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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

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

Gørding Varmeværk A.m.b.a.
Nørregade 55, 6690 Gørding

Mandag - torsdag 9.00 - 13.00
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

ʻKEND DIN BY̓ -DAG

DU ER INVITERET GØRDING VIL 
SUMME AF LIV

28
/9

-2
01

9

Nu nærmer vi os endelig d. 28. september, som er datoen for Kend din by-dagen

I de følgende sider finder du det detaljerede program 
for dagen- med forbehold for ændringer naturligvis. 
Det bliver en dag tætpakket med oplevelser for hele 
familien, ung/gammel, dreng/pige, indfødt/tilflytter.
Dagen er delt ind i 3 zoner - Gørding Nord, Gørding 
syd og Gørding Idræts- & Kulturcenter. - Og så er der 
lige et stop ved OK tanken midt i Nørregade under-
vejs. Man kan ikke nå at se og prøve alt - det er me-
ningen man skal vælge imellem de mange tilbud for 
at finde det som interesserer mest. For så kan man 
måske få chancen igen til næste Kend din by-dag.

Der er rigtig mange involverede parter for at få denne 
dag til at lykkedes. 1000 tak for den store 
velvilje vi har mødt overalt. Og så håber vi at Gørding 
tager godt imod vores tiltag - 
kom og støt - kom og se - kom og bliv (måske) 
overrasket over hvad byen egentlig 
har at byde på.

Styregruppen
Lene Nyborg, Dorthe Rundstrøm, 
Eliza N. Brorsen og Sanne Borg
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KEND DIN BY 
PROGRAM

Gørding Nord Kl. 9.45 - 11.30

Kl. 9.45-10 Vi samles hos Trade-Line på Sdr. Lourupvej 17 med et ”godmorgen og velkommen til 
 Kend Din By-dagen”. Esben Nicolaisen spiller lidt på hans guitar og spreder go’ morgenhygge.
 TL Bilvask sponserer og udleverer 75 goodie bags til de første 75 personer - 
 dog kun 1 stk. pr. familie og børn kun ifølge med en voksen. Her kan du evt. parkere din bil. 
 Vi fordeler os herefter ud på de 4 aktiviteter.

TL Bilvask:   Der vises rundt og fortælles om vaskehallen til biler og puslepladsen står allerede klar til brug. 
 Desuden er der også åbent så man kan se nye depotrum til udlejning. 
 Trade-Line udlodder et weekendophold for 2 - så kom forbi hos TL Bilvask. 
 Vinderen udtrækkes i forbindelse med fællesspisningen om aftenen.

Gørding Kirke:  Kom rundt i alle krogene i kirken. For eksempel kan man:  Bestige prædikestolen, se i en gammel 
 kirkebog, finde ud af hvad der gemmer sig bag alteret. 
 Stem også på den bedste Altervin (portvinssmagning). 
 Derudover er der overraskelser - også for børn - og en quiz, så kom op i din kirke.

Gørding Spejder:  Vi skal bage byens længste snobrød nogensinde- og vi skal have hjælp af rigtig mange - så kom!! 
 Vi laver også nogle små workshops hvor man selvfølgelig får det man laver med sig hjem.

Gørding Vandværk:  Her bydes der indenfor så man ved selvsyn kan se den nye tilbygning og tilslutning af 
 nye rent vands-tanke. Vandværkets bestyrelse byder på en kop kaffe og en sjov quiz 
 hvor præmien er en ”Familie hyggekurv”.

Kl. 11.00 - 12.30  Vi bevæger vi os mod Stationspladsen via Nørregade med et par indslag undervejs.

 Rock på Tanken - guitarist Carsten Brodde spiller gode gamle Gasolin-sange ved OK tanken.
 Hans Erik Andersen - kom og mød dit lokale byrådsmedlem.
 Her kan du også møde Gørdings erhvervsdrivende som står klar til en snak og præsentation
 af deres virksomhed. 
 Der vil være en container stillet op hvor børnene kan gå på guldgraver-jagt efter ”snolder” og 
  Erhvervsforeningen byder på en forfriskning. 

Kl. 11-13.30  åbner Farveladen dørene. Her vil være gamle fotoalbums fra de 50 år som børnehaven 
 har eksisteret. Der vil også hænge plakater, hvor ansatte fortæller om Børnehaven 
 igennem årene.  
 Børnehavens Venner byder på kagemand, kaffe & the.

 I Byhaven foran skolen spiller guitarist og gademusikant Esben Nicolaisen os videre 
 ned af Nørregade.
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KEND DIN BY 
PROGRAM

Gørding Syd Kl. 12-14

Gørding Streetfood
Stationspladsen bliver omdannet til Gørding Streetfood som noget helt unikt for denne dag. Menuen er: 
• Gørding Hallens Venner griller lækre pølser med brød
• Restaurant Gørding Pizza- og Steakhouse sælger 3 forskellige slags pizza slices. 
• Hansens Bodega sørger for udskænkning
• GHF Aktivt Nærmiljø sørger for det søde: kage-tapas
Alt sammen noget som kan købes til gode priser. 

Adam Beverlys elever ”Attitude” vil sørge for stemningsfuld musik. 

Gørding Hallens Venner sælger medlemskaber til deres forening.

