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Sidste frist for indlevering  
af stof til næste blad:
 
Mandag 06. januar 2020 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



DEN KOMMUNALE DAGPLEJE

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
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I den kommunale dagpleje har vi haft fokus på sund mad, og vi fokuserede meget på det i uge 39. Vi arbejdede med, at 
børnene fik forskellige smagsoplevelser, og at de var med til at tilberede maden. Vi oplevede nogle engagerede børn, der 
arbejdede på kryds og tværs og fandt nye venskaber.
Vi har fået to nye kollegaer og glæder os til at arbejde sammen med dem.
Den 6. december holder vi heldags juleafslutning i hallen, hvor vi har forældre/bedste kaffe og besøg af julemanden. 

Venlig hilsen de kommunale dagplejere.

LÆS I DETTE NR.



 BONDEBAL
   i Gørding Idræts- & Kulturcenter 

Lørdag den 7. marts 2020 18.30-01.30

GLIF PRÆSENTERER
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Ingen adgang for unge under 18 år

KOM SOM DU ER
KOM SOM DU ER

 
sætter gang i festen, 
med musik og sang du kan synge med på !

Billetsalg starter 
den 6. januar 2020
 hos Spar og slutter 
den 1. marts 2020

Pris Pris 

275,-275,-
Menuen står på Menuen står på 

Helstegt pattegrisHelstegt pattegris
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BILLEDER FRA EN FORRYGENDE JULEFROKOST.
 ENDNU ENGANG TAK TIL ALLE SOM DELTOG SAMT TIL ALLE FRIVILLIGE 

HJÆLPERE - UDEN JER INGEN FEST.

HÅBER VI SES IGEN D. 14. NOVEMBER 2020.

JULEFROKOST 2019 

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

mail@trade-line.dk • Tlf. 70 22 50 25 
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Holdene starter i uge 2 på følgende dage:

Mandage: 18.30 - 19.30

Onsdage: 19.00 - 20.00

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

Det er for ALLE, som ønsker at få noget ud af sin træning, 
samtidig med, at man har det vildt sjovt!

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

Gørding træningscenter

Holdstart torsdag den 9. januar 2019 kl. 18.00 – 19.00

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

Ved hjælp af funktionelle øvelser og konditionstræning laver vi korte intensive træningsprogrammer i højt tempo, ofte som 
cirkeltræningsprogrammer. Powerfitness er OGSÅ optimalt for dig, som i forvejen træner individuelt i træningscenteret, men 
som mangler inspiration og variation i din træning. 
Der er mulighed for gratis prøvetime!

SKYD NYTÅRET I GANG MED POWERFITNESS!

GØRDING
TRÆNINGSCENTER

GØRDING TRÆNINGSCENTER

HOP IND I DET NYE ÅR MED JUMPING FITNESS
Kom og vær med når en ny sæson af Jumping Fitness starter i Gørding træningscenter! 

Træningscentret ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

Husk vores åbningstider er som altid, også i julen & nytåret:
Mandag, tirsdag og torsdag 5-22
Onsdag 9-22
Fredag 5-20
Lørdag og søndag 6-20

SKAL JANUAR STÅ  I SUNDHEDENS TEGN, SÅ 
SÆT GANG I TRÆNINGEN



GLIF MULTIBANE 
OPDATERING OM MULTIBANEN

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 
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Siden sidste nr. er der indbetalt 2.500 kr. i private donatio-
ner, der er solgt yderlige 6 bandereklamer á 10.000- kr., de 
gælder for 10 år.
I alt er det indsamlede beløb nu på 506.700 kr. og vi venter 
på svar fra en del ansøgte fonde.
Det er fortsat muligt at indbetale private donationer via Mobil 
Pay til 59208, husk at skrive Multibane i kommentarfeltet.

Skulle der være virksomheder, der er interesseret i bandere-
klamer, eller har andre ønsker om bandereklamer og endnu 
ikke er kontaktet, er I velkommen til at rette henvendelse til:

Multibaneudvalget som er:
Palle P, Allan Thomsen og Frede Nedergaard.

SKYD NYTÅRET I GANG MED POWERFITNESS!

HOP IND I DET NYE ÅR MED JUMPING FITNESS
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GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 21. JANUAR 2020 KL. 14.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
 Power Point fra 2019
4. Kassererens beretning.
5. Behandling af indkomne forslag.
 Motiverede forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 13.1.2020
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 På valg er: Kristine Sørensen, Gerda Pedersen og Anne Løbner. (Modtager genvalg)
7. Valg af 3 suppleanter.
 På valg er: Simona Torp (modtager ikke genvalg),
 Metha Tonnesen og Karen Højer Jensen (modtager genvalg.)
8. Valg af revisor.
 På valg er: Ernst Jensen
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der orientering fra Ældrerådet. 

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 

LINDEGÅRDEN
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ARRANGEMENTER

LINDEGÅRDEN

En fornøjelig eftermiddag
I oktober havde vi besøg af journalist, Arne Mariager, på Lindegården. Han fortalte veloplagt om sit lange journalistliv, der 
langt fra havde været kedeligt. Han underholdt med små sjove historier fra hverdagen.
”Der bliver grinet for lidt i Danmark”. Det gjaldt ikke for de mange fremmødte den dag. Vi fik grinet og rørt lattermusklerne. 
Humor er verdens bedste medicin. Tak for det, Arne Mariager.

