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

Sidste frist for indlevering  
af stof til næste blad:
 
Mandag 8. februar kl. 20.00

Bladet udkommer fredag-søndag, 
11-13 dage efter deadline.
Skulle bladet udeblive,  
så kontakt venligst sognebladet
på e-mail. 

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



Bruno Schultz
Tlf. 9682 1582

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

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

Flemming Pedersen
Tlf. 9682 1617

Jesper Sølbech
Tlf. 9682 1619

Tina Hagge
Tlf. 9682 1591

Hjælpen er nær...

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

GØRDING HALLENS VENNER 
TAK FOR MEDLEMSSKAB

Gørding Hallens Venner vil gerne takke alle, der har støttet os 
ved et passivt medlemskab.
Blandt de som havde købt medlemskab inden d. 1/12, har vi 
udtrukket en vinder af en kurv fra SPAR.
Den heldige vinder blev Højvanggård.

Camilla fra SPAR overrækker kurven til Jesper Egegaard.
Vi takker vores SPAR købmænd mange gange for 
sponsorering af kurven.

Vi ønsker alle ET GODT NYTÅR.
Mange hilsner Gørding Hallens Venner
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2020 har været et hårdt år for Forsamlingshuset. Der har grundet Coronaen,  stort set ikke været nogen 
drift, og derfor ingen ordinære indtægter. Men der har, som sædvanligt været de faste udgifter.

Alene på grund af kreative ideer og løsninger fra alle omkring KULTURPARAPLYEN og Forsamlingshuset, 
har det været muligt, at holde skruen i vandet.

Tak til alle I ildsjæle der altid er der for at det skal lykkes at holde liv i vores gamle, smukke hus. Og tak til 
alle jer, der støtter med kontingent, anden økonomisk hjælp, frivilligt arbejde og ved jeres deltagelse i de 
arrangementer vi stabler på benene af den ene eller anden karakter.

Der er mere end 1200 husstande i Gørding. Et medlemskab koster kun 150 kr pr hus-
stand, men hvert eneste medlemskab betyder uendeligt meget. Så lad dette være en 

opfordring til at tegne medlemskab for 2021, vi har hårdt brug for denne støtte for 
at holde liv i vores alle sammens Forsamlingshus.

Kontingent kan indbetales på MobilePay 80850 eller 
vore bankkonto i Skjern Bank reg nr 7780 konto 
2181527 med angivelse af navn og adresse og 
bemærkningen kontingent.

MEDLEMSKAB AF KULTURPARAPLYEN

KULTURPARAPLYEN 
NORLYS VÆKSTPULJE - MEDLEMSSKAB

100.000,- kr. fra NORLYS VÆKSTPULJE til 
udvendig renovering af Gørding Sogn`s Forsamlingshus

For at skaffe midler til den udvendige renovering og vedlige-
holdelse af byens forsamlingshus påtog et udvalg bestående 
af Hanne Jæger og Else Olesen sig at søge fondsmidler til et 
projekt. Nemlig til få huset malet og til at få udskiftet vinduerne 
i den lille sal.

Den 8. okt. blev ansøgningen sendt, og kort før jul modtog 
vi den glædelige besked fra NORLYS VÆKSTPULJE , at Kul-
turparaplyen var blevet bevilliget 100.000 kroner til projektet. 
En meget stor hjælp – og glæde -  er det at få denne bevilling 
– og en rigtig god begyndelse og motivation til at fortsætte 
arbejdet med at skaffe midler til at kunne vedligeholde byens 
forsamlingshus. 

Idet vi også ønsker vinduerne i den lille sal enten udskiftet eller 
i hvert fald istandsat og malet, mangler der stadigvæk penge 
til projektet. Håndværkernes tilbud på det arbejde, vi ønsker 
udført, lyder nemlig på et beløb, der er ca. 150.000 større, 

end det bevilgede beløb. Disse penge skal Kulturparaplyen 
også finde på den ene eller anden måde.  
Arbejdet med at søge forskellige fonde vil fortsætte. 

Det vil også være en stor hjælp og støtte, hvis flere borge-
re ville tegne et medlemskab for 2021. Det koster 150,- pr 
husstand. 
Vi modtager også gerne støtte direkte til vores renoverings-
projekter.
2020 har været et barskt år, hvor kun de kreative og alternative 
løsninger fra alle omkring forsamlingshuset har gjort, at de 
faste udgifter har kunne betales. 

Men 2021 skal blive et bedre år – forhåbentlig med liv og 
musik i huset igen  - og altså med udsigten til et flot renoveret 
forsamlingshus, så snart vejr og midler tillader det. 

Godt nytår.