Hansens Bodega holder åbent i festsalen hvor man kan se eksempel på opdækning i deres lokaler. 

Gørding Sognearkiv:  Der vil være guidet tur fra Stationspladsen og om til Lindegården via Søndergade og Østergade. 
  Undervejs bliver der fortalt om bygningerne og hvad de har huset i Gørdings fortid.
  Der er afgang fra Hansens Bodega kl. 12.30, 13.15 og 14. 

Lindegården:  Der vil være udstilling fra nogle af Lindegårdens aktiviteter og alle er velkommen til at kigge ind 
  og se de dejlige lokaler og få en kop kaffe. Bestyrelsen vil være tilstede og kan fortælle om 
  mødestedets mange tilbud. 
  Bestyrelsen hører gerne, hvad du kunne tænke dig og hvilke tilbud du evt. mangler i Gørding.

Korsvejs-krydset v. Henning Bloch: 
Nogle af Gørdings bi-avlere vil lave en stand - her kan man bl.a. opleve:
• Smagsprøver fra forskellige lokaliteter omkring Gørding
• Info om honning og bierne som laver den
• Deltage i en quiz om bier - der bliver trukket lod om alle besvarelser om en 
 honning præmie
• Mulighed for køb af honning fra lokale biavlere

Bakkely Kartofler & Grønt: 
• Kom og se bud på årstidens grøntsager, pyntegræskar og 
 andre spændende varer i vores udvalg. 
• Mulighed for at gøre en god handel.
• Deltag i konkurrencen ”Gæt-En-Vægt” hvor der 
 vil være fine præmier til de dygtigste.
• Mød Mikael og Mogens Frisgaard 
 og få en god snak.
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Gørding Idræts- & Kulturcenter Kl. 12-17

I foyeren bydes alle velkommen af unge strygere fra Kulturskolen. De spiller kl. 14-14.30 og igen kl. 15-15.30.
Hallen vil syde af vidt forskellige aktiviteter og man finder bl.a. følgende:

Fra kl. 12  Gørdings kunstnere udstiller:
 Karsten Ramsing, portrætter gennem 50 år
 Anna-Marie Junker, Er kreativitet kunst eller er kunst kreativitet? Maleri, keramik, bronze og 
 skrot, hvor idéen stammer fra naturen, mennesker og klodens historie.
 Søren Rundstrøm, Ord, tanker, begreber omsat til Raku keramiske værker. 
 Søren sponserer og udstiller årets A’ka’nok - pris - et unika værk.
 Anette Tjærby, At fange udtryk der gør indtryk

Fra kl. 14  Træningscentret 
 laver fede shows med jumping fitness, spinning og powerfitness i løbet af 
 eftermiddagen. Det foregår i spinnings-lokalet og i et af mødelokalerne . 
 Desuden holder motionscentret åbent for alle interesserede - 
 kom og få en snak med de dygtige instruktører. 

Fra kl. 14 Kom forbi fællesarealet i Hallen og besøg Frisørsaksen og Jernbanesalonen
 Jernbanesalonen medbringer massagebænk hvor man kan prøve en let ansigtsrefleksterapi, 
 håndmassage og nakkemassage. Alt foregår med Forever Living produkter (som ikke er 
 testet på dyr) og som naturligvis også sælges til Kend din by-dag.

 Frisørsaksen laver fine fletninger på pigernes hår og farver drengenes hår. 
 Der vil være gode tilbud denne dag - så kom og gør en god handel med Tina.

Fra kl. 14 Find Lokalrådet i foyeren. 
 Lokalrådet står klar til en snak om vores attraktive by, byggegrunde 
 og her kan du også komme med forslag til indsatsområder for Lokalrådet i fremtiden. 
 Lokalrådet arrangerer en lille quiz med præmie som udtrækkes til fællesspisningen.

Fra kl. 14 Billard holder Åbent Hus. 
 Her kan man komme ind og prøve kræfter med denne sport. 
 Der vil være en konkurrence hvor ikke-medlemmer kan vinde et halvt års gratis medlemskab.

Fra kl. 14 Kulturparaplyen 
 dækker over Forsamlingshuset, Det Gjørdingske Teater og aktivitetsgruppen for fællesspisning. 
 I mellemgangen ind til den store hal vil der være en stand med informationer om foreningen
 og de forskellige aktiviteter bliver præsenteret med foto-plancher fra tidligere arrangementer
 i forsamlingshuset. Der vil også være udstilling af teatrets spændende udklædninger.

KEND DIN BY 
PROGRAM
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FÆLLESSPISNING i springsalen
Fra kl. 17.30 - 21 

Arrangør for Kend din by-dagens fællesspisning er GLIF og Kulturparaplyen. 
Billetter er solgt forud i SPAR og maden leveres af Allans Diner.

• Uddeling af A’ ka’ nok-prisen

• Premiere af Gørdings nye præsentationsfilm.

• Udtrækning af vinder af weekendophold 
 sponseret af Trade-Line samt 
 andre konkurrencer.

• Musisk underholdning 
 og fællessang sammen med 
 guitarist Esben Nicolaisen.