Oplysninger om forårsprogrammet 2020 kan ses på vores hjemmeside.

GOD JUL OG GODT NYTÅR

Tirsdag, den 7. januar kl. 14.00 Foredrag  
Følg med Sven på skolevejen dengang i 1956, hvor Sven var 12 år. Sven Bågøe Anthonisen, hvis far var apoteker 
på Gørding Apotek, skrev i 2015 i lokalårbogen om sin skolevej, hele vejen gennem Østergade, et smut til venstre 
ad Søndergade, tilbage op ad Nørregade forbi mejeriet og op til skolen. Derfra et kik videre op til kirken. Det er et 
fantastisk og fornøjeligt blik tilbage til et meget anderledes og næsten glemt Gørding. Nu kommer Sven på Linde-
gården, så vi i fællesskab kan huske på det Gørding, der var engang. Svens erindringsforedrag er fyldt med mange 
billeder. Glæd dig.

Torsdag den 16. januar kl. 13.00 – 16.00 - Torsdagscafé

Tirsdag den 21. januar kl. 9.00 – 11.00 - Gåtur/ stavgang

Tirsdag den 21. januar kl. 14.00 Generalforsamling
Generalforsamling med billeder fra året der er gået. Efter kaffen er der orientering fra ældrerådet.

Torsdag den 23. jan. kl. 9.00 Vandretur
Byvandring i Bramming. Turen starter ved Bramming Sportscenter. Samkørsel kl. 9.00 fra Lindegården.  
Medbring selv formiddagskaffe.

Torsdag den 23.jan. kl. 13.00 – 16.00 - Torsdagscafé

Tirsdag, den 28. januar kl. 9.00 – 11.00 Kreativ tirsdag
Vi syr tasker af gamle cowboybukser - Gåtur/stavgang

Tirsdag den 7. januar kl. 9.00 -11.00 - Gåtur/ stavgang. Tirsdagscafé

Torsdag den 9. januar kl. 13.00 – 16.00 - Torsdagscafé

Tirsdag, den 14. januar kl. 9.00 – 11.00 Kreativ tirsdag.
Vi syr tasker af gamle cowboybukser - Gåtur/stavgang

Onsdag den 15. jauar kl. 13.00 Kulturelle oplevelser - Museet Ribes Vikinger
Guidet rundtur i vikingetiden 700-1100, inkl. guldfundene af smykker fra Gørding. Samkørsel fra Lindegården klokken 
13.00. Deltagerbetaling Kr. 100,- Tilmelding senest 8. jan. til Mette Marie Thomsen. Kaffe og kage på museet, bestilles 
v. tilmelding, 40.- kr.
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HUSK
Babyklubben på Plejecenter 
Østergården kl. 10 -12 den 
fjerde mandag i måneden. Alle 
forældre med babyer i Gørding 
og Vejrup er velkomne.

NISSER I SKOVEN
Lørdag den 7. december 2019 vil vi invitere alle børn og voksne, unge og 
gamle på en tur i kommune-skoven/Aike plantage mellem klokken 10 og 12.
Vi skal tælle nisser, og blandt alle rigtige besvarelser trækkes der lod om en 
børnevenlig julekurv. Traditionen tro er der mulighed for at købe hjemmelavet 
glögg og friskbagte æbleskiver. Der er saftevand og slikposer til børnene. 

Håber vi ses til et par hyggelige timer i skoven.

GHF AKTIVT NÆRMILJØ 
NISSSER I SKOVEN

Bliv medlem 
Støt GHF Aktivt Nærmiljø, så vi  
fortsat kan lave arrangementer for 
børn og voksne i Gørding og omegn. 

Overfør kr. 100.- til Sydbank 7701-
1260015 eller  Mobilepay 71729351.
Fælles oplevelse, oplysning og socialt 
samvær i nærmiljøet.
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Gørdinglund Herregård I/S

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

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

75 10 22 20

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[      ]



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 
FÆLLESSPISNING I FORSAMLINGSHUSET

FÆLLESSPISNING I 
FORSAMLINGSHUSET
den 4. december kl. 17.30
 
MENU:
Flæskesteg med hvide og brune kartofler, rødkål og brun sovs.
Risalamande med mandelgave.

PRIS: 60 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år. 
Børn under 2 år spiser gratis, men skal tilmeldes.

TILMELDING: Senest den 26/11 til Heidi på tlf. 2971 0658, der er 
bindende tilmelding ved betaling med MobilePay eller kontant.

Drikkevare til maden kan købes ved arrangementet.

VI SPISER: kl 18, men åbner dørene kl 17.30, så ”fang familien, naboen eller vennerne” 
og tag dem med i forsamlingshuset til en nem og hyggelig omgang aftensmad.
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Den 31. oktober kørtes årets sidste tur, og cyklerne bliver nu vinteropbevaret til næste forår

