Margrethe, 
Birthe og Christa, der laver god mad til 
os, dog ikke d. 6. september hvor vi skal 
have Pizza fra vores nye Pizzamand i byen
Arrangementet er gratis, men vi vil gerne 
have tilmelding (af hensyn til mad), og 
arrangementet slutter senest 18.45.
Kirke for børn er kirkens tilbud om hjælp 
med at fortælle om kristendommen til 
børnene.

Så slut op om arrangementet og nyd, at 
du som mor og far ikke skal tænke på 
aftensmaden denne dag.
Jeg tilrettelægger gudstjenesten sådan, 
at der er noget at hente for hele familien.
Håber vi ses!

Glade hilsner fra  
præsten og madmødrene.

Velkommen til Gørding sogns nybagte 
forældre og børn.
Babysalmesang går ud på at synge, 
danse, gå og vugge nogle af de mest 
kendte salmer og sange ind i dit barn, 
så det oplever med alle sanser i vores 
skønne kirkerum. Der er garanti for 
maksimal stimuli!
Det er gratis at gå til babysalmesang, 
og der kræves ingen forudsætninger, 
udover lysten til at være med.
Tilmelding til ptr@km.dk eller kirkens fa-
cebookside hurtigst muligt. (begrænset 
deltagerantal)

På gensyn og mange hilsner Tove 
(kirketjener) og Pernille (præst).

BABYSALMESANG Torsdage i ugerne 36-41 kl. 9.30 til 10.15
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Kom rundt i alle krogene i din kirke!
• Bestig prædikestolen!
• Portvinssmagning – vær med til at 

bestemme hvilken altervin vi skal 
servere det kommende år

• Se en gammel kirkebog
• Hvad gemmer sig bag alteret?
• Kig ind i ”maskinrummet” på orgelet
• Kom en tur op i kirketårnet
• Fold en engel, som du kan tage 

med hjem eller hænge i din bil

• Bladr i  Federik IIs store kirkebibel
• Find ud af hvad et Kirkestævne er
• Hør fortællingen om en ganske 

særlig sten i kirken
• Dåbsklude og præstekjole vil også 

være udstillet
 
Dette er bare noget af alt det, du kan op-
leve i din kirke på ”Kend Din By-dagen”.
Vi har arrangeret ”rundturen” som en 
form for post-løb. Vi satser på hold 

omkring 6 personer, som er på rundtur 
sammen. Og så håber vi ikke, der bliver 
for meget kødannelse .
Glæd dig til at besøge din kirke.

 
Mange hilsner fra  

menighedsrådet og personalet

Gudstjenester
25.08 10. søn. e. trin. Jesu ve-råb over Jerusalem 10.30 UV
01.09 11. søn. e. trin. Tolderen og farisæeren 09.15 PT
08.09 12. søn. e. trin. Helbredelsen af den døvstumme 10.30 PT
15.09 13. søn. e. trin. Høstgudstjeneste 10.30 PT
22.09 14. søn. e. trin. Helbredelsen af de ti spedalske 09.15 OM

Østergården
Onsdag 04.09  kl. 10.30  PT
Onsdag 25.09  kl. 10.30  UV

PT: Pernille Plesner Troldborg, UV: Uffe Vestergaard, OM: Ole Witte Madsen

KEND DIN BY-DAGEN
Lørdag d. 28. september FORMIDDAG
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”Kom rundt i  

kirkens kroge”



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 Arjan Castburg 
Kirkegårdskontoret Kirkevej 31,  75 17 88 95
Telefontid: mandag til torsdag kl. 09:00 - 15:00, 
fredag kl. 09:00 - 12:00 

Søndag d. 15. september kl. 10.30
Smukke blomster og afgrøder fra 
marken og haver kan nydes samtidig 
med, at vi stemmer i til nogle af de 
allerbedste salmer; Nu falmer skoven 
trindt om land og Vi pløjed og vi så’de.  
Spejderne bærer en del af høsten ind 
i kirken. 
Traditionen tro serveres der efterfølgen-
de sandwichs og øl og vand i præste-
gården, og imens afholdes der auktion 
over de gode sager, som spejderne 
bragte med i kirken. Det er Sven Otto 
Jensen, der igen i år er auktionarius.
Det er muligt at betale med Mobile Pay.
Vel mødt land og by!