KEND DIN BY 
PROGRAM

Gørding Idræts- & Kulturcenter Kl. 12-17

Kl. 14-15 Gymnastik

Kl. 15-16 Fodbold og Håndbold

Kl. 16-17 Floorball og Idræt om dagen

Gymnastik: Vi holder åben træning for byens børn. 
 Kom forbi til lege og små spring sammen med vores instruktører.

Fodbold:  Vi stiller en spændende driblebane op - præmie til de hurtigste årgangsvis

Håndbold:  Fartmåler - hvem skyder hårdest mod mål?.
 Dug med skudhuller, hvem sigter bedst?, Forhindringsbane - hvem er hurtigst? 
 Der er præmier til de bedste. Koooom og scooooooor

Floorball:  På floorballbanen kan man komme prøve at skyde mod seniormålmanden. 
 Der udloddes præmier. Elhockey kommer også og viser frem og er klar til en snak.

Idræt om dagen:  Her kan man teste sine evner i curling

I cafeteriet  byder GLIF på gratis ølsmagning og selvfølgelig også lidt til børnene. 
 Her vil snakken mest handle om den nye multibane som der arbejdes på at få finansieret.

OK  er på pletten og fortæller om deres produkter og tilbud.

GLIF Repræsentanter fra GLIF’s bestyrelse vil også fortælle om det arbejde der laves året rundt for 
 vores børn og unge. 
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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 

LINDEGÅRDEN

Mødestedet Lindegården deltager i  
”Kend din by”-dag, lørdag den 28. september. 

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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NYT FRA MØDESTEDET LINDEGÅRDEN

LINDEGÅRDEN

kl. 9.00 Gåtur
kl. 9 – 11 åben i tirsdagscafeen Tirsdagscafé
kl. 13 – 16  ”Vi strikker til børn på Balkan” + åben for andre aktiviteter 

Onsdag den 25. september kl. 10 – 11 Læsekreds

Denne oversigt er i kort version. Vi opfordrer til at se en mere udførlig beskrivelse i vores trykte program, på 
byens storskærme eller på vores hjemmeside. 

Tirsdag den 24. september kl. 9.00 – 16.00 Åbent hus
 Åbent hus på Lindegården med forskell ige udsti l l inger og  
 kaffe på kanden.

Mandag den 23. september kl. 9:00 Cykeltur

Torsdag den 26. september kl. 9.00 Vandretur
 Ud i det blå. Vandretur fra De Hvide Mænd til den nye havn i Esbjerg

Torsdagscafé åben ml. kl. 13 – 16 Torsdagscafé - Brætspil, kortspil, håndarbejde, socialt samvær, kaffe
Mandag den 30. september kl. 9:00 Cykeltur

Tirsdag, den 1. oktober 
kl. 9.00 Gåtur
kl. 9 – 11 åben i tirsdagscafeen Tirsdagscafé

Tirsdag den 1. oktober kl. 14.00 Foredrag -  
 Grin er godt v/journalist Arne Mariager

Torsdag den 3. oktober åben ml. kl. 13 – 16 Torsdagscafé
Brætspil, kortspil, håndarbejde, socialt samvær, kaffe

Mandag den 7. oktober  kl. 9.00 Cykeltur

Mandag den 7. oktober kl. 14.00 Modeopvisning
 Modeopvisning med Seniorshoppen

Tirsdag den 08. oktober kl. 9.00 Gåtur
kl. 9 – 11 åben i tirsdagscafeen Tirsdagscafé
kl. 13 – 16  ”Vi strikker til børn på Balkan” + åben for andre aktiviteter
kl. 14 – 16   ”Vi strikker dåbsklude”  + åben for andre aktiviteter
 
Onsdag den 9. oktober kl. 9.30 – 11.00 Sangtime
      Sang og fortælling med Pernille Troldborg.

Torsdag den 10. oktober åben ml. kl. 13 – 16 Torsdagscafé
      Brætspil, kortspil, håndarbejde, socialt samvær, kaffe
Mandag den 14. oktober kl. 9.00 Cykeltur
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UDFLUGT

LINDEGÅRDEN

Det var den sommer – ifølge kalenderen
Eterårssæsonen i Lindegårdens program er i gang, det er 
regnvejr, men pyt, vi skal med bus. Som sædvanlig med 
en fin bus fra Ansager Busser, og med en fin chauffør med 
viden og fortælleglæde, godt forankret i det landige. 

Jo, vi startede halv ni i højt humør og med gensynsglæde. 
Afsted, afsted, forbi Bundsbæk Mølle, nå der ligger den, 
ja, vi har vel været der før, videre forbi Hellig Kors Kloster, 
morsomt at få set – fra bussen. Vi skulle jo nå noget, vi 
skulle til Enemærkets Hostahave. Det er en fantastisk have 
med et utal af forskellige planter, især Hostaer, som vi 
også kunne købe med hjem af til haverne i Gørding. Meget 
spændende og kæmpestor have med en lang historie. Og i 
haven fik vi kaffe og rundstykker. 

Men vi havde travlt, vi skulle til Vedersø Kulturcenter til 
middagsmad med to retter. Og halløj, citronfromage, har 
man kendt mage. Guf, guf. Det var herligt og hold op hvor 
det regnede. 
Lige overfor var kirken, hvor Kaj Munk havde sit virke, og 
hvor han ligger begravet sammen med sin Lise, og med 
sønnen Helge på sin højre side.
Så gik det videre til Kaj Munks præstegård, som ligger 
nogen kilometer derfra. Nu er det museum. Hvad ved vi 
om Kaj Munk?