Der er blevet cyklet i 31 uger, hvor det blev til omkring 300 personbefordringer for Østergårdens beboere på vores 2 rick-
shaws og vores nye ladcykel. 
Ialt er det blevet til omkring 4500 km for vores 14 piloter rundt i hele sognet, ligesom turene også har bragt os til nabosognet 
Vejrup, hvor den har stået på is hos Min Købmand og en tur i Olsens Paradis. Der er gjort holdt ved Stenderup Forsam-
lingshus, hvor den medbragte kaffe er blevet indtaget. 
Kristian Holst og Allan Pedersen har konstrueret et par små borde, som kan påmonteres cyklerne, når det er tid til en for-
friskning undervejs. 
Den røde bro i Smedegård er også et af de populære steder, og her holder vi som regel kaffepause. Forinden vi når dertil, 
har vi gjort holdt på Hessellundvej, hvor vi har plukket græs og fodret gederne. Også ved åen i Lourup, holdes der ofte en 
lille pause, hvor man kan nyde åens stille rislen eller kigge på heste og kreaturer i det smukke landskab. 
Vi har besøgt Rita og Knuds enorm flotte georginehave i Vester Bjerndrup. Den ene blomst flottere end den anden. Et nyt 
populært besøgssted er hos Marianne og Kurt Bjerrum i Jernvedlund, hvor vi kan se kalve i forskellige størrelser, ligesom vi 
kan køre rundt i staldene og kigge. Måske er der også et kuld kattekillinger, der skal kæles lidt med. 
De mange stisystemer og Verdensskoven er gode læsteder, når det blæser kraftigt ude i det åbne landskab. Der i det hele 
taget rigtig mange skønne steder og ture, man kan cykle rundt i sognet.
Når man så kommer tilbage til Østergården og bliver spurgt: "Hvornår skal vi cykle igen", eller:" Tusind tak - det var
vel nok en gue tur" eller i det hele taget beboerne glade taknemmelighed for turen, så kan man da kun blive glad om 
hjertet. 
Tak til Østergårdens beboere, vores mange besøgssteder og besøgspersoner og mine medpiloter for en fantastisk cykel-
sæson.

Arne Clausen

ØSTERGÅRDENS VENNER 
CYKLING UDEN ALDER - MED RET TIL VIND I HÅRET!
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Onsdag d. 27. november hjælper medlemmer af Venneforeningen med at pynte op til jul.

Søndag d. 1. december som er 1. søndag i advent holdes advents/ julehygge kl. 14.00 i spisestuen, vi serverer æbleskiver, 
kaffe og småkager samt en lille skænk. En kendt musiker/organist Bjarne Hansen fra Holsted, sørger for musikalsk under-
holdning og spiller til fælles sang. Vi får også besøg af Julemanden, så glæd jer til en hyggelig og stemningsfuld eftermiddag. 
Det koster 10 kr. for medlemmer udefra at deltage.

Onsdag d. 4. december kl. 10.30, er dagen for den årlige julegudstjeneste i Gørding Kirke, for Østergårdens beboere. 
Østergårdens personale, pårørende og frivillige kører med kørestole, bussen og private biler til kirken. Vi får kaffe og brune 
kager i kirken, før gudstjenesten. 
Den årlige julefrokost, for beboerne på Østergården, afholdes i år tirsdag d. 10. dec. Kl. 11.30. Frivillige hjælpere inviteres 
med som gæster.

Onsdag d. 18. december kl. 10.30 julegudstjeneste på Østergården ved Uffe Vestergaard.

Onsdag d. 15. januar, 2020  kl. 14.00 afholdes Nytårs Banko i dagligstuen. Det koster 10 kr. for alle at være med.

Et par billeder fra et af ugens faste programpunkter. 
Her fredagssang under ledelse af Merete Moos, Edith Steffens og Anne Grethe 
Steffensen. Vældig populært.
Under en lille pause i sangen halvvejs giver Merete Moos en lille bid af en fortælling 
og guddødemig, om hun ikke altid slutter det mest spændende sted - og så må 
vi vente heeeeelt til næste fredag med at få fortsættelsen. I øjeblikket er det om 
Jens Langkniv, der netop har frigivet den bortførte præstekone fra  Daugbjerg 
Kalkgruber efter opfordring fra bl.a. præsten.
Jens Langkniv er efter mange års efterlysning, blevet opfordret til at melde sig selv.
Vil Jens melde sig?? Vi venter i spænding!

ØSTERGÅRDENS VENNER 
FREDAGSSANG OG ARRANGEMENTER

Arrangementer
Bankospillet den 9. oktober, var som altid en hyggelig eftermiddag, først kaffe og 
derefter spil. Ingen går hjem uden gevinst.
Til sang- og fortælle eftermiddag den 11. november var der fuld hus i dagligstuen. 
Ca 40 deltagere.. Vi spiste hjemmebagt banankage og drak kaffe, sang mange 
skønne sange og Pernille fortalte vitser, små anekdoter og læste op fra en bog 
om Jørn Hjorting. En god eftermiddag med højt humør og hvor vi fik rørt både 
sangmuskler og lattermuskler.
De ugentlige aktiviteter fortsætter, bl.a. Erindringsdans på tirsdage i ulige uger, fra 
10 til 11, indtil jul. Så find danseskoene frem.
Hver torsdag spilles Petanque kl. 10 – 11 inden døre. Fredag kl. 10- 11 fælles 
sang i dagligstuen. Merete, Edith og Anne - Grethe synger for. Kom og vær med.

Året går på held.
Stor tak til Østergårdens leder og personale for godt samarbejde i det forløbne år, også stor tak til alle 
Venneforeningens medlemmer for medlemskab, som gør det muligt at lave arrangementer, som kan skabe 
glæde i hverdagen. Også Tak til vore sponsorer for jeres støtte.
Glædelig jul og godt nytår til alle.