Kulturparaplyen
Gørding
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FÆLLESSPISNING - TAKE AWAY  
I FORSAMLINGSHUSET
Den 3. februar kl. 17:30 - 18:30

MENU: 
Mørbradgryde med ris og grønt
Chokolade kage

PRIS: 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn.

TILMELDING: 
Senest mandag d. 29/1 til Heidi på tlf. 2971 0658,  
der er bindende tilmelding ved betaling med MobilePay 
 

mandag den 11. januar 2021 kl. 19.30 
 i forsamlingshuset, Kirkevej 1, 6690 Gørding.
Det eneste punkt på dagsorden er ændring af vedtægter.
Har du lyst til at støtte vores teaterforening, ved at blive medlem, er dette muligt 
ved at betale 50 kr. pr. person pr. år, ved at indbetale på kontonummer 7780-
0002181550 eller MobilePay på 29 71 06 58 ved Heidi mrk. ”medlem teater”.

Det Gjørdingste teater indkalder til ekstraordinær generalforsamling

KULTURPARAPLYEN 
FÆLLESSPISNING - TEATER

BODEGABODEGA
HANSEN’S HANSEN’S 

Nørregade 2• 6690 Gørding • 75 17 85 55

#bodegahygge#bodegahygge
# Selskabslokale  # Selskabslokale  
 m/køkken udlejes m/køkken udlejes

#Gørding
#Gørding

www.casperskoreskole.dk
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KULTURPARAPLYEN 
ANDESPIL

KULTURPARAPLYEN vil gerne hermed takke alle vores sponsorer, som gjorde  
det muligt at afholde årets ANDESPIL, om end på en meget alternativ måde.

Det har som sædvanligt været vigtigt for KULTURPARAPLYEN og Forsamlingshuset  
at vi har kunne afholde dette årlige arrangement.

• Ambiente Blomster, Bramming
• Automester Matthias Løbner, Bramming
• Blomsterbutik Knoppen, Gørding
• Bodega Vognporten, Bramming
• Boutique MARY, Bramming
• Boutique nr.9, Bramming
• Bramming Service-Udlejning
• Brille-butikken, Bramming
• Butik ”Baby-Børn”, Bramming
• Byggefirmaet Chr. Iversens eftf. v/Uffe Nissen
• Caspers Køreskole, Bramming
• CT-Montage, Gørding
• Dan-Markering, Gørding
• Den Lille Bager, Bramminge
• Den Lille Brugskunst, Bramming
• Din Tøjmand, Bramming
• Esbjerg Hestepraksis v/Anders Pedersen, Gørding
• Frederiksens Tivoli
• Frisør Almas - GR84
• Frisørsaksen, Gørding
• Frisørsalon Junkuhn, Bramming
• Glarmester Fick, Bramming
• Guldsmed Picani, Bramming
• Gørding Maskinstation v/Erik Baun
• Gørding Pizza & Steakhouse
• Gørding Smede- og Maskinforretning
• Gørding Tømrergård v/Kim Rasmussen
• Hansens Bodega, Gørding
• Henning Blok-Autoservice, Gørding
• Hjemme Hos, Bramming
• Idelle

• Jensens Planteskole, Bramming
• Jernbanesalonen, Gørding
• Kim´s Frisør, Bramming
• Klinik for Fodterapi v/ Miriam Christensen, Esbjerg
• Klinik Sedopia v/ K. Tonnesen. Gørding
• Knud Jørgensen APS, Gørding
• Lone Storgaard Fodpleje, Bramming
• Lourup VVS v/ Johnny og Glen Mikkelsen, Gørding
• Lægerne i Gørding
• Majholm Anlæg og planter, Gørding
• Malerfirma Poul Erik Rasmussen ApS, Gørding
• Malermester Bent Pedersen, Gørding
• Murerfirma Kjær og Larsen
• Murerfirmaet Hansen og Kruse, Gørding
• Nielaus Møbler v/ Walter Frederiksen, Gørding
• Novatech, Gørding
• NP Motor, Gørding
• Nørregades Smørrebrød, Bramming
• Skjern Bank
• SPAR købmanden, Gørding
• Sportmaster, Bramming
• Sydbank
• Sørens Farve og Tapet, Bramming
• Trade Line, Gørding
• Tømrerfirma Poul K. Poulsen ApS, Gørding
• Vestjysk Consulting, Gørding
• VJ-Rørteknik v/ Jens Jørgen Jeppesen, Gørding
• Vognmand Dennis Kirkegård, Glejbjerg
• Vognmand Torben Bøgh, Gørding
• XL-Byg, Bramming

Tusind tak til:
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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

Vi er gået i gang med at adskille regn- og spilde-   
vand i Gørdings kloakker. Ved at dele kloakken i 
to, kan vi bl.a. mindske oversvømmelser i forbin-
delse med kraftig regn. Derfor vil du møde grave-
maskiner og midlertidige afspærringer i Gørding i 
den periode, hvor vi arbejder.