Ja noget ved vi da, hvem kender ikke hans martyrium, 
historien om mordet på ham, fordi han tillod sig at tale 
imod den uindbudte besættelsesmagt. Han blev kørt ud i 
Hørbylunde Bakker og blev skudt. Skændigt og helt ubær-
ligt og jo, der var krig. Men på museet fik vi hele Munks 
historie fortalt af en fantastisk kvindelig guide, der simpelt-
hen bjergtog os og fik os ført grundigt ind i Munks liv og 
levned, spændende fra først til sidst. Det var morsomt at 
gå rundt i præstegården og fornemme livet, der blev levet 
der dengang, rundt omkring i lokalerne med forklarende 
skrift og citater. Munk var mange ting, måske dog først og 
fremmest et ordmenneske. 
Det var interessant, og sjovt også at komme over i gara-
gen, hvor Munks gamle Ford A fra 1931 gemte sig. Et lokalt 
bilfirma havde fået fat i den, istandsat den, så den skinne-
de og var som ny. 

På væggen var en tekst fra en børnebog, Munk har skre-
vet. 

Første vers lød: 
 
Vi har en lille Fordvogn, 
god, men lidt aparte  tro mig,  
den kan mange ting, 
undtagen lige starte.

Alvorsmennesket kunne  altså også være morsom. Efter 
kaffe og dejlig, dejlig kage gik det igen hjemad, ned over 
Holmsland Klit, Hvide Sande, Nymindegab, ud på Tipperne 
og et hurtigt kik på Filsø og hjemme igen ved Lindegården 
omkring klokken 18.00. Det var sørme en dejlig dag.  
Stor tak for et helt igennem fint arrangement.

Frits Sønnichsen Jensen

UDFLUGT MED MØDESTEDET LINDEGÅRDEN DEN 4. SEPTEMBER
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Farveannonce 62x37mm  
kun kr. 1.170,- / år 

Se flere priser på  
hjemmesiden 

sogneblad.gording.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 

KULTURPARAPLYEN 
TEATRET DRAKOMIR

Gæstespiller i  
Gørding forsamlingshus 

den 26. oktober 2019 kl. 19.00
Fotomontage: René Jørgensen, Ryk Ind Ribe

TEATRET DRAKOMIR

HAROLD PINTER
SAMLEDE SKETCHES 
humor – satire – alvor 

Instrueret af Helle og 
Thomas Hauger

Billetter sælges i døren 
Pris: 50 kr

10 September 2019    September 2019 11  



GLIF FODBOLD 
FODBOLDSKOLEN 2019

I den første uge af skolernes sommerferie, blev der afholdt 
DGI Fodboldskole i Gørding, hvor i alt 40 børn fra Gørding 
og Vejrup havde givet deres tilmelding.
Helle Jensen og Mikkel Heibøl Jensen havde skaffet seks 
dygtige og energiske trænere til ugen, som bød på lidt flere 
aktiviteter end normalt.

I år inddelte vi holdene i to store grupper, da aldersforskellen 
var ret spredt. Det blev til en gruppe for de ældste og en 
gruppe for de yngste, og som noget nyt i år prøvede vi så 
vidt muligt at have en begivenhed til hver eneste dag, som 
gerne skulle have den effekt, at hver deltager altid så frem 
til noget nyt.
De sædvanlige begivenheder som Don Ø og Stjerneløb var 
stadig på programmet, samt besøg af to EfB spillere. Til 
børnenes store glæde fik vi i år besøg af Daniel Anyembe og 
Patrik Egelund, der kommer fra nabobyen Holsted. 
I år lagde vi store kræfter i at afholde e-Sport (LAN) og for-
ældreaften. Til LAN mødte tolv glade gamer-drenge op om 
eftermiddagen, hvor den stod på Fortnite, Playstation og 
FIFA-turnering. 
Efter mange gode og hårde timer sluttede det hele omkring 
kl. 22:00, da de også gerne skulle have energi til den sidste 
dag, hvor der vanen tro var lagt op til kamp mod trænerne 
samt vandkrig.
Et nyt tiltag fra os, var også at give forældrene en mulighed 

for at komme op og besøge fodboldskolen. 
Vi lavede derfor en forældreaften, hvor grillen blev tændt. 
Fodboldmål og oppustelig fodboldbane blev opsat. 
Til vores store overraskelse fik vi intet mindre end 45 tilmel-
dinger og havde et par rigtig gode timer sammen. Når vi 
planlægger sådan en aften udenfor den ”normale” tid, betyder 
det rigtig meget for os at få den opbakning som vi fik. Derfor 
tusind tak til de fremmødte forældre. Det betyder meget for 
børnene at kunne vise mor og far hvad de laver og giver også 
nogle goder historier til firkvarterene i skolen :-) 

TAK til børnene for en fantastisk sjov og lærerig uge og for 
altid at møde op med et smil på læberne og glæde sig til den 
planlagte dag – også selvom det måske har været en lang 
aften med e-Sport.
For at det overhovedet var muligt at planlægge en trænings-
dag for børnene, havde vi seks dygtige trænere, der havde 
taget en uge ud af deres sommerferie for at stå på de regn-
fulde træningsbaner. Derfor TAK til:
Lotte Jarlkov, Marcus Pedersen, Jonas Hansen, Jacob Bæk-
man, Christoffer Klindtworth og Fie Haahr Schultz. 
Vi GLÆDER os til næste år og håber at se endnu flere fod-
boldglade børn. 