F. Østergårdens Venner Nora O.
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GØRDING KIRKE

  December 2019 15  14 December 2019

Gudstjenester
01.12 1. søn. i advent Jesus i Synagogen  10.30 PT
08.12 2. søn. i advent Lignelsen om de ti brudepiger 10.30 UV
15.12 3. søn. i advent Familiegudstj. m. Luciaoptog 16.30 PT
22.12 4. søn. i advent Johannes Døberens bekendelse 09.15 UV
24.12 Juleaften Jesu fødsel 14.00 og 16.00 PT
25.12 Juledag Johannes-prologen 10.30 PT
29.12 Julesøndag Flugten til Ægypten 09.15 UV
01.01 Nytårsdag Fadervor 16.00 PT
05.01 Hellig 3 Konger De tre vise mænd 16.30 PT
12.01 1. søn. e. H3K Jesus og de små børn 10.30 PT

Østergården
Onsdag 04.12 10.30 PT i kirken
Onsdag 18.12 10.30 UV
Onsdag 08.01 10.30 PT
Onsdag 22.01 10.30 UV PT: Pernille Plesner Troldborg, UV: Uffe Vestergaard

JUL FOR DE 0-3 ÅRIGE
Torsdag d. 5. december kl. 9.30
Vi indbyder ALLE Dagplejebørn og barselsmødre 
med deres børn velkommen i kirken til en kort 
gudstjeneste med fortællingen om dengang Jesus 
blev født.

Jeg håber at se jer alle sammen.
Kærlig hilsen Pernille

”HIT MED JULESALMEN!”
Tirsdag d. 10. december kl. 19.00 synger vi julen ind med 
salmer ønsket af menigheden. 
Organisten sidder klar bag orgelet, og præsten og kirkesan-
geren synger for. Vi synger alle de advents- og julesamler, vi 
kan nå på en time – kun afbrudt af en julehistorie midtvejs. 
Derefter serveres kaffe/the og brunkager. Velkommen til en 
rigtig hyggelig stund i kirken!



  December 2019 15  14 December 2019

NYTÅRSDAG 
01-01-20 
Traditionen tro afsluttes guds-
tjenesten i kirken Nytårsdag 
kl.16.00 med et glas portvin og 
et stykke kransekage. 

Menighedsrådet

LUCIA-OPTOG
Kom til familiegudstjeneste den 15. december 
(3. søndag i advent) kl. 16.30.
Eleverne fra 3. og 7. klasser på Gørding skole vil indlede 
med Lucia-optog. Det er en minderig oplevelse for øjne 
og ører hvert år.

FYRAFTENSSANG
Mandag-torsdag d. 13.-16. januar 
kl. 17.00-17.30
Arrangementet varer en halv time og vil 
bestå af salmesang og højskolesang og 
ord, der giver stof til eftertanke.
Det bydes på suppe i konfirmandstuen 
efter torsdagens fyraftenssang. Maden 
er gratis, men tilmelding til præsten er 
nødvendig.

På gensyn og mange hilsner
Pernille Plesner Troldborg



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 
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  August 2019 17  16 December 2019

Lone præsenterer sig selv:
Jeg bor som sagt i Holsted, med min mand Kenneth som er chauffør, og hans 
17 årige søn Lucas, som går i 10. klasse i Vejen.
I vores fritid holder vi af at rejse. Min egen have har min store interesse, hvor jeg 
elsker at gå og nusse med blomsterne, som anvendes i forskellige buketter og 
dekorationer. Når tiden er til det, kan jeg godt lide at læse en god bog. En gang 
ugentlig pakkes yoga tøjet, med håbet om en mere smidig krop. Jeg glæder 
mig til samarbejdet på Gørding kirkegård, og håber at jeg kan bidrage med nye 
øjne, og en positiv tilgang til opgaverne, til glæde og gavn for alle. 

Hilsen fra Graver
Lone Rubeksen

MANDSKABET PÅ KIRKEGÅRDEN ER FULDTALLIGT.
Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at bemandingen på Gørding Kirkegård 
er fuldtallig igen fra den 1. november 2019, hvor Lone Rubeksen er ansat som 
vores nye graver.
Lone har lang erfaring med opgaven som graver. Hun har været ansat som gra-
vermedhjælper i 13 år på Holsted Kirkegård. Det sidste 3/4 år som fungerende 
graver. Ud over arbejdet på kirkegården har hun arbejdet på det kommunale 
lønkontor i Holsted, med vandløbsvedligeholdelse og har haft selvstændigt firma 
med kransebinderi i en årrække. Lone har derfor mange forskellige kompeten-
cer, der passer fint til opgaverne som graver.  Lone bor i Holsted, er 53 år og 
har tre voksne børn. 
”Lone er et åbent og imødekommende menneske. Hun er meget optaget af, 
at Gørding Kirkegård både skal være et godt sted at arbejde og  et godt sted 
at komme som pårørende eller som gæst. Jeg kan kun sige, at vi glæder os 
meget til samarbejdet”, udtaler kirkeværge Sally Huntingford. ”Sammen med 
vores to andre ansatte på kirkegården og menighedsrådet, vil vi udvikle Gørding 
Kirkegård til at blive endnu bedre end den er idag. De tre tilsammen udgør et 
godt hold”, slutter hun af.

ORIENTERING FRA 
MENIGHEDSRÅDET



INDRE MISSION 
KOMMENDE MØDER

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 

JUL
Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden, 
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Johannes Johansen, 1977.
Salmer og sange.