Vi skal arbejde fra januar 2021 til december 
2022. 

Vil du vide mere om arbejdet, er du velkommen til 
at kontakte Tommy Andersen, projektleder i DIN 
Forsyning, på tlf. 91 16 56 87. 

Du kan også læse mere om separatkloakering på 
separat.dinforsyning.dk.

DIN Forsyning graver i Gørding Sammen om en bæredygtig fremtid

DIN Forsyning, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N, 74747474, dinforsyning.dk. Følg os på Linkedin og facebook

Her skal vi arbejde: 
Søndergade, Nørregade (fra jernbanen til Allegade), 
Dr. Jensens Allé, Gl. Møllevej, en del af Østergade, 
Johnsensvej, en del af Nygade, Grønnegade, Tvær- 
gade, Møllegade, en del af Godthåbsvej, Jernbane-
gade, en del af Vestergade, Skolegade og en del af 
Allegade.

Alle grundejere på de veje, hvor vi skal arbejde, er 
blevet kontaktet direkte. 

Følg med på facebook
Du kan løbende følge med i vores arbejde 
i facebook-gruppen ”DIN Forsyning graver 
i Gørding”.

Annonce gørding.indd   1Annonce gørding.indd   1 05-01-2021   15:55:4105-01-2021   15:55:41
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Af Aksel Erhardtsen

En af Vestergades meget pop-
ulære indbygger var Ellen Olsen, 
vores genbo. Hver dag midt på 
formiddagen kom hun ud af sin 
port og så frem og tilbage og 
op og ned af Vestergade. Hun 
snuste med næsen i sky, mens hun 
vendte hele gebisset i munden 
en seks-syv gange! Så endelig 
nåede kaffeduften hendes næse-
fløje, hun istemte højt nynnende 
en salme og benede af sted mod 
kaffeduftens udspring. Ellen var 
en formidabel professionel kaf-
fedrikker: At bruge begge hænder, 
hælde kaffen fra koppen over i 
underkoppen, drikke slubrende 
i små bidder samtidig med at 
hun uden pauser fortalte aktuelle 
nyheder fra byen, dertil gik der 
tit en tre-fire kopper. Hun var lidt 
forfængelig. Da de hvide hår tog 
fart, dæmpede hun deres fremryk-
ning ved at børste sort skosværte 
i håret for derved at bevare lidt af 
ungdommens mørke skønhed. Når 
det så regnede, og Ellen var ude 
på tur, gik hun for at være byens 
eneste neger.

Vorherre og sognefogeden
Byens sognefoged, Laurids 
Jensen, boede i vores hus i lej-
ligheden ovenpå. Han var en rund 
og hyggelig mand, der ikke gjorde 
nogen fortræd, hvis han kunne 
undgå det. Måltiderne hos ham 
og hans hyggelige kone var helt 
specielt og usandsynligt velsma-
gende, - der blev sat en stor pande 
midt på bordet, og den langede vi 
alle til. Når jeg var alene hjemme, 
blev jeg inviteret til middag hos 
sognefogedens. En eneste gang 
om året tog han sin fine politikas-

ket på og gik en runde i byen, det 
var nytårsaften. Den aften var der 
mange fulde – af skæg og ballade. 
For eksempel var der et år, hvor et 
par store drenge havde spændt en 
snor over gaden, så sognefogeden 
tabte sin fine kasket – dog, han 
fangede hurtigt de to fyre og 
førte dem i arrest - det vil sige, de 
blev lukket inde på hans lokum 
ude i gården og dét i bælgrav-
ende mørke i et lille uhyggeligt 
rum uden lys og varme. Da de 
havde siddet og rystet af skræk 
og kulde en times tid eller min-
dre, bad de begge Fadervor, der 
forstærkedes for hver gentagelse, 
til sidst himmelhøjt, så Vorherre 
pirkede til sognefogeden, der gik 
ned og lukkede dem ud, mod at 
de lovede at gå lige hjem, og det 
gjorde de så. Efter dette larmende 
bønnemøde var alt roligt og stille 
i Vestergade.

Bendix med ligkisten
En sommerdag tog mor mig 
ved hånden, nu skulle vi over at 
besøge Bendix, - det var jeg nu 
ikke enig med hende i, men hun 
havde et fast greb om min hånd. 
Vi er i gården hos Bendix, dat-
teren sidder ved et bord og læser 

avis, damerne snakker, og jeg 
keder mig. Længere nede i haven 
sidder Bendix på en skammel og 
bearbejder en stor sten, en gravs-
ten. Det varer ikke længe, så står 
jeg lige bag ham, nysgerrigheden 
har drevet mig. Bendix hugger sit 
eget navn ind i stenen med en lille 
mejsel, han arbejder roligt og om-
hyggeligt, det er spændende, og 
jeg føler mig fortrolig med ham. 