De bedste hilsner
Helle Jensen og Mikkel Heibøl Jensen
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GLIF GYMNASTIK 
GLIF PERFORMANCE TEAM 19/20
Drømmer du om at udvikle dig gymnastisk, blive udfordret på dit niveau og kaste dig ud i et år fyldt med en 
masse fede oplevelser inden for gymnastikken?

Har du måske også overvejet at prøve nogle af følgende konkurrence gymnastikformer, såsom Teamgym og 
Grandprix, så får du mulighed for at prøve lidt af det her uden konkurrence.

På GLIF PERFORMANCE TEAM sætter vi meget stort fokus på, at alle skal udfordres på deres eget niveau.
GLIF PERFORMANCE TEAM er for alle, du skal bare gå i 6. klasse eller opefter.

Vi træner mandage fra 19:00 – 20:30.
Vi begynder i uge 37 og du kan stadig nå at være med. Vi træner i Gørding idræt og kulturcenter.

BILLEDER FRA FODBOLDSKOLEN

12 September 2019    September 2019 13  



Instruktør Sonja Andresen fra Idræt om Dagen i 
Gørding blev mandag tildelt Månedens Skulderklap i 
Gørding Idræts- og Kulturcenter.

Kåre Welinder kwe@jv.dk

Hæder
Gørding: Omkring 40 personer var mandag formiddag i fuld 
gang med gymnastikken, da filialchef hos Sydbank i Bram-
ming, Søren Mauritsen Nielsen, brød ind midt i musikken for 
at bede om ordet.
Årsagen var, at han sammen med JydskeVestkysten skulle 
uddele Månedens Skulderklap, der flere gange årligt gives 
til personer, der lokalt gør et stort stykke frivilligt, ulønnet 
arbejde.
Og det må man sige, gymnastikinstruktør Sonja Andresen 
fra Idræt om Dagen i Gørding gør. Og som hun har gjort i alle 
de syv år, hun har stået for gymnastikken fra klokken 9-11 
mandag formiddag.
Da Søren Mauritsen Nielsen kom ind i den lille gymnastiksal 
vidste de fleste deltagere formentlig, hvad der skulle ske, 
men ikke Sonja Andresen, der flittig som altid var ved at gøre 
musikken klar til næste øvelse.
Flittig og velforberedt er også nogle af de kendetegn, der går 
igen i nomineringen af Sonja Andresen, og det var også nogle 
af de egenskaber, Søren Mauritsen Nielsen lagde vægt på i sin 
tale til en rørt Sonja Andresen, der var glad for påskønnelsen 
fra Idræt om dagen-deltagerne.

Vellidt af alle
- Sonja er altid glad, veloplagt, kreativ, inspirerende, seriøs og 
velforberedt i alle de år, hun har været gymnastikinstruktør for 
idræt om dagen i Gørding, sagde Søren Mauritsen Nielsen, 
mens deltagerne havde slået ring om deres instruktør.

- Sonja er også utrolig dygtig til at have nye øvelser med, 
der passer til alle i programmet, og hun er altid velforberedt 
med musik og redskaber, inden deltagerne kommer. Sonja 
er vellidt af alle og fortjener om nogen dette skulderklap. Alle 
håber hun vil fortsætte med at være instruktør mange år 
endnu, sagde Søren Mauritsen Nielsen til den overraskede 
modtager af skulderklappet.

- Det anede jeg ingenting om. Det var godt nok en overra-
skelse, sagde Sonja Andresen, mens deltagerne gav hende 
en fortjent klapsalve.

- Det er dejligt at få sådan en anerkendelse. Så bliver vokser 
man lige lidt, sagde hun, inden musikken igen satte i gang 
for de 40 deltagere i Gørding.
Med Månedens Skulderklap følger et diplom og en check 
på 1500 kroner.

IDRÆT OM DAGEN 
SONJA ANDRESEN FIK MÅNEDENS SKULDERKLAP

Filialchef Søren Mauritsen Nielsen fra Syd-
bank Bramming uddelte mandag 
Månedens Skulderklap til gymnastikinstruk-
tør Sonja Andresen, der i syv år har stået 
for Idræt om dagen i Gørding. 

Foto: Kåre Welinder
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UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

Tlf. 29 71 06 58 
Heidi Hansen

 (bedst efter kl.1700)

Kulturparaplyen
Gørding

Giv bilagene fra dig 

 Hent mere overskud/tid
 til familien & fritid 

  Book tid til dine bilag 

   Så klarer vi tingene for dig

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

Kik ind på www.ghbs.dk

ALT I TØMRERARBEJDE

• Vinduer - Døre
• Tag • Reparation

Gørding
Tømrergård

v/ Kim Rasmussen
Jernvedvej 5

6690 Gørding

Bil 51 27 71 50

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

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
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VELKOMMEN TIL DE NYE KONFIRMANDER 2019/2020

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 

JULEKONCERT MANDAG D. 16. DECEMBER KL. 19.30
”Den nat af alle nætter” m/ Mariehavens Juleorkester.

