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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.
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af stof til næste blad:
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11-13 dage efter deadline.
Skulle bladet udeblive,  
så kontakt venligst sognebladet
på e-mail. 
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e-mail til:
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Projekt “Udvendig renovering” 
- budget ca. kr 275.000

Som meddelt i Sognebladet nr. 1 - 2021 har vi allerede modtaget 
tilsagn om kr 100.000 fra Norlys Vækstpulje.
Der er på nuværende tidspunkt yderligere søgt støtte hos tre fonde.

KULTURPARAPLYEN 
GØRDING SOGNS FORSAMLINGSHUS - GENERALFORSAMLING
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100.000 kr.
Norlys Vækstpulje

MÅL!

STØT PROJEKTET
Er der lokale firmaer eller private der har lyst til at 
støtte projektet, kontakt KULTURPARAPLYEN 
Att: projektudvalget v/ Else Olesen og Hanne 
Jæger tlf. 23 32 73 21.

A`Køkkenmand   

 med 25 års e
rfaring

Få en professionel udført opsætning af dit nye køkken • Kontakt os og få fast pris på montageFå en professionel udført opsætning af dit nye køkken • Kontakt os og få fast pris på montage

v/ Snedkermester Carsten Thomsen 
Søndergade 34 • Gørding 

Tlf. 5151 6417 
ctmontage1@gmail.com

GENERALFORSAMLING: Kulturparaplyens Generalforsamling
I henhold til foreningens vedtægter skal ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Den usikre fremtid grundet Corona, og forsamlingsforbuddet taget i betragtning, vil vi afvente situationen, og indkalde til 
generalforsamling når vi ved mere om mulighederne for at forsamles.
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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 
husstand, 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 
LOPPEMARKED- FÆLLESSPISNING

Kulturparaplyen
Gørding

FÆLLESSPISNING TAKE AWAY I FORSAMLINGSHUSET
17. marts Kl. 17:30-18:30
 
Menu:
Koteletter i fad med ris og 
broccolisalat, og bondepige med slør.

Tilmelding: Til Heidi på tlf. 2971 0658, der er bindende tilmelding 
ved betaling med MobilePay.

LOPPEMARKED: Loppemarked på afstand
På trods af corona og nedlukning af diverse aktiviteter, har KULTURPARAPLYEN modtaget mange effekter.
Fra uge 7 udstilles loppeting i Forsamlingshusets vinduer og vindfang.
Ved køb ringes eller sms´s til tlf 23 32 73 21 med oplysning om vinduesnr. og varenr. Her aftales ligeledes 
afhentning og betaling. Der kan betales med MobilePay eller kontant.
Der vil være en del bøger.
Så lad turen gå forbi Forsamlingshuset og gør et kup.

Pris: 
70 kr. for voksne og 
30 kr. for børn.
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SPEJDER I CORONATID
Vi er alle ramt af nedlukning i øjeblikket. Så hos os ved KFUM spejderne prøver vi 
på, at bevarer vores sammenhold på afstand.
Hver uge får vores bævere, ulve og junior sendt en opgave, som de så har en lille 
uge til at løse, de sender billeddokumentation retur til deres leder. 

Bæverne er gået i gang med mærket ”jeg kan selv” og det kan de virkelig. De har 
lært at pakke gaver ind og binde flotte sløjfer, det kræver tålmodighed men som 
et ordsprog lyder så. ”øvelse gør mester” Så klø bare på, det er nemlig godt selv 
at kunne binde snørebånd. De har også tjekket lys og reflekser på deres cykler 
og skulle batterierne skiftes i lygten ja så kan de 
også det. Sidste uges opgave var at rydde op på værelset og redde sin seng, og 
ih hvor er det dejligt at se hvor stolte de viser deres resultater.