Efter nogen tid løfter Bendix 
hovedet og snuser, det viser sig at 
være frisklavet kaffe, Bendix re-
jser sig, og jeg styrter hen til mor, 
men hun er gået. Datteren tager 
mig i hånden og siger: Gå med 
ind og få lidt majdrik. Inde i køk-
kenet sidder Bendix ved det store 
bord og drikker kaffe, ingen siger 
noget, men her er trygt, og jeg 
kan lide majdrik. Så går Bendix 
op ad trappen, der fører ovenpå, 
jeg lister hen og kigger efter ham, 
nysgerrig. Datteren siger: Gå du 
bare op og se, hvad han laver. 
Jeg troede, det var en ny trehjulet 
Thors-vogn. 

Jeg lister op ad trappen og kom-
mer op i et stort loftsrum - et 
snedkerværksted. Midt på gulvet 

Vestergades lyksalighed

Familien ved kroketspil omkring 1931. Børn fra venstre: Erhardt (13 år), Aksel 
(3 år), Emil (9 år), Johannes (11 år). I alt var der dog 8 børn. Bagerst forældrene 
Ingeborg (1892-1972) og postbud Oskar Erhardtsen (1894-1962). Billede tilhører 
Emil Erhardtsen, Gørding

Genoptryk fra Gørding Sogneblad Januar 2006
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står det nederste af en ligkiste. 
På vejen ned ad trappen ser jeg 
på Bendix, han står ved en høv-
lebænk, - idet han ser mig, peger 
han på et bræt på gulvet, som 
han har tabt. Jeg løfter det op til 
ham, han er næsten færdig med 
kistelåget. Han tager brættet og 
nikker tak. Jeg bliver, og nu ræk-
ker jeg ham flere ting. Og så en 
dag står kisten der fin og færdig, 
og gravstenen i gården er også 
færdig, så går der nogle dage, 
hvor jeg ikke kommer over til 
ham. 

Ovenstående er et uddrag af en 
artikel i den nye Lokal-årbogen 
fra 2005.  Og Aksel Erhardtsen 
fortæller meget mere af den skære 
sandhed om den tids Vestergade. 
Årbogen har også en artikel om 
kroerne, hvor Jefrey Andersen 
bl.a. fortæller om Bykroen:

Ved ejerskiftet i 1929 faldt kroens 
spiritusbevilling ved en folkeaf-
stemning i kommunen, Anna og 
Chr. Varming fik atter bevillingen 
i 1930, men mistede den igen 
ved en folkeafstemning i 1936 og 
krovirksomheden blev nedlagt. 
Der var i kommunen, som andre 
steder en stærk afholdsbevægelse, 
i Gørding ledet af Dr. Jensen, der 
også var medlem af sognerådet. 
Det var sognerådet der ved ejer-
skifte i 1929 nægtede bevilling til 
den nye ejer Chr. Varming, men 
med et nyt andragende om ret til 
udskænkning af stærke drikke, 
vedlagt 480 underskrifter af kom-
munens vælgere, var sognerådet 
nød til at efterkomme andragendet 
om afholdelse af en folkeafstemn-
ing.

Det blev afholdt 3. april 1930, 
forud var der foregået en heftig 
debat for og imod bevillingen, 

af ca. 900 vælgere afgav 736 
deres stemme, for bevillingen 
stemte 374 og imod 359, 2 var 
ugyldige 1 havde stemt både ja 
og nej, Altså en bevilling med 15 
stemmers flertal, så kommunen 
måtte bøje sig og give bevilling 
til kroen, da der ugen før havde 
været afstemning om bevilling til 
Stations Kroen, hvor der også var 
flertal, dog kun med 4 stemmer, 
kan man sige at kommunen hade 
fået sig en dukkert, eller som no-
gle antydede at det var Dr. Jensen 
der havde fået dukkerten.

Og endelig har årbogen 2. del af 
Anthon Knudsens erindringer, 
sidste år fulgte vi ham i fangensk-
abet i det fjerne Graudens i Polen, 
i år beretter ham om sin deltagelse 
i krigen i 1864, og Dybbel var 
sandelig ingen spøg for bonden 
fra Fonager.

Lokalårbogen sendes til medlem-
mer af Lokalhistorisk foren-

Anthon fra Fonager fortæller om slaget 
ved Dybbøl 1864 – fra hans dagbog. 
Kopi af teksten og andet materiale 
er overladt til Gørding Sognearkiv af 
artiklens forfatter.