Gørding kirke er så heldig at kunne ligge ramme til denne intime og velklingende julekoncert, arrangeret af Musikgalleriet..

Vort eget bysbarn Sidsel Maria Michelsen spiller med i orkestret. Øvrige besætning: Helge Engelbrecht, Ronnie Flyvbjerg 
Olesen, Tommy Rasmussen og Ditte Fromseier Hockings.

Billetter kan købes på  www.shop.musikgalleriet.dk

Billetpris DKK 250,00 (unummerede pladser)

Dørene åbnes kl. 18.30

Vi ønsker god fornøjelse.
Arr. Musikgalleriet.

16 August 2019   August 2019 17  

GØRDING KIRKE

I uge 43 begynder et nyt hold konfirmander, men allerede d. 24. september mødes vi første 
gang. VI skal på en heldagsudflugt sammen med konfirmanderne fra Vejrup til Aarhus
Her skal vi besøge Kirkens Korshær, Aros og Aarhus Domkirke
Vi glæder os til at tage imod de nye konfirmander og følge dem skoleåret igennem hen mod 
konfirmationen i maj 2020.

En flok skønne unge mennesker skal sammen med præsten undersøge, hvad kirke og kristen-
dom er for en størrelse, og hvad Gud mon har med deres liv at gøre.

Lad os tage godt imod de unge og deres familier både ved gudstjenester og arrangementer 
i kirken.

Mød frem til Forklaringsgudstjeneste søndag d. 27. oktober kl. 16.30

Kom til en gudstjeneste med indlagte forklaringer.
Hvorfor gør vi, som vi gør, ved gudstjenesten?
Hvorfor står præsten nogle gange med ryggen til 
kirkegængerne?
Hvornår skal vi stå op?

Hvorfor holder vi nadver?
Alle er velkommen, og helt særligt de nye 
konfirmander og deres forældre.

Vel mødt!



Gå ikke glip af et besøg i din lokale kirke.
• Bestig prædikestolen!
• Portvinssmagning – vær med til at bestemme hvilken 

altervin vi skal servere det kommende år
• Kig i en gammel kirkebog og i Frederik II’s Bibel
• Hvad gemmer sig bag alteret?
• Kig ind i ”maskinrummet” på orgelet
• Kom en tur op i kirketårnet

• Kreativ hjørne: Fold en engel
• Mød en præst fra 1800-tallet
• Dåbsklude og præstekjole vil også være udstillet. 
 
 Vi glæder os til at se dig!

 
Mange hilsner fra  

menighedsrådet og personalet

Gudstjenester
29.09 15. søn. e. trin. Om bekymringer 10.30 PT
06.10 16. søn. e. trin. Opvækkelsen af enkens søn fra Nain 10.30 PT
13.10 17. søn. e. trin. Om forholdet mellem loven og kærligheden 09.15 UV
20.10 18. søn. e. trin. Næstekærlighedsbudet 10.30 PT
27.10 19. søn. e. trin. Forklaringsgudstjeneste 16.30 PT

Østergården
Onsdag 02.10  kl. 10.30  PT
Onsdag 16.10  kl. 10.30  UV

PT: Pernille Plesner Troldborg, UV: Uffe Vestergaard

KEND DIN BY-DAGEN
Lørdag d. 28. september kl. 10-11.30
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KIRKE FOR BØRN
Fredag d. 4. oktober kl. 17-18.45
Kom og vær med.
Du får en god historie fra Bibelen 
og vi synger og beder sammen.

Kirke for Børn er en oplagt mulig-
hed for at komme til at kende din 
kirke og præst og andre børnefa-
milier noget bedre.

Efter gudstjenesten i kirken 
serveres hotdogs i Præstegården.
Det hele er gratis.
Husk tilmelding til præsten.



Søndag den 18. august 2019 skrev KFUM spejderne historie i Gørding. Der blev 
nemlig afholdt Spejder OL for første gang. Vejrguderne havde desværre ikke helt 
hørt vores bøn om fint vejr.
For der blev sendt nogle saftige byger ind over OL området, men spejdere er jo 
ikke sarte, så de troppede op.

Og der blev dystet i alverdens discipliner såsom øksekast, bueskydning, skigang 
for hold, brændebowling og meget andet.
Til et hvert OL hører det sig også til, at den olympiske ild tændes og brænder  
under hele OL. Og selvfølgelig gjorde den også det i Gørding.
Ikke så mange lande deltog, det betød så bare at de deltagende lande fik rigtig 
mange flotte medaljer af både bronze, sølv og guld.

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

SPEJDER OPSTART

Lørdag den 28. september håber vi, at du kigger forbi 
hos spejderne, og hjælper med at bage Gørdings 
længste snobrød.
Denne dag vil der også være små workshops, hvor du 
laver en lille ting du kan få med dig hjem.
Velkommen hos spejderne på Sdr. Lourupvej 21 
fra 10.00 til 11.30

ʻKEND DIN BY̓ -DAG

DU ER INVITERET GØRDING VIL 
SUMME AF LIV
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Sydbank er en lokalforankret bank, og vi lægger vægt på at skabe og 
udbygge tætte relationer i vores nærområde. Derfor bakker vi op om 
lokale foreninger og arrangementer.