Alle er hjerteligt velkomne til følgende møder i december/januar:

Onsdag     d. 4.                           Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag    d. 19.    kl. 14.30     Ældremøde med julehygge i Bramming Missionshus.
                                                    Taler: Søren Grysbæk, Horsens.
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I GØRDING  IDRÆTS- & KULTURCENTER
Lørdag den 11. Januar 2020 

kl. 18.30-02.00

Billetter sælges på 
tlf. 23 47 64 78. 

Arr. GHV

Pris pr. person: 
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Formandsberetning fra Gørding  
Lokalråd - af Kristina Schultz

Et år haster forbi og det har været et år 
fyldt med spændende opgaver, udfor-
dring og ikke mindst en masse positive 
ting i Gørding.
Gørding Lokalråd sagde på repræsen-
tantskabsmødet i november 2018 farvel 
til vores mangeårige formand Jonna 
Thuesen og vores sekretær Marianne 
Andersen. Nyvalgte til Lokalrådet blev 
Søren Miené og Anita Høeg. Ved den 
efterfølgende konstituering blev Anita 
Høeg valgt som sekretær, Sanne Borg 
valgt som kasserer, Mark B. Jørgensen 
valgt som næstformand og jeg selv som 
formand.  Derudover består Lokalrådet 
af Jesper Jæger, Søren Kristensen, 
Allan Kristiansen og Henrik Berg.
Det nye lokalråd kan med en gennem-
snitsalder på 42 år nok bryste sig med 
at være Esbjerg Kommunes yngste lo-
kalråd, hvilket tegner godt for Lokalrådet 
og Gørdings fremtid. 
Vi har haft rigtig travlt, og alle i lokalrådet 
yder en kæmpe indsats for at få det til 
at fungere. Vi har forsøgt at ændre ar-
bejdsstrukturen i lokalrådet. Det har vi 
gjort ved at sætte fokus på at arbejde 
mere målrettet i arbejdsgrupper. Dvs. at 
større projekter som f.eks. ”Kend Din By 
dag”, trafik i Vestergade og Nørregade 
og projekt trampesti og kanooptag-
ningsplads ligger i hver sin separate 
arbejdsgruppe, som har ansvaret for 
projekternes gennemførelse. Det er 
kommet til at fungere rigtig godt. 
Sidste år i oktober havde vi et møde 
med Gørding Erhvervsforening omkring 
trafiksituationen i Nørregade. Det resul-
terede i, at vi nedsatte en arbejdsgruppe 
med medlemmer fra Erhvervsforeningen 
og fra lokalrådet, som sammen skulle 
komme med et forslag til hvordan vi 
kan forbedre afviklingen af trafikken i 
Nørregade. 
For at kortlægge og præcisere udfor-
dringen omkring trafikken i Nørregade 

GØRDING LOKALRÅD 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ved baneovergangen og nord på – og 
de deraf kommende farlige trafikale situ-
ationer, udarbejdede arbejdsgruppen et 
løsningsforslag, som blev præsenteret 
for Esbjerg Kommune, både på papir 
og med en byvandring. 
I det aktuelle løsningsforslag, har to ting 
været ekstra vigtige. Dels var det vigtigt, 
at det forskønnende udtryk – espalier/
lamper – gennem byen bliver bibeholdt, 
og dels at øge trafikafviklingen uden at 
skade den effektive hastighedsdæm-
pende effekt vi allerede har opnået med 
de eksisterende chikaner. 
Den aktuelle plan, vil være et første skidt 
på vejen til forbedret afvikling af trafik-
ken gennem byen. Efter evaluering på 
effekten heraf, vil eventuelle yderligere 
"dyre" tiltag blive undersøgt.
Lige nu er status, at "vi" har godkendt 
forslag fra Esbjerg Kommune til forbed-
ret opmærkning og parkeringszoner 
gennem byen. Forslaget er lige blevet 
godkendt ved politiet og er nu sendt i 
2 ugers høring. Derefter skal den be-
handles politisk. Og så kan den komme 
i udførselsfasen – forhåbentlig i år. Der-
udover vil der blive fjernet granitkanter 
i de hævede flader for de retninger der 
er gennemgående.
Gørding vokser i disse år, hvilket er me-
get positivt. Pt. er der 2 grunde tilbage 
på Rugmarken. Ydermere har Vejen 
Byggeselskab ønske om at etablere 20 
boligforeningshuse i Gørding. Byggeriet 
forventes at gå i gang i 2020, og husene 
placeres vest for Åbrinken i forbindelse 
med den nye udstykning af parcelhus-
grunde, som ligeledes forventes udstyk-
ket i 2020.  Vi har set de første skitser til 
det nye boligområde, og planen er at det 
behandles politisk inden årets udgang, 
og at grundene forventes sat til salg i 
2020. I forbindelse med Erhvervsforenings 
møde i marts afleverede vi sammen med 
Erhvervsforeningen 7 tilkendegivelser fra 
personer, der ønskede at købe grund i 
Gørding, og vi har efterfølgende afleveret 
2 mere til Borgmester Jesper Frost Ras-

mussen. Vi ser en tendens hvor mange 
unge vender hjem til Gørding for at bo-
sætte sig med deres familier. Det skaber 
positiv vækst til gavn for børnehave, skole, 
frivillige foreninger og erhvervslivet, og det 
er virkelig positivt.
I Lokalrådet arbejder vi også med et 
Trampesti projekt langs åen. Tram-
pestien vil blive en naturlig forlængelse 
af vores eksisterende stisystem og 
Hjertestien, og vil give folk mulighed for 
en gåtur langs åen i vores skønne ådal. 
Trampestien er planlagt langs åen fra 
kælkebakken til spejdernes opholds-
sted ved Engvej. Projektet kommer 
også til at omfatte et opholdsareal ved 
åen nedenfor Engvej/Åvænget, hvor 
det bliver muligt for gangbesværede og 
handicappede at komme tæt på åen. I 
forbindelse med opholdsarealet er der 
planlagt kano-optagerplads og shelters.
De indledende undersøgelser er i fuld 
gang i samarbejde med Esbjerg Kom-
mune og DinForsyning, og vi håber at 
have et projektforslag klar til foråret, som 
skal præsenteres for lodsejere og andre 
interesserede. 