Bykroen set fra Mølleskovvej med præstegården til venstre, fra før 
1906. 
Kroen blev revet ned i 1969. Prospektkort [beskåret] tilhører Hans-
Walter Rusch, Gørding

ing. Man kan indmelde sig eller 
bestille bogen hos Vagn Olesen, 
Sejersgården 20, 6690 Gørding 
Tel. 7517 8059.  e-mail >vagn.
olesen@mail.dk<

Stig Hegn
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Et nyt år har taget sin begyndelse. 
Lykkeligvis, vil mange af os sikkert 
tænke. For 2020 blev et år, der i lyset af 
Covid-19 epidemien bød på udfordrin-
ger, ændrede livsvilkår, knuste håb og 
drømme og ikke mindst en erfaring af 
menneskelivets skrøbelighed.  
I kirken blev forårets konfirmationer, 
vielser og dåb udskudt. Sådan gik det 
også for mange private fester i 2020. 
Vi viste samfundssind ved at aflyse, 
udskyde og begrænse.
Og midt i al elendigheden mærkede vi, 

at venlighed og nærvær og omsorg og 
fællesskab stadig voksede og trivedes 
og spirede.  
Kirken oplevede nedlukning både i på-
sken og nu senest denne jul. Men i tiden 
der imellem holdt vi gudstjenester, be-
gravelser, bryllupper og konfirmationer 
m.m. under de restriktioner, vi blev givet.  
Vi ønsker tillykke med dåben til de 25 
børn, der blev døbt i Gørding kirke i 
2020.  
Hjertelig tillykke til de 32 unge menne-
sker, der blev konfirmeret og til de 8 par, 

der lovede hinanden at elske og ære i 
medgang og modgang. Vi tænker på 
dem, vi mistede i 2020 og sender tanker 
til familierne til de 30 kære, vi måtte tage 
afsked med - begrave eller bisætte fra 
vores kirke - Æret være deres minde.  

Et nyt år er begyndt. For de fleste af os 
gælder det, at vi møder det nye år, med 
følelser af både forventninger og håb 
men sandsynligvis også bekymring. 
Sådan tror jeg det er at være menneske. 
Uanset hvor lys fremtiden end måtte 
tage sig ud, så er der altid noget, der 
kan bekymre os.

Kirkens budskab til os, der nu med håb 
og glæde og uro i hjertet har trådt de 
første skridt ind i 2021; kirkens budskab 
til os er blandt mange andre englens 
ord til hyrderne på marken uden for 
Betlehem og til kvinderne ved Jesu grav: 
”Frygt ikke!” I dåben lyder det samme 
budskab til os med ordene: ”Se, jeg er 
med jer alle dage indtil verdens ende”. 
Frygt ikke! Vist er der nok at være bange 
for – men vi er ikke overladt til os selv i 
angsten og bekymringen. Gud er med. 
Det er den himmelske grundtone, vi må 
møde enhver jordisk virkelighed med.

Jeg ønsker jer alle et velsignet og godt 
nytår.
Og med dronningens ord: Gud bevare 
jer allesammen! 
 

Kærlig hilsen jeres præst 
Pernille

NYTÅRSHILSEN 
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WWW.GOERDINGKIRKE.DK



MENIGHEDSRÅDET 
ORIENTERER:
Alle aktiviteter i Gørding kirke og 
konfirmandstue er fortsat lukket 
ned (ved redaktionens afslutning 
d. 3. januar). Vi glæder os til at 
kunne genoptage morgensang, 
foredrag, babysalmesang, mini-
konfirmand og koncerter så snart 
det igen er muligt.

Hold øje med kirkens hjemmesi-
de og facebookside.

For første gang i 14 år afholdes den populære 
januar-fyraftenssang ikke.
Det er forsamlingsforbuddet, der forhindrer os i det.
Vi siger på gensyn til fyraftenssang i januar 2022. 

 Med venlig hilsen menighedsrådet

FYRAFTENSSANG

FASTELAVNSFEST I KIRKEN
Søndag d. 14. februar kl. 14.00

Vi håber, Corona-situationen har bedret 
sig, så vi kan afholde vores traditionsrige 
fastelavnsfejring med kirke og efterføl-
gende ”slå katten af tønden”.
Vi serverer varm kakao og fastelavnsbol-
ler, når kattekongerne og dronningerne 
er kåret. 
Der er tre tønder – til tre aldersklasser 
– så ALLE børn og unge er velkommen! 
Det hele er gratis.