Hilsen menighedsrådet og Spejderne

HØSTGUDSTJENESTE

I løbet af de næste to måneder er præ-
stefamilien fraflyttet tjenesteboligen, da 
den skal energirenoveres.
Der skal et nyt varmeanlæg ind og det 
uudnyttede loft skal isoleres. Nogle af de 
øvrige gamle rør udskiftes også.
Vi glæder os til at se resultatet og ser 
frem til at Pernille og Michael atter er 
tilbage i vores smukke præstegård.

Mange hilsner menighedsrådet

Høstgudstjeneste
Hvert efterår fejrer vi i Den danske 
Folkekirke høstgudstjeneste. 
Men hvad er en høstgudstjeneste 
egentlig og hvorfor fejrer vi den i kirken? 
Høstgudstjeneste er en festgudstje-
neste hvor vi takker for årets høst og 
naturens gaver og deler overskuddet 
med de fattige. Høstgudstjeneste er 
ikke som sådan en kirkelig højtid med 
fast plads i kirkeårets kalender. Men 
i mange kirker er der tradition for at 
markere høsttiden ved en søndags-
gudstjeneste, hvor man synger kendte 
høst- og efterårssalmer. Det er også 
almindeligt at pynte kirken med neg 
og blomster, frugt og grønt fra haverne. 
Det er klart, at det i gamle dage havde 
en langt større betydning, når høsten 
var kommet i hus, end det har i vore 
dage. Dengang var lokalsamfundene 
afhængige af årets høst. En dårlig høst 
kunne betyde sult i løbet af vinteren, 
og det gav derfor mening, at man 
fejrede det hårde arbejde, man havde 
udført i fællesskab til alles bedste. 
Kirken var også en vigtig del af denne 
tradition. For kirken var det sted, hvor 
lokalsamfundet i fællesskab takkede 
Gud for årets høst, og hvor man viste 
sin glæde og taknemmelighed for 
jordens mangfoldighed, menneskets 
ansvar for skaberværket, og delte ud 
af sin ”rigdom” til de fattige i samfundet. 
Høstoffer-tanken lever stadig i bedste 
velgående også her hos os i Gørding. 
Forskellige organisationer nyder godt af 
de penge, vi kan sende til dem.
på gensyn d. 15. september.

PRÆSTEGÅRDEN ENERGIRENOVERES
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SPEJDER - I 29 ÅR!
Kristina Hagen Falther har været spejder i 29 år i Gørding 
gruppe. Vi er nogle stykker, der sammen har skrevet en lille 
artikel om hende og hendes store arbejde.

Tiden er noget underligt noget - det føles som i går, at dig 
og Birgitte P ville være spejdere, og nu stopper du i Gørding 
efter så mange år. 
Du er en kæmpe ildsjæl, som virkelig brænder for spejderar-
bejdet og for at give alle unge spejdere den samme oplevelse. 
Du vil altid det bedste for børnene og de unge mennesker, som 
ønsker at lære om de gamle spejderværdier. Du har sågar både 
fået dine tre søstre, din far og moster med ind i spejderarbejdet.
Jeg/vi har fået utrolig mange oplevelser i alle de år du har 
været spejder, vi har besøgt mange spejderlejre i øsregnvejr 
og høj solskin. Kommet forbi på vandreture med kage og pep 
råb, kanoture og meget mere. Shelter skulle der bygges og 
turen gik til Silkeborg i snevejr efter træ, endnu engang fik du 
arrangeret noget, der kunne gavne alle. Alt dette har været 
muligt for os som forældre at opleve, fordi DU Kristina, har 
været spejder med liv og sjæl.
Du har altid gjort et stort stykke arbejde for at finde muligheder 
for at kunne tjene penge til sommerlejren eller tjene penge 
til en is eller to.
Du har været vores Roverleder i ca.17 år og sikke en fest.
100 km vandretur i 2003 med Bjarke, Nicolaj og Pernille.  Per-
nille ville opgive, det fik hun ikke lov til for dig, så du ringede 
efter backup i form af din mor, så kunne I alle lidt igen. Alle 
mand gennemførte!
Fælles lejrtur til Silkeborg. I 2004 skulle vi naturligvis på 
kanotur på Silkeborg søerne og hvor du præstrede at falde 
i søvn i midten - vågnede ved lyden af en frø på skulderen! 
Tror der var nogen der fik travlt med at sejle væk fra din kano.
Nyopereret gik turen til Næsbycentret i 2014 - hvor det gav 
et kæmpe regnvejr - frem med telefonen og ringe til junior-