Vi støtter det 
lokale liv 

Sydbank er en lokalforankret bank, og vi lægger vægt på at skabe og 
udbygge tætte relationer i vores nærområde. Derfor bakker vi op om 
lokale foreninger og arrangementer.

Vi støtter det 
lokale liv 

INDRE MISSION 
KOMMENDE MØDER

Alle er hjerteligt velkomne til følgende møder i oktober:

Onsdag     d. 2  Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag    d. 17. kl. 14.30 Ældremøde i Bramming Missionshus. 
   Taler: Henning Hansen, Give.

Tak

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

N.F.S. Grundtvig 1844.
Salmer og sange.
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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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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 
TRÆNINGSCENTERET

KEND DIN BY
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MØD OS I TRÆNINGSCENTRET 
DEN 28. SEPTEMBER

Der vi være aktiviteter i spinning lokalet. 

Her viser vi både Jumping Fitness og Spinning.

Træningscentret vil være åbent og her vi vil også vise Mountainbike cykler  
og vores udstyr til Powerfiness.

Vores instruktører står klar og vi glæder os til at se jer til en  
fantastisk dag i byens tegn.

GØRDING
TRÆNINGSCENTER
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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
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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

kun

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

kr 575,-
all inclusive/spis og drik alt hvad du kan

HUSK 
der sælges lodder 

til amerikansk lotteri 
under maden



Menu fra 
Den Gyldne Hane

Hvide sild med hjemmelavet karrysalat, æg 

og rejer. Stegte rødspætter med remoulade.

Tarteletter med høns og asparges.  

Røget laks og gravad dressing.  

Frikadeller med hvidkål. Stegt medister og 

kålpølser. Hamburgerryg, Ribbensteg med 

rødkål og surt, Mørbradbøf i svampesauce, 

Mix salat. 

Hjemmelavet ris á la mande med  

kirsebærsovs.  

Frisk frugt

HUSK 
amerikansk lotteri 

under maden

 P r . P e r s o n 

  kr 575.-
Pungløs betyder at der er fri bar hele aftenen med
øl, sodavand, snaps, vin, forskelligt spiritus og kaffe.

kun

HUSK 
der sælges lodder 

til amerikansk lotteri 
under maden



Lyngdagen blev i år afholdt den 21. august
Spisestuen var smukt pyntet op med lyng på bordene, og 
til kaffen blev der serveret lækker rugbrødslagkage. Den 
musikalske underholdning var lagt i hænderne på Agnete 
og Poul Henning, som i dagens anledning havde medbragt 
et sanghæfte. Jeg tror, at vi sang alle sangene, både årsti-
dens og glade sømands sange. En rigtig god eftermiddag.  
Alle deltagere fik en urtepotte med lyng med hjem.

Mandag den 12. august
var der sang- og fortælle eftermiddag med Pernille. Vi fik dejlig 
hjemmebagt kage til kaffen og fik rigtig rørt sangstemmerne.

Onsdag den 4. september
Gudstjeneste kl. 10.30 v. Pernille.

Mandag den 9. september
Sang- og fortælle eftermiddag kl. 14. v.Pernille. Kaffe og kage.

Onsdag den 11. september
Idræts certificeringsdag kl. 10 sammen med ”skubberne” 
og cykelpiloterne. Efterfølgende arrangerede Østergården  
den store ”Grisefest”. Der serveres helstegt pattegris med 
alt hvad dertil hører.

Tirsdag den 24. september kl. 14.00
MODEOPVISNING. Astrid fra Damernes Butik, kommer med 
efterårsnyheder, som vises frem af lokale damer og herrer. 
Kaffe og kage. Efterfølgende er der mulighed for at prøve tøj 
og eventuelt købe.

Fredag den 27. september
Deltager medlemmer af Venneforeningens bestyrelse samt 
repræsentanter for ”skubberne” og cykelpiloterne i Frivillig 
festen i Ribe, som Esbjerg Kommune afholder.

Onsdag den 2. oktober
Gudstjeneste kl.10.30.

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

Onsdag den 9. oktober
BANKO spil kl. 14.00. Kaffe og kage. 10 kr. for alle.

Onsdag den 16. oktober 
Gudstjeneste kl. 10.30.

Hver fredag er der sangtime kl. 10.00 – 11.00.
Merete , Anne-Grethe og Edith synger for.
KOM OG VÆR MED.

Som noget nyt arrangerer Østergården Pårørende Cafe` den 
25. september og den 29. oktober mellem kl. 16 og 17.

Østergårdens Venner
Nora O

ØSTERGÅRDENS VENNER 
ARRANGEMENTER
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Kranio-Sakral Terapi
Har god virkning ved:

Hovedpine
Nakke- og  rygproblemer

Muskelspændinger
Piskesmæld

Koncentrationsbesvær
Urolige børn

Tourette / tics
Stress... og meget mere

Karen Margrethe Tonnesen
Gørding - tlf 23 60 38 81

www.sedopia.dk

De blide tryk - 
den store virkning

Sedopia-Kranio Sakral Terapi

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[      ]



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
Et b

esø
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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



Hjælpen er nær...