 Hilsen Menighedsrådet og Spejderne
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Gudstjenester
17.01 2. søn. e. H3K Johs. 2,1-11: Brylluppet i Kana 9.15 UV
24.01 Sidste søn. e. H3K Matt. 17,1-9: Forklarelsen på bjerget 10.30 PT
31.01 Septuagesima Matt. 20,1-16: Lignelsen om arbejderne i vingården 16.00 PT
07.02 Seksagesima Matt. 4,1-20: Lignelsen om sædemanden 9.15 UV
14.02 Fastelavn Familiegudstjeneste 14.00 PT
21.02 1. søn. i fasten Matt. 4,1-11: Fristelsen i ørkenen 10.30 PT
28.02 2. søn. i fasten Matt. 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde 10.30 UV
 PT: Pernille Plesner Troldborg

UV: Uffe Vestergaard, Vejrup



STUDIERABAT - Vis dit studiekort og få 10% RABAT på alle behandlinger 
PENSIONISTRABAT - Få 10% RABAT på behandlinger alle hverdage indtil 12:00

Vores tid, skal være din tid værd

BOOK DIN TID NU  |  www.salonjyderne.dk  |  Tlf. 91 15 16 95  |  Risagervej 5b, 6690 Gørding 

Gørding 
Smede- & Maskinforretning ApS

Nygade 25 • 6690 Gørding

Vi forhandler og reparerer alt i have- 
og parkredskaber

75 17 82 11 
Laurids: 29 26 56 50

 Martin 30 70 27 31 Mikael 21 42 41 48
ww.pkptomrer.dk         mail: info@pkptomrer.dk

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

GØRDING LOKALRÅD  
GODT NYTÅR

12 Januar 2021 Januar 2021 13  

2020 har på alle måder været et specielt år, og i Lokalrådet ser vi derfor frem til 2021, som forhåbentlig kommer til at byde 
på mange spændende begivenheder i Gørding.
 I starten af året forventer vi, at byggegrundene på Bavnehøj endelig kommer til salg
 Vuggestuen etableres i starten af året i Blå Hus
 Projekt trampesti og kanooptagningsplads ved åen forventes skudt i gang til foråret
 Separatkloakering af hele byen tager sin begyndelse i Søndergade i januar måned. arbejdet ledes af  
 Din Forsyning og alt information vedr. gravearbejde, omkørsel osv. vil komme direkte fra dem
Desuden vil vi, så snart CV19 tillader det, afholde vores årsmøde, som vi desværre var nødt til at aflyse i november

Sluttelig vil vi gerne takke alle jer borgere og foreninger i byen for et godt samarbejde i det forgangne år. Husk at I altid er 
velkomne til at kontakte os på mail: lokalraad@goerding.dk
I ønskes alle et godt nytår

Med venlig hilsen  
Gørding lokalråd

Kære alle



 

GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.

Formand, tlf. 6177 7649

Bogholderiet, tlf. 2927 9736 

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

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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GØRDING SOGNEBLAD 
GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 19.00 I GØRDING IDRÆTS- & KULTURCENTER
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning v. Pernille
 Beretning fra redaktion v. Henrik
 Beretning fra annonceafdeling v. Henrik
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag a) indkomne forslag
    b) optagelse af nye medlemmer 
    c) sidefordeling
5. Valg af bestyrelse
 På valg er: Henrik Pape Vestergaard (modtager genvalg) 
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer: 
8. Evt.

Der er 196 sider til rådighed for foreningerne. Det er kun muligt at få øget/reduceret det tildelte sidetal, hvis andre foreninger 
er villige til at afgive/øge deres sidetal, eller hvis medlemstallet ændres.
Bestyrelsen vil på baggrund af foreningernes ønsker fremlægge et forslag til fordeling af siderne.
Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder ønske om ændret sidetal, evt. optagelse af nye medlemmer, 
skal være indleveret til formanden, Pernille Troldborg, Præstegården senest d. 30. januar 2021.
Vi opfordrer alle medlemsforeninger til at møde op med et par repræsentanter, så vi kan få en god debat, ris/ros og gode 
ideer til fordel for Gørding Sogneblad.

Sideoptælling for 2020 kan ses på Sognebladets hjemmeside: Gørding.dk - Sogneblad - Bestyrelse



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 

STOREGADE 11 · 6740 BRAMMING
TLF. 75 17 43 96

PROFESSIONEL
RÅDGIVNING

BØGELUNDGAARD 
Multiservice 

 

Entreprenør • haveservice • 
landbrugsvikar

VVii  vvaarreettaaggeerr  aallllee  ssllaaggss  ggrrøønnnnee  
ooppggaavveerr  iinnddeenn  ffoorr  aannllææggssggaarrttnneerr--

ffaaggeett  oogg  mmiinnddrree  eennttrreepprreennøørr  
ooppggaavveerr

  

SSttåårr  dduu  ddeerrffoorr  mmeedd  eett  hhaavveepprroojjeekktt,,  
ssåå  eerr  vvii  ddiinn  ffoorreettrruukknnee  

ssaammaarrbbeejjddssppaarrttnneerr  ttiill  ooppggaavveenn  
  

RRiinngg  ffoorr  eett  uuffoorrpplliiggtteennddee  ttiillbbuudd  ppåå  

3300  2244  5599  2277

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.
ANNONCE?