lederen John og sige, at han lige skulle stå op og grave lidt 
render rundt om teltene.
Vi kunne nævne SÅ mange fede oplevelser sammen med 
dig og takket være dig!
Kollektivuge i spejderhuset, klatrevæg, shelter overnatning, 
Fylla, de vildeste natløb, rappelling, tur til Bornholm, tur til 
Sverige, bålhygge, overnatning i Givskud Zoo og meget meget 
mere! TAK for det hele.  
Du stopper ikke kun som spejder, men også som ulveleder. 
Alle børnene kommer til at savne dig rigtig meget. Du har 
altid troet på det bedste i børnene, givet dem et kærligt skub, 
lært dem spejderværdier, givet det kristne aspekt af at være 
KFUM spejder i samarbejde med Kirken. Du elsker at synge 
sange/salmer, selvom du ingen tone har. 

Noget af det som gamle og nye spejdervenner siger om dig: 
• Pisse god til det!
• Spejder-Kristina
• ALTID meget aktiv og dygtig spejder- både i gruppen og 

i distriktet.  
• Højt humør og klar på sjov.
• Går gerne forrest, retfærdig dog til tider ”bestemt”, god til 

at huske mærkedage
• ILDSJÆL!
• Kan altid lokke folk til at give en hånd med
• Gravid eller med en tvilling under hver arm er ingen udfor-

dring for dig
• Har altid det store overblik og forstår at uddelegere opgaver
• Indbegrebet af den perfekte formand/kvinde

Du har heldigvis ikke lagt spejderlivet helt på hylden, du er 
nemlig at finde hos DDS spejderne i Bramming som besty-
relsesformand. Pøj pøj og god vind fremover.
Så til sidst vil vi bare sige:
TAK - tak for dig!

Kristinas første 
spejderlejr - juli 91

En sjov aften  
med sketch  
og leg i  
spejderhuset

Troptur i 
april 95  
- Nøj jeg 
er træt!

Fletter hængekøje  
i Sverige i  
sommeren 99

100 km 
vandretur 
i 2003
- En sej flok!

Kanotur i 
Silkeborg-
søerne i 2004 
- Se frøen  
på armen
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Dag og tidpunkt Hold Ledere/
hjælpetrænere Kontaktperson

Mandag 
16:00 - 17:00

4-5 årige mix Lotte Jensen
Amalie Jensen, Sofie Hansen
(Sally Lundgaard), Bolette Jensen 
Kirstine Zebitz

Tine Boysen 

Mandag
17:15 - 18:45

2-3 kl. Piger Fie Schultz 
Louise Brorsen 
Sofie Hansen, Emma Jensen
Sally Lundgaard

Tine Boysen

Mandag
19:00 - 20:30

GLIF Performance Team
6. kl. mix opefter

Michelle Egegaard 
Fie Schultz 
Louise Hanson 
Christel Tonnesen, Daniel 
+

Tine Boysen

Tirsdag
17:30 - 19:15

4-5 kl. mix Heidi Rasmussen 
Majbritt Nielsen 
Thomas Jensen, Morten Bjerrum
Michelle Egegaard

Annemette Jæger

Onsdag
16:15 - 17:00

Familiehold til og med 3 år Annemette Jæger Majbritt Nielsen

Onsdag
17:10 - 18:10

0-1 kl. piger Camilla Ravn
Freya Vogt 
Emma Jensen 
Caroline Rasmussen
+

Majbritt Nielsen

Torsdag 
15:30 - 16:15

5 - 10-årige mix
Tons & Tummel

Anders Kristiansen 
+

Majbritt Nielsen

Torsdag
16:30 - 17:40

0-1 kl. drenge Anders Kristiansen
Alexander Ammitzbøll 
Freya Nielsen 
+

Lene Hansen

Torsdag
17:45 - 19:00

2-3 kl.  drenge Anders Kristiansen
Alexander Ammitzbøll 
+

Lene Hansen

Torsdag
19:15 - 21:15

Æ’jungs Mads Christian Tryk 
Christoffer Mortensen
Michael Bech *

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 2019/2020 ER UGE 37

+ VI MANGLER HJÆLPETRÆNERE, GERNE VOKSNE
Hvis man kunne have lyst til at hjælpe, må man meget gerne kontakte Tine på tlf. 26793223.