I marts måned afholdt lokalrådet i 
samarbejde med spejderne og konfir-
manderne Ren by. En tilbagevendende 
begivenhed, hvor mange bruger et par 
timer en søndag på at samle affald. Flere 
end 150 deltog i arrangementet. 
I april holdt Østergården åbent hus i 
forbindelse med indvielsen af deres nye 
træningsfaciliteter og sygeplejeklinik. 
Mange kiggede forbi til en hyggelig ef-
termiddag. Østergården er efterfølgen-
de blevet certificeret som senioridræts-
center. Certificeringen skal sikre at både 
personale og brugere bevidstgøres om 
idrættens og sundhedens betydning i 
ældre borgeres liv. Lokalrådet har været 
med i arbejdsgruppen omkring etable-
ring af træningsfaciliteter.
I maj måned deltog vi i det årlige møde 
med Økonomiudvalget. Et af emnerne 
var erhvervsjord, som Gørding ikke 
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har haft til rådighed i mange år, og det 
var derfor glædeligt at kommunen nu 
endelig etablerer erhvervsjord. Jorden 
kommer til at ligge på et område på 
Sdr. Lourupvej og forventes til salg 
fra efteråret 2019. Udover mødet med 
Økonomiudvalget i maj, har vi desuden 
årlige møder med Vej & Park og Teknik 
& Byggeudvalget. Desuden deltager vi 
aktivt i møder omkring udarbejdelse 
af Esbjerg Kommunes Planstrategi 
2022-34 og i udarbejdelsen af den nye 
landdistriktspolitik for 2020-2023.
I juni måned startede kommunen et 
projekt i Vestergade med henblik på at 
sænke farten, og sikre børnene som 

kommer fra syd, når de skal i skole og 
til fritidsaktiviteter. Det har været et stort 
ønske både fra borgerne i Vestergade og 
fra lokalrådet i flere år, og derfor er det 
selvfølgelig fantastisk, at det nu er lykkes 
at få projektet gennemført. Der mangler 
dog stadig et stykke fortov/sti, som skal 
forbinde fodgængerfeltet med stien 
langs den gamle tømmerhandel. Den 
presser vi på for at få etableret i 2020.
I oktober måned har vi sammen med 
de øvrige lokalråd fra Gl. Bramming 
Kommune indsendt et høringssvar igen 
vedr. de 400kV ledninger, som skal gå 
fra Holstebro til grænsen. Masterne 
kommer til at gå igennem området 

mellem Gørding og Bramming. Vi har 
ikke klaget over selve placeringen af 
masterne, da en ny placering jo bare 
vil komme til at genere nogle andre 
borgere. Vi har derimod lagt vægt på, 
at der i stedet undersøges yderligere 
på mulighederne for at grave kablerne 
ned, og at der bliver brugt ekstra tid og 
kræfter på at finde en anden løsning 
end master. Og har man fulgt lidt med 
i medierne de seneste dage, kan man 
også høre at eksperterne i den grad er 
uenig i hvad der kan lade sig gøre og 
ikke lade sig gøre. 
Efter mange år hvor gennemførelsen af 
mellembyplanen har fyldt meget i lokal-
rådets arbejde, arbejder vi nu i lokalrådet 
mere målrettet med markedsføring af 
byen. Vi skal have fortalt de gode hi-
storier og gøre positivt opmærksom på 
vores by. Det indebærer bl.a. at vi har 
fået udarbejdet en præsentationsfilm 
af byen. Finansiering kom lynhurtigt på 
plads takket være en fantastisk opbak-
ning fra vores lokale erhvervsliv. Filmen 
blev præsenteret i forbindelse med 
”Kend Din By”-dagen, og er efterfølgen-
de delt på de sociale medier. Filmen er 
allerede set mere end 1200 gange på 
Youtube, og filmen er desuden delt via 
Linkedin, og lagt på Esbjerg Kommunes 
hjemmeside. Den skal være med til at 
fortælle potentielle tilflyttere hvad Gør-
ding har at byde på.  
Lokalrådet tog initiativ til ”Kend din 
by”-dagen, som løb af stablen lørdag 
d. 28. september. Baggrunden for dette 
arrangement er, at vi i lokalrådet gerne vil 
være med til at styrke fællesskabsfølel-
sen i vores by, og øge borgernes kend-
skab til hvad Gørding egentlig har at byde 
på. Vi tror på at de bedste ambassadører 
for Gørding er dem der bor her og derfor 
er det super vigtigt, at alle ved hvad byen 
kan tilbyde, så alle på den måde kan 
være med til at brande vores by. Kend 
Din By-dagen blev en helt fantastisk dag 
spækfyldt med aktiviteter for både børn, 
unge, voksne og ældre. Det hele sluttede 

Gørding Lokalråd har afholdt repræsentantskabsmøde onsdag  
d. 6. november, hvor der bl.a. blev afholdt valg til lokalrådet.  