Ulvene fik deres første hjemmeopgave inden jul, her gjaldt det om at gå 5 km i 
uniform og med tørklæde og nissehue.
Ulvene havde inden nedlukning så småt startet op med at tage mærket Tunisien.
Mærket er lavet af Future Leaders, som er et samarbejde mellem KFUM-Spejderne 
og Les Scouts Tunisiens. 
Mærket er lavet til ulve, for at skabe en interesse for det internationale spejderar-
bejde og sætte fokus på kulturer.
At give Ulvene et indblik i at der også er noget der hedder spejder i andre lande 
og kulturer, de har lært at tælle til ti på arabisk, lavet og smagt mad fra Tunisien. 
De har set film, og undersøgt vejen til Mekka i forhold til vores spejderhus. Vi går 
nu videre med at finde vej, læse kort og der har de prøvet at geocache. 

Juniorerne var inden nedlukning startet på et mærke som hedder ”Sjov, dumt 
og farligt” og de har fået små Sciences forsøg tilsendt som de har kunnet ekspe-
rimenterer med, de har også prøvet kræfter med koder.

VÆRKSTEDSDRØM
Hos spejderne drømmer vi stadig om at kunne starte tilbygning af et nyt værksted til spej-
derhuset. Vi skal have samlet små kr. 550.000 sammen. Vores barometer står i øjeblikket 
på kr. 436.500.
Skulle der være virksomheder og borgere i Gørding og omegn som har lyst til at donere 
bidrag til projektet kan det gøres på mobil pay til KFUM støtteforening på 95100 stort og 
småt modtages med kyshånd.
Her er en tegning af vores drøm. 

GENERALFORSAMLING
Vi skulle have afholdt generalforsamling her sidst i februar, men det må udskydes til senere. Vi kan jo sige vi var 
heldige at nå generalforsamlingen i 2020 inden alt det her Corona brød løs i Danmark. Dato for generalforsamlingen 
i 2021 meldes ud så snart vi ved hvad og hvornår vi må.
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TILLYKKE TIL EN ”RUND” JUBILAR

LINDEGÅRDEN

30 år med
Lindegården

6 Februar 2021 Februar 2021 7  

Den 5. februar 1991 var flaget hejst, og 
dørene blev åbnet til indvielse af det nye 
mødested for pensionister og efterløn-
nere i Vejrup og Gørding – Mødestedet 
Lindegården.

Meget planlægning og arbejde var gået 
forud fra en engageret og initiativrig 
gruppe frivillige mennesker.
Der var blevet skabt gode rammer for 
samvær, underholdning, udfordring og 
virketrang for brugerne. Et sted, hvor 
man kunne mødes uden medlemsskab 
og kontingent. Og sådan er det fortsat.
Hvis væggene kunne fortælle, ville vi 
kunne høre meget om de mange spæn-
dende aktiviteter, der er foregået på 
Lindegården i de forløbne 30 år.
Sang, fest, underholdning, undervis-
ning, udflugter, sløjd, håndarbejde, 
foredrag, udflugter, læsning og vandre-

ture. Ja, listen er lang. Der har været 
mange gode stunder, hvor deltagerne 
gik opløftede hjem efter gode oplevelser 
på Lindegården. Og det var og er jo 
tanken bag.
I 2016 fejrede vi 25 års jubilæum. Det 
var en flot festdag. Flaget blev hejst i 
blæsevejr, så det rigtigt kunne blafre 
i vinden, og det blev gjort med sang, 
inden vi begyndte på festen.
Indenfor var der pyntet op. Der var 
lækker mad og underholdning. Re-
præsentanter fra kommunen, og an-
dre nobiliteter var inviteret med. Der 
blev holdt mange og gode taler for  



TILLYKKE TIL EN ”RUND” JUBILAR

LINDEGÅRDEN
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”jubilaren”, og det var ikke mindst en god 
fest for mødestedets brugere.
Inge Schmidt, som har været med lige si-
den planlægningsfasen, holdt en fin tale, 
hvor hun beskrev stedets historie. Denne 
beretning kan læses på Lindegårdens 
hjemmeside: lindegaarden.gording.dk 
på bjælken under bestyrelse m.m.