Sæt kryds i kalenderen søndag den 15. marts hvor vi har årets gymnastikopvisning.
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Ret til ændringer forbeholdes
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Julefrokost 
i GørdinG idræts- & kulturcenter
Lørdag den 16. november 2019 kl. 18.30 - 01.30

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

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

kun

Vi G e n taG e r s u c c e n m e d 
PunGløs Julefrokost 

kr 575,-
all inclusive/spis og drik alt hvad du kan
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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 2019/2020
• 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 2/9 

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 2019/20   
 Tirsdag den 3/9  kl. 18.30 – 21.00 

På banerne i kælderen under Vejrup-Endrup fritidscenter. 
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Farveannonce 62x37mm  
kun kr. 1.170,- / år 

Se flere priser på  
hjemmesiden 

sogneblad.gording.dk

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

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

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

 
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 

24 August 2019    August 2019 25  



Torsdag d 20/6 var vi inviteret til Fanø af en tidligere kollega på Østergården. 
Vi samlede 7 beboer samt medhjælper i 2 busser og tog afsted ca kl 10.15.
Efter ankomst på Fanø, kørte vi til Plejehjemmet, hvor vi spiste vores medbragte sandwich og drikke. Derefter blev vi vist rundt 
på øen af Andrea, som er bosiddende derover. Hun fortalte en masse om øen. Vi sluttede af med at køre langs stranden, 
hvor vi så drageflyvning. Der var rigtig mange og flotte. Vi gjorde et stop på stranden under dragerne, hvor vi fik kaffe og kage 
samt der var mulighed for at komme ud at se nærmere på alle de drager. Ja så var tiden inde til at vi skulle på færgen igen 
mod Esbjerg. Hjemkomst til Gørding ca kl 15.30. Alle gav udtryk for at have haft en hyggelig dag og er klar igen til næste år
TUSIND TAK til de frivillige, beboer og personale der var med på turen. 

På Østergårdens vegne,  Bettina

Den 13. juni - Kartoffeldag. Nye kartofler blev skrubbet 
og kogt ude i husene og køkkenet leverede fiskefileter og 
persillesovs dertil. 

Den 18. Juni var der Bankospil. En hyggelig eftermiddag 
med kaffe og kage, efterfulgt af bankospil. Nogen vinder flere 
gange men alle får en gevinst med hjem.

ØSTERGÅRDENS VENNER 
ARRANGEMENTER HEN OVER SOMMEREN

Den 5. juli  - Aktivitetsdag med mange forskellige spil bl.a. stigegolf, ludo med store brikker, 
flødebolle kast, ringspil m.m.. Denne dag blev også indviet en ny ladcykel, som betyder at beboere i 
kørestol kan få en cykeltur ud i området. Den røde snor blev klippet og Kristian Holst havde skrevet 
et digt i dagens anledning:

Den 23.juni - Sct.Hans aften blev 
fejret i gårdhaven med pølser og 
tilbehør. Derefter bål med afbrænding 
af den ”flotte” heks.

Den 26. juni var årets Jordbærdag.
Om formiddagen nippede beboerne 
bærrene og til eftermiddagskaffen blev 
de serveret med fløde. En fin tradition.
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ØSTERGÅRDENS VENNER 
KOMMENDE ARRANGEMENTER

NYT NYT
Som noget nyt er containeren tilhørende RØDE KORS, til aflevering af brugt tøj og sko flyttet fra 
Brugsens parkeringsplads til parkeringspladsen ved indkørslen til Østergårdens parkeringsplads 
nederst til højre side. 
Tak fra Røde Kors , Bramming afd. Anne Lise Pedersen, til dem som vil benytte containeren.

Den 21. juli bød på Grillaften med pølser, kartoffelsalat øl 
og vand og efterfølgende kaffe, småkager og fælles sang.  
En hyggelig aften.

Den 6. August var der igen Banko spil.