Det nye lokalråd har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand: Kristina Schultz, Næstformand: Mark Beier Jørgensen
Kasserer: Sanne Borg, Sekretær: Anita Høgh
Øvrige medlemmer: Allan Kristiansen, Søren Kristensen, Søren Miené, 
Jesper Jæger, Lene Nyborg

Lokalrådet kan altid kontaktes på lokalraad@goerding.dk eller tlf. 61 77 76 94.

  August 2019 21  20 December 2019



TLF. 31 20 82 00
Nørregade 33 • 6690 Gørding

VI KLARER ALT INDENFOR:
• REGNSKAB
• BOGFØRING
• SELVANGIVELSE
• MOMSREGNSKAB
• LØNADMINISTRATION

AUT. VVS  
INSTALLATØR

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

Jytte & Kaj Sørensen
Nygade 36
Gørding 

TLF. 75 17 89 53
Et b

esø
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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 

af her i hallen, hvor vi var 250 menne-
sker til fællesspisning. I den forbindelse 
blev ”A-ka-nok”-prisen uddelt og den 
gik velfortjent til Lilian og Lars for deres 
kæmpe arbejde for spejderne i Gørding. 
Vi anslår, at der deltog mere end 500 
mennesker i arrangementet, så det må 
virkelig siges at det blev en succes. Jeg 
har kun hørt positive tilkendegivelser om 
dagen, som vi har en forventning om at 
gentage i 2021.  
Én af de nyeste sager, som lokalrådet 
har arbejdet med, er udvidelse af svine-
farmen på Annesmindevej. Lokalrådet 
har indsendt et høringssvar til Esbjerg 
Kommune, hvor vi har lagt vægt på, at vi 
ikke har noget imod selve udvidelsen af 
svinefarmen, men at vi kan ikke accep-
tere, at der nedlægges et luftrensnings-
anlæg, som kan føre til øget udledning, 
og hermed øgede lugtgener for både 
naboer, men også beboere i Gørding.
Sagen var på Plan- og Miljøudvalgs 

møde den 22.10.2019, hvor der var 
stor uenighed og usikkerhed om der 
kunne gives en godkendelse. Der blev 
besluttet, at sagen skulle til drøftelse 
i de enkelte partigrupper. Sagen skal 
derefter genbehandles på Plan- og 
Miljøudvalgsmøde den 19.11.2019.
Indtil mødet den 19.11 vil vi holde os 
orienteret om udviklingen i sagen, og 
vi vil prøve at bearbejde politikkerne så 
meget som muligt i en beslutning om 
at fastholde et luftrensningsanlæg på 
ejendommen.

Jeg blev for nogle måneder siden spurgt 
af en lokal borger i byen om hvad lokal-
rådet egentlig laver. Jeg blev egentlig 
lidt paf over at få det spørgsmål, for jeg 
synes godt nok, at vi arbejder med og 
får gennemført mange ting i Lokalrådet. 
For mit eget vedkommende kan jeg 
sige, at jeg det sidste år har sendt næ-
sten 500 mails i lokalrådsregi, og dertil 

kan lægges møder og telefonopkald, og 
jeg ved at mine kollegaer i Lokalrådet 
også har haft meget at se til, så vi keder 
os absolut ikke. Hvis I alligevel synes at 
der er noget vi skal arbejde med, vil jeg 
vil gerne opfordre jer til at kontakte os. 
Også hvis I bliver opmærksomme på 
et problem, som I tænker at Lokalrådet 
kan være med til at løse. 
Til slut skal lyde en kæmpe tak til alle 
mine kære lokalrådskollegaer. I gør en 
kæmpe indsats hver især, og I er aktive 
og gode til at tage opgaverne og tage an-
svar for dem. Det skal I have stor ros for.  
Året i lokalrådet har, som I kan høre, 
været præget af heftig aktivitet og 
spændende projekter, og vi ser frem til 
fortsat, at være med til at skabe positiv 
udvikling i Gørding. 

Referatet fra repræsentantskabsmødet 
den 6. november 2019 kan læses på 
www.gording.dk.
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Farveannonce 123x37mm  
kun kr. 2.270,- / år (10. udgaver) 

Se flere priser på hjemmesiden sogneblad.gording.dk

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

Snerydder: 
Steen Egegaard 
tlf: 40103266

G
Ø
R
D
I
N
G

JULETRÆSSALG KFUM-SPEJDERNE  

Spejderne sælger juletræer, pyntegran og dekorationer hver weekend fra 10-16.
Vi står foran den gamle brugs i Gørding.

Den sidste uge op til jul sælger vi også træer hver eftermiddag fra kl. 15-17

Igen i år har vi mange flotte træer, vi netter gerne dit træ.

Levering: i weekenderne er der mulighed for at få træet leveret lige til døren 
helt gratis, inden for bygrænsen. 

Søndag den 12. januar samler spejderne juletræer 
ind over hele byen. Du kan komme af med dit juletræ 
for 30 kr. 