I 2021 skulle vi så have fejret 30 års 
jubilæum den 5. februar. 
Men, ligesom mange andre, måtte vi 
udskyde fejringen af fødselsdage og 
andre mærkedage, må også Linde-
gården udskyde.
Mødestedet Lindegården fortjener en 
fejring. Brugere og venner af stedet 

fortjener en fejring. Vi vil fejre. Men først 
når tiderne tillader det.
Vi går lysere tider i møde, vintergækker 
og erantis står på spring. Vi står på 
spring til igen at kunne fylde Lindegår-
den med aktivitet.
Hurra, hurra for Lindegården.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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,-

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

– brænder for dit tag

Tlf.  42 78 51 21Tlf.  42 78 51 21
Bøelvej 12 • 6690 Gørding

• TAGPAP• TAGPAP

• TAGFOLIE• TAGFOLIE

• LISTEDÆKNING• LISTEDÆKNING

• GRØNT TAG• GRØNT TAG

• TAGSERVICE• TAGSERVICE

• RÅDGIVNING• RÅDGIVNING

www.thtagdaek.dkwww.thtagdaek.dk

Tlf. 4278 5121
Bøelvej 12 ∙ 6690 Gørding

www.thtagdaek.dk

«TAGPAP
«TAGFOLIE
«LISTEDÆKNING
«GRØNT TAG
«TAGSERVICE
«RÅDGIVNING

følg os på

EN DEL AF DANSK BYGGERI

www.casperskoreskole.dk

Gørdinglund Herregård I/S

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

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

75 10 22 20



GØRDING BYFEST 2021GØRDING BYFEST 2021

Billede af Larisa Koshkina fra Pixabay

Da Covid-19 afholder os fra, at holde vores byfest som 
vi plejer først i juni måned, har vi valgt i år at flytte den til 
sidst i august måned.

Vi glæder os til at få et par fantastiske dage med jer.

Friske hilsner fra

 Byfestudvalget Byfestudvalget

Sæt X i kalenderen d. 26 - 28 august 2021
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Billede af Larisa Koshkina fra Pixabay

Da Covid-19 afholder os fra, at holde vores byfest som 
vi plejer først i juni måned, har vi valgt i år at flytte den til 
sidst i august måned.

Vi glæder os til at få et par fantastiske dage med jer.

Friske hilsner fra

 Byfestudvalget Byfestudvalget

Sæt X i kalenderen d. 26 - 28 august 2021

ØSTERGÅRDEN 
GODT NYTÅR

Vi vil starte med at ønske ALLE et godt nytår fra beboere, personale og leder på 
Østergården.
December har budt på masser af hygge fra nær og fjern. Dem vil vi gerne vil takke. 
TUSIND TAK til Spar, Butik Knoppen og Guldægget for de flotte kurve. 
De gjorde en stor glæde for alle. TAK til Varde Kaserne for småkagerne, der kom en 
flink mand og ringede på og gav os disse. TAK til Østergårdens venner for dugene. 
Dem blev vi meget glade for. TAK til Østergårdens bestyrelse og De frivillige, I 
er Guld værd. 
Vi håber snart at se jer igen. Pas godt på jer selv og hinanden.

Med de varmest hilsner fra 
alle på Østergården (skrevet af Bettina, personale) 
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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
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WWW.GOERDINGKIRKE.DK

Vinteren har tag i os. I dag (d. 8. februar) 
er der hvidt herude og minus 3 grader. 
En af de salmer vi ofte synger i kirken 
ved vintertide er Brorsons: ”Her vil ties, 
her vil bies…”- en rigtig midvintersalme, 
som også har tradition for at blive sun-
get i trange tider. 
Salmen passer godt til vores situation, 
ikke mindst nu, hvor vi er trætte af, at tin-
gene trækker i langdrag, restriktionerne 
forlænges, og vi gerne så, at det hele var 
overstået, og vi igen kunne mødes frit 