Den 7. august Gudstjeneste 

Den 12. august Sang og Fortælle eftermiddag 

Onsdag d. 21. august Lyngdag. Kaffe m. rugbrøds lagkage 
og musikalsk underholdning ved Agnethe og Poul Henning. 
Bordene pyntet med lyng og en lynghilsen til beboerne.

Kommende arrangementer
Torsdag d. 29. august 
Østergården holder Pårørende Cafe` kl. 16. – 17. 
Dette gentages d. 25.9 og 29.10.

Onsdag d. 4.9. Gudstjeneste kl. 10.30

Mandag d. 9. september
Sang og fortælle eftermiddag kl. 14.

Onsdag d. 11. september Idræts Certificering 
kl. 11.00 sammen med ” skubbere” og cykel piloter.

Torsdag d. 12. september
Aktivitetsdag kl. 10 – 11.

Tirsdag d. 24. september MODEOPVISNING kl. 14.00. 
Astrid fra Damernes Butik kommer med efterårs tøj og 
lokale damer og herrer viser tøjet frem. 
Der serveres kaffe og kage.

Onsdag d. 2. oktober. Gudstjeneste kl. 10.30.

Mandag d. 7. oktober Sang og fortælle eftermiddag med 
Pernille kl. 14.00.

Hver fredag er der Sangtime kl. 10 – 11. 
Merete, Edtih og Anne-Grethe synger for. 

KOM OG VÆR MED
Det koster 10,- kr. for alle at være med til Banko. 
Andre arrangementer; medlemmer af  Østergårdens Ven-
ner 10,- kr.

Vi siger tak for fornyelser af medlemskort. 
Pengene bliver brugt til gavn og glæde for beboerne 
på Østergården.

F.  Østergårdens  Venner, Nora O.

Når man bli`r gammel og toppen er grå.
Så er det ofte, man ikke kan gå.
Men her på Østergården –kan man få sig en tur
Med Richaw –ud i den danske natur.
Vi er en flok glade piloter,
Der kører med dem – der bor der.
Så hvis du har lyst – uanset dine kår
Så sig til. Og du får luftet dit hår.
Vor omegn – kan ikke føle sig sikker.

Vi kører, og stopper og tà r os en kikker
På det vi passerer – en ged – ja en ko.
Det er så dejligt – det kan du tro.
Og søen – med ællinger tit får visit.
Der får vi en tår, en snak om dat og dit.
Så runder vi skoven – ser buske og træ` r.
Og alting sker – uanset – det danske vejr.
Vi takker fordi – vi må byde en tur.
Sig til. Cyklerne er klar i det lille skur.

Kristian Holst
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KULTURPARAPLYEN 
DET GJØRDINSKE BØRNE -OG UNGE TEATER

Har du lyst til teater, så kom og vær med!

Det Gjørdinske børne- og unge teater. 
Kirkegade 1, 6690 Gørding

Er du 9 år eller derover, så kom og få nogle 
hyggelige og sjove øve aftenen med os. 

Det koster 250,- kr. for 1 år.

RØDHÆTTE I VERDENSSKOVEN

Der er opstart tirsdag den 20. august kl. 18.30. 

Der vil være øve dage hver tirsdag fra 18.30 - 20.30.

Stykket opføres hhv. fredag den 28. februar og  
søndag den 1. marts 2020

28 August 2019    August 2019 29  

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[      ]



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. 29 71 06 58 
Heidi Hansen

 (bedst efter kl.1700)

Kulturparaplyen
Gørding

Sabrina`s fodpleje
Skolegade nr. 12 
Pavillonen
6690 Gørding
sabrinasfodpleje@gmail.com Sabrina´s fodpleje

Udekørende
Mobil 26 18 00 20

www.casperskoreskole.dk

KULTURPARAPLYEN 
LOPPEMARKED I FORSAMLINGSHUSET

28 August 2019    August 2019 29  

Vi modtager lopper fra alle, som har 
noget vi kan sælge til fordel for 
forsamlingshuset.
Ring til Hanne Jæger på tlf 23 32 73 21 
vedr aflevering eller afhentning af effekter.
Vi har et lille suk. Vi har svært ved at 
sælge tøj, sko og store møbler, derfor 
anmoder vi jer om at aflevere dette til 
genbrugsstationerne.
Vi glæder os til at modtage mange 
lopper.
Mere om loppemarkedet i næste 
nummer af Sognebladet.