KONTAKT OS PÅ 

SOGNEBLAD@GOERDING.DK
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  PRÆMIESPILLET
November trækning
 130 Nora Olesen, Birkevænget 9 199,-
 318  Jan Christensen, Pilevænget 12 199,-
 25 Kurt Bennedsen, Sdr Lourupvej 38 100,-
 362  Verner Søndergård, Vestergade 18 100,-
 266  Hanne Munk, Nørregade 11 100,-
 5 Børge Madsen, Birkevænget 5 100,-
 133  Ole Thorsted, Godthåbsvej 17 100,-
 91 Flemming Eriksen, Birkevænget 17 100,-
 370  Inge Jacobsen, Østparken 20 100,-

December trækning 
 87 Lars Therkelsen, Søndermarken 13 199,-
 12 Charlotte Thomsen, Nygade 5 199,-
 158 Anita Høeg, Bøelvej 13 100,-
 201  Klaus Pedersen, Søndermarken 32 100,-
 141 Henrik Jensen, Fonagervej 7 100,-
 57 Tina Iversen, Nørregade 22 100,-
 92 Bent Jensen, Åbrinken 14 100,-
 82 Pia Nielsen, Hessellundvej 7 100,-
 34 Mette Ingvartsen, Allegade 5 100,-

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

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

Du får altid 3 års garanti Du får altid 3 års garanti 
på nye reservedelepå 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.

EkstraEkstra
tryghedtryghed

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 

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

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
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NYT FRA LINDEGÅRDEN 2021

LINDEGÅRDEN

Normalt ville der her have været et spændende nyt halvårsprogram fra Mødestedet Lindegården. Et program fyldt med 
spændende tilbud til vore brugere.
Men intet er normalt. Vi kan knapt planlægge en uge frem i tiden for så at skulle lave om igen. Corona styrer vores hverdag. 
På Lindgården holder vi lukket indtil 28. februar 2021 på grund af de stigende smittetal. 
Generalforsamlingen er udsat indtil senere. Vi håber at kunne afholde en generalforsamling senere på 
foråret. Men for en god ordens skyld følger her dagsordenen:

Generalforsamling på Mødestedet Lindegården 2021

Dagsorden: 
  1: Valg af dirigent
  2: Valg af 3 stemmetællere 
  3: Formandens beretning 
  4: Kassererens beretning 
  5: Behandling af indkomne forslag. 
       Motiverede forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14/01-19
   6: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.  
       På valg er: Jytte Zebitz, Mette Marie Thomsen, Else Bak og 
                                             Kirsten Kirkegaard (alle modtager genvalg). 
  7: Valg af 3 suppleanter:  
  På valg er: Metha Tonnesen, Conny Hansen og Karen Højer Jensen (allE modtager genvalg)
   8: Valg af revisor:  
   9: Valg af revisorsuppleant:   
  10: Eventuelt. 

Vi opfordrer alle til at holde sig orienteret på vores hjemmeside: lindegaarden.gording.dk, eller på vores facebook side. 
Ligesom man altid er velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem telefonisk.
Vi står klar til at åbne dørene på Mødestedet Lindegården, når det igen er muligt. Indtil da ønsker vi alle et godt og lykke-
bringende 2021.

Med venlig hilsen. Bestyrelsen

16 Januar 2021 Januar 2021 17  



NYT FRA LINDEGÅRDEN 2021

ØSTERGÅRDEN 
ØSTERGÅRDENS VENNER

Østergårdens beboere plejer hvert år at komme til gudstjeneste i Gørding Kirke den 
første onsdag i december måned. 
Således ikke i år pga. Covid-19. Gudstjeneste blev der nu alligevel for Blommehusets 
beboere, Østergårdens venner, cykelpiloterne, mandagsskubberne og nogle ældre i 
sognet, der gerne deltog i arrangementer på Østergården.
Beboere fra Blommehuset blev enten skubbet i kørestol eller kørt i rickshaw helt til 
kirkedøren. Også borgerne ude fra blev blev afhentet i rickshaws af cykelpiloterne. 
Vi blev godt 30 i alt.
Tak til Pernille for en vel gennemført julegudstjeneste. Bagefter gik snakken ivrigt 
uden for kirkedøren, og man kunne tydeligt mærke alt alle havde nydt det og havde 
haft en rigtig god oplevelse i en på flere måder lidt mørk tid.