Hjælp os ved at binde en pose med pengene, fast i 
toppen af træet og sæt den ud til vejen inden kl. 9:30. 
Kan du ikke selvsætte det ud, hjælper vi dig gerne. 
Kontakt os da gerne på forhånd. Ring eller sms til 
Lilian tlf. 28 20 19 79

Godt Nytår
fra KFUM spejderne

KRUM SPEJDERNE

SALG AF JULETRÆER

JULETRÆSINDSAMLING

   December 2019 23  22 December 2019



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

KFUM-SPEJDERNE I GØRDING 
 SØGER NY KASSER

FRIVILLIG SØGES: Brænder du for at hjælpe en lokal forening, der er drevet af frivillige? Vil du være 
med til at gøre en forskel for vores lokale unge medlemmer? Så er det lige DIG vi mangler…

Det kræver du har en ordensans og lidt økonomisk overblik. Om du så er regnskabsuddannet eller bare 
har lysten til og interessen i at holde styr på tal samt er klar til alsidige opgaver i forbindelse med dette, 
betyder ikke så meget.
Du vil ikke sidde alene med det, da både vores nuværende kasser og bestyrelsen, vil bakke dig op og stå til 
rådighed i og efter overdragelsen. Tiltrædelse vil være i februar forbindelse med vores generalforsamling.

Hvem er vi: Vi er en flok glade spejdere og frivillige, der ønsker at give Gørding og omegns unge de bed-
ste og sjoveste spejder oplevelse. Vi gør dette for børnenes skyld og de giver os glæde og gode oplevel-
ser tilbage.
Kunne det have interesse eller har du spørgsmål, så kontakt vores formand Michael Scharstein på 6177 9919
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En hjælpende hånd, 
når livet rinder ud

Nørregade 53, 6740 Bramming

Tlf. 75 17 13 00

Selvstændig forhandler af Forever Living Products

Tlf: 7517 8617
JernbaneSalonen

www.myaloevera.dk/jernbanesalonen

Bramming Klinik
Storegade 34
6740 Bramming

PROFESSIONEL
omsorg for de kære dyr

Telefon hele døgnet

70 20 21 41
Brørup Klinik
Jernbanegade 10
6650 Brørup

Lægerne i Gørding
75 17 80 04

E-mail 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

A
rr. G

ørding H
allens VennerPRÆMIESPILLET

Oktober trækning

 92 Bent Jensen, Åbrinken 14 199,-
 117 Tobias Marling, Pilevænget 12 199,-
 131 Edith Bennedsen, Sejersgården 24 100,-
 316 Rita Jensen, Birkevænget 4 100,-
 195 Laurids Schmidt, Nygade 24 100,-
 180 Wandy Christiansen, Kløvermarken 21 100,-
 249 Steen H. Nielsen, Byvænget 2 100,-
 105 Walther Fredriksen, Birkevænget 1 100,-
 129 Iben Petersen, Søndermarken 3 100,-

Opkrævere er:
Lis Jørgensen &

Bruno Jørgensen 
 som tager imod tilmeldinger 

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

Præmiespil 
koster 150,- kr. pr. år 

og der trækkes hver måned lod om 
gevinster á  

2 x 199 kr. og 7 x 100 kr.
Med forbehold for evt trykfejl

GØRDING STØTTEFORENING 
AF 1975

24 December 2019



24 December 2019

Julef
est

Onsdag den 25. december 2019

Ingen adgang under 15 år






















Arr. GLIF

I samarbejde med 

Entre 100 kr
Gratis garderobe

Fra kl. 21.00 til 02.00 
i Gørding Idræts- & Kulturcenter
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AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK

Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk

DECEMBER
Tirsdag 03-12-2019 12:00 Julefrokost - Lindegården Lindegården 
Søndag 08-12-2019 09:00 Trille Trolde GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Mandag 16-12-2019 10:00 Babyklub Gørding Husholdningsforening 
 
JANUAR
Mandag 06-01-2020 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 07-01-2020 19:00 Bestyrelsesmøde i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Lørdag 11-01-2020 18:30 Kandis Gørding Hallens Venner 
Søndag 12-01-2020 10:00 Spejderne samler juletræer ind Spejderne Gørding 
 
FEBRUAR
Torsdag 06-02-2020 19:00 Bestyrelsesmøde i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Torsdag 06-02-2020 19:00 Generalforsamling Østergårdens Venner

MARTS
Tirsdag 17-03-2020 19:00 Bestyrelsesmøde i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Fredag 20-03-2020 20:00 Irsk aften  Kuturparaplyen Gørding 

APRIL
Søndag 26-04-2020 09:30 Ren By Gørding Lokalråd 

GØRDING SOGNEBLAD ØNSKER GLÆDELIG JUL
TIL ALLE LÆSERE OG ANNONCØRER

26 December 2019    December 2019 27  
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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

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

Vestjysk Consulting ApS .............................31 20 82 00 

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

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

STØT ANNONCØRERNE 
DE STØTTER SOGNEBLADET

26 December 2019    December 2019 27  



Spar - der hvor du kan
Nørregade 1 . 6690 Gørding . 75 17 80 05

RIGTIGE KØBMÆND
har selvfølgelig
også discount

FASTE LAVE PRISER PÅ OP TIL
400 DAGLIGVARER

Du læste rigtigt! op til 400 dagligvarer til faste 
lave priser. Og sortimentet bliver hele tiden  
større. Så uanset om det er hakket oksekød,

hotdogpølser, fisk, hundefoder eller toiletpapir,
du er ude efter, kan du spare dig rig på de 

dagligvarer, du bruger allerflest af.
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