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

Bruno Schultz
Tlf. 9682 1582

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

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

Flemming Pedersen
Tlf. 9682 1617

Jesper Sølbech
Tlf. 9682 1619

Tina Hagge
Tlf. 9682 1591

KULTURPARAPLYEN 
ANDESPIL

ANDESPIL I FORSAMLINGSHUSET

Det årlige Andespil afholdes  

TORSDAG D. 21. NOVEMBER KL. 19.00  
– dørene åbnes kl. 18.00

På gensyn fra Kulturparaplyen Gørding
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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

August trækning:
 261 Trine Ramsing, Kløvermarken 32 199,-
 157 Marianne Jessen, Kløvermarken 21 199,-
 4 Karl Bertelsen, Hejrskovvej 43 100,-
 163 Pia Pjendgård, Bøgevænget 5 100,-
 160 Inge Johnsen, Mølleskovvej 1 100,-
 76 Poul Erik Christiansen, Bøgevænget 3 100,-
 389 Poul Gunnar Thomsen, Birkevænget 6 100,-
 253 Annette Østergård, Søndergade 56 100,-
 95 Lene Rue, Vejrupvej 4 100,-

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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KONCERT KONCERT KONCERT  
I FORSAMLINGSHUSET

KOM OG HØR SIMON OG GARFUNKEL MUSIK  fortolket 
af to talentfulde musikere, som kan opleves denne aften, 
og som næsten er lokale og begge er uddannet på Esbjerg 
Musikkonservatorium, hvor Jacob Harsbo studerede klassisk 
guitar og Boris Søeborg Jensen studerede klassisk sang.

Boris Søeborg Jensen er opvokset i Gørding og bor i Århus 
– Jacob Harsbo bor i Esbjerg og er ansat som kirkesanger 
ved Treenighedskirken i Esbjerg.
 
De dygtige musikere har slået deres folder indenfor mang-
foldige genrer, da de i mange år har spillet sammen i en 
duo. Først har de givet koncerter med musik fra barokken 
og renæssancen.

 I de senere år har de især beskæftiget sig med at fortolke den 
nyere tids musik. Fællesnævneren er altid det udtryksfulde 
og melodiøse og en hel del af de musiknumre, der spilles i 
koncerterne, er de selv vokset op med og har et forhold til, 
hvilket giver sig udslag både i fortolkningen af musikken, men 
også i de små historier, der fortælles i løbet af koncerten.

Den dygtige, velspillende og virkeligt smukt syngende duo har 
opnået stor succes ved mange gode og velbesøgte koncerter, 
hvor de har fremført fortolkninger af bl.a.  Sebastian, Beatles 
og nu i det seneste år også af Simon og Garfunkel.

Koncerten i Gørding Forsamlingshus vil i de første 45 min 
bestå af deres fortolkninger af de kendte og smukke sange 
af Simon og Garfunkel og efter en kort pause kan publikum 
opleve forskellige musikalske overraskelser fra duoens øvrige 
repertoire. 

Der kan forventes en fantastisk aften i musikkens tegn og 
alle der, nyder smuk melodiøst musik vil få en virkelig god 
oplevelse. 
 

Billetpris: 150,-. 

Der kan bestilles billetter og tilmeldes ved at ringe 
på tlf.: 22 73 62 18 (Else Olesen)  eller skrive på 
mailadresse:

elsekirstine0 @gmail.com    -    Skriv:  ”KONCERT”    
antal billetter + navn og adresse og på hvilken måde 
der betales.

Betaling kan foregå på MobilePay:  40 62 34 56   
eller ved indgangen. 

Der sælges billetter efter ”først til mølle princippet” 

HARSBO & SØBORG DUO
i Gørding Forsamlingshus onsdag den 9. oktober kl. 19.30
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SEPTEMBER
Mandag 23-09-2019 10:00 Babyklub Gørding Husholdningsforening 
Tirsdag 24-09-2019 09:00 Åbent Hus - Lindegården Lindegården 
Torsdag 26-09-2019 09:00 Vandretur - Lindegården Lindegården 
Lørdag 28-09-2019 10:00 Kend din by-dag Gørding Lokalråd 

OKTOBER
Tirsdag 01-10-2019 14:00 Foredrag - Lindegården Lindegården 
Mandag 07-10-2019 14:00 Modeopvisning - Lindegården Lindegården 
Mandag 07-10-2019 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Onsdag 09-10-2019 09:30 Sangtime - Lindegården Lindegården 
Tirsdag 22-10-2019 09:00 Kreativ tirsdag - Lindegården Lindegården 
Torsdag 24-10-2019 09:00 Ud i det blå - Lindegården Lindegården 
Mandag 28-10-2019 10:00 Babyklub Gørding Husholdningsforening 
Tirsdag 29-10-2019 12:45 Virksomhedsbesøg - Lindegården 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 Lindegården 
Onsdag 13-11-2019 09:30 Sangtime - Lindegården Lindegården 
Torsdag 14-11-2019 09:00 Vandretur - Lindegården 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 Lindegården 

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

JANUAR

Mandag 06-01-2020 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 

FEBRUAR - MARTS

Fredag 20-03-2020 20:00 Irsk aften  Kuturparaplyen Gørding 

AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK

Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk

30 September 2019    September 2019 31  
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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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