Loppemarked
søndag den 3. november

Loppemarked til støtte for Gørding Forsamlingshus



KULTURPARAPLYEN 
ADAM BEVERLY
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Kulturparaplyen Gørding præsenterer:

Adam Beverly - med band
Gørding Forsamlingshus - 9. november 2019

Den 9. november 2019 spiller Adam Be-
verly i Gørding Forsamlingshus. Selvom 
Adam er solokunstner, spiller han ofte 
med et band, og i november kommer 
han med 5 andre dygtige musikere.

Udover Rikke Madsen (sang), Toke 
Knudsmark (bas) og Casper Lund (gui-

tar), som har spillet med Adam i over 5 
år nu, kommer Kim Jensen (klaver) og 
Jakob Sonne (trommer) denne aften i 
Gørding.

Den 21. juni 2019 udgiver Adam sit 4. 
solo album siden 2011, så man kan 
forvente, at han spiller sange fra dette 

album i november.  Man kan også for-
vente, at der kommer en stille afdeling 
i koncerten hvor Adam og Rikke viser 
deres vokal harmonier sammen med en 
akustisk guitar. 

Til daglig er Adam engelsk- og musiklæ-
rer på Bakkevejens Skole i Bramming og 
har sammen med hans hustru Malene 
og deres 2 børn, boet i Gørding i 11 år. 
Adam kommer fra Californien, men siger 
selv at han føler sig “næsten hjemme” 
her i ”lille Gørding”.

Koncerten starter kl. 20.00

Dørene åbnes kl. 18.30, hvor det vil 
være muligt at spise sin medbragte 
mad. Drikkevarer købes i baren, og For-
samlingshuset stiller bestik og service 
til rådighed. Så tag naboer og venner 
under armen og kom og spis sammen.

Billetter kan købes allerede nu ved ind-
betaling på Kulturparaplyens 
MobilePay 80850 eller bankkonto 
7780 – 0002181527 husk at skrive 
Beverly og navn i tekstfeltet. 
Du kan også ringe på tlf 40 14 78 20 
eller 22 63 54 94 efter kl 18.00.

Billetpris kr. 150,-

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
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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



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 

OPSTART DEN 3. SEPTEMBER 
I GØRDING IDRÆTS- & KULTURENTER

TIRSDAGE 
Fortsættere kl. 18.30 
Begyndere kl. 20.00

INSTRUKTØRER

Lotte Vonsild Jørgensen
lotte@vonsild.net

Leif Wittorff
wilwijo@gmail.com

DUSTY BOOTS 
OPSTART LINEDANCE

KONTINGENT 
Ingen danseafgift 
Hele sæsonen 2019-2020

575,- kr.
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Opkrævere er:
Lis Jørgensen &

Bruno Jørgensen 
 som tager imod tilmeldinger 

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

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

Juni trækning:
 49 Asger Ravn, Fyrrevænget 15 199,-
 42 Else Haugård, Østergårdsvej 7 199,-
 391 Johanne Brorsen, Fyrrevænget 1 100,-
 150 Bent Larsen, Allegade 1 100,-
 81 Vagn Pedersen, Østergårdsvej 26 100,-
 38 Kristian Holst, Østergårdsvej 6 100,-
 168 Lonny Jensen, Lindegården 100,-
 26 Jytte Dransfeldt, Kløvermarken 38 100,-
 23 Kate Jeppesen, Kløvermarken 39 100,-

Juli trækning:
 324 Edith Rasmussen, Åbrinken 11 199,-
 315 Astrid Hansen, Østergården 3 199,-
 265 Tove Laugesen, Hessellundvej 9 100,-
 214 Lisbeth Hansen, Stårupvej 5 100,-
 136 Inge Rusch, Egevænget 6 100,-
 126 Lars Bjerrum, Åbrinken 7 100,-
 237 Edith Steffens, Skovbrynet 14 100,-
 262 Henning Andersenj, Østparken 13 100,-
 123 Else Marie Pedersen, Østparken 33 100,-

SPLINTEN 
Gørding idræts- & kulturcenter

Mandag den 16. september kl. 19.00 begynder sæson 2019/2020.
Har du lyst til at bruge dine hænder, arbejde med træ, maskiner, trædrejning 
(et lille drejekursus) og socialt samvær ?
Så kig indenfor eller ring til Arne Hessel Andersen 25 61 54 76

Bestyrelsen
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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

INDRE MISSION 
ARRANGEMENTER
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HØST
Vor kornhøst er til ende,
Og rapsen er i hus.
Vort år sig snart vil vende
Mod barske stormes sus
I efterårets nætter
Med hagl og rusk og regn.
Gud Herren sådan sætter
Til hver tid sine tegn.