GODT NYTÅR til alle og på forhåbentlig snarlig mere almindelig gensyn i 2021.

I den første tid efter nedlukningen fik beboerne tilbudt aktiviteter i små 
grupper. Disse aktiviteter foregik primært i de små huse, hvor beboerne 
var sammen med dem, som de også spiste sammen med. 
Dette betød desværre også, at vi ikke (som inden nedlukningen) kunne 
tilbyde alle beboere aktiviteter hver dag. 
Heldigvis kunne vi hen over sommeren åbne op i aktivitetslokalet, så alle beboere igen kunne få tilbud om 
aktivitet på alle hverdage. 
Dog var det fortsat vigtigt at sikre, at beboerne fortsat sad sammen i deres ”familiegrupper” (spisegrupper), 
sådan at vi kunne bremse smittekæderne, hvis smitten kom indenfor dørene.

På Østergården har vi siden nedlukningen i marts tilstræbt at give 
beboerne en god hverdag, trods nedlukningen. 
Vi har løbende justeret vores tilbud til beboerne ud fra de anbefa-
linger, som vi har fået fra myndighederne. 

På Østergården håber vi, at den forestående vaccination af alle plejehjemsbeboerne onsdag den 6. januar, 
er et vendepunkt mod nye tider, sådan at vi igen har mulighed for at lukke dørene op og byde alle pårørende 
og frivillige velkommen indenfor.
Godt nytår  Med venlig hilsen
 Sanne Berg Ruseng Andersen, Plejehjemsleder

Østergårdens Venner har givet julegaver til brug i de 4 enkelte huse, Klit, Sol, Lyng, Birk, ligesom enkelte 
bestyrelsesmedlemmer har hjulpet med julepyntning og julehygge i Blommehuset. 

Tak til Helga og Verner Søndergaard for sponsering af juletræer til terrasserne i de 4 huse

16 Januar 2021 Januar 2021 17  



AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK

Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk

 
JANUAR
Lørdag 16-01-2021 18:30 Kandis - AFLYST Gørding Hallens Venner 

FEBRUAR
Mandag 08-02-2021 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Onsdag 24-02-2021 19:00 Sogneblad - Generalforsamling Gørding Sogneblad 

MARTS
Mandag 08-03-2021 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 16-03-2021 19:30 Generalforsamling i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Torsdag 25-03-2021 19:00 Generalforsamling Kulturparaplyen Kuturparaplyen Gørding 

UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

Tlf. 29 71 06 58 
Heidi Hansen

 www.kulturparaplyen.gording.dk

Kulturparaplyen
Gørding

ALT I TØMRERARBEJDE

• Vinduer - Døre
• Tag • Reparation

Gørding
Tømrergård

v/ Kim Rasmussen
Jernvedvej 5

6690 Gørding

Bil 51 27 71 50

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

www.gte.dk

DIN LOKALE 
GRAFISKE 
PARTNER[      ]

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

75 17 72 25 
NØRREGADE 7 • 6690 Gørding

www.pizzasteakhouse.dk

PIZZA & STEAKHOUSE

FROKOSTTILBUD
Pizza nr. 1-10 

KR. 49,-

MENUTILBUD
Pita / Dürüm + valgfri  

0,25 sodavand

KR. 55,-

Gørdinglund Herregård I/S

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

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

75 10 22 20
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Annonce i Gørding Sogneblad
Kontakt Henrik Vestergaard 
på tlf. 93 87 66 90 eller 
mail: sogneblad@goerding.dk

STØT ANNONCØRERNE 
DE STØTTER SOGNEBLADET

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

Bøgelundgaard Multiservice  .....................30 24 59 27

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

Forsamlingshuset - Gørding .......................20 30 96 29

Frisørsaksen  ...............................................75 17 86 63

Fyhn, Bedemandsforretning .......................75 17 13 00

Grafisk Trykcenter .......................................76 109 110

Gørding Kirke ...............................................75 17 88 95 

Gørding Pizza & Steakhouse ......................75 17 72 25

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 

Hansen’s Bodega .........................................75 17 85 55

Henning Bloch Autoservice ........................75 17 89 89

Holsted Fodplejer ........................................30 74 35 24

Jernbane Salonen & Aloe Vera Forh. .............75 17 86 17

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

Salon Jyderne ..............................................91 15 16 95

Skjern Bank ..................................................96 82 16 00

SPAR .............................................................75 17 80 05

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
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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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