Peter Aage Bak 1993.
Salmer og sange.

Alle er hjerteligt velkomne til følgende møde i september:

Onsdag d. 4. september
Bibelkreds i hjemmene

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
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AUGUST
Mandag 26-08-2019 10:00 Babyklub Gørding Husholdningsforening 

SEPTEMBER
Tirsdag 03-09-2019 19:00 Optakt til Sognerejse III Gørding Kirke 
Onsdag 04-09-2019 08:30 Heldagsudflugt   Lindegården 
Mandag 09-09-2019 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 10-09-2019 13:00 Rundvisning - I.C.Møllerparken Lindegården 
Onsdag 11-09-2019 09:30 Sangtime på Lindegården Lindegården 
Fredag 13-09-2019 17:00 Et Døgn Med Håndbold GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Tirsdag 17-09-2019 14:00 Foredrag på Lindegården Lindegården 
Tirsdag 17-09-2019 08:00 Håndboldkaravanen GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Mandag 23-09-2019 10:00 Babyklub Gørding Husholdningsforening 
Tirsdag 24-09-2019 09:00 Åbent Hus   Lindegården 
Torsdag 26-09-2019 09:00 Vandretur   Lindegården 
Lørdag 28-09-2019 10:00 Kend din by-dag Gørding Lokalråd 

OKTOBER
Tirsdag 01-10-2019 14:00 Foredrag   Lindegården 
Mandag 07-10-2019 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Mandag 07-10-2019 14:00 Modeopvisning   Lindegården 
Onsdag 09-10-2019 09:30 Sangtime   Lindegården 
Tirsdag 22-10-2019 09:00 Kreativ tirsdag   Lindegården 
Torsdag 24-10-2019 09:00 Ud i det blå   Lindegården 
Mandag 28-10-2019 10:00 Babyklub Gørding Husholdningsforening 
Tirsdag 29-10-2019 12:45 Virksomhedsbesøg   Lindegården 
Onsdag 30-10-2019 19:00 Foredrag: Kristian Bøcker Gørding Kirke 

NOVEMBER
Søndag 03-11-2019 11:01 Loppemarked Kuturparaplyen Gørding 
Mandag 04-11-2019 17:00 Loppemarked Kuturparaplyen Gørding 
Tirsdag 05-11-2019 09:00 Kreativ tirsdag Lindegården 
Onsdag 06-11-2019 19:00 Repræsentantskabsmøde Gørding Lokalråd 
Lørdag 09-11-2019 20:00 Koncert med Adam Beverly Kuturparaplyen Gørding 
Tirsdag 12-11-2019 14:00 Foredrag   Lindegården 
Onsdag 13-11-2019 09:30 Sangtime   Lindegården 
Torsdag 14-11-2019 09:00 Vandretur   Lindegården 
Mandag 18-11-2019 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 19-11-2019 09:00 Kreativ tirsdag Lindegården 
Onsdag 20-11-2019 13:00 Besøg på Askov Højskole Lindegården 
Torsdag 21-11-2019 19:00 Andespil  Kuturparaplyen Gørding 
Lørdag 23-11-2019 10:00 Julemarked på Gørdinglund Gørding.dk 
Søndag 24-11-2019 10:00 Julemarked på Gørdinglund Gørding.dk 
Mandag 25-11-2019 10:00 Babyklub Gørding Husholdningsforening 
Tirsdag 26-11-2019 14:00 Adventhygge  Lindegården 

DECEMBER
Tirsdag 03-12-2019 12:00 Julefrokost   Lindegården 
Mandag 16-12-2019 10:00 Babyklub Gørding Husholdningsforening 

AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK

Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk34 August 2019    August 2019 35  
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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

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

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

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 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

Mosegaard - autolakering ..........................75 17 44 41

N.P.s Motorservice .......................................75 17 80 21

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
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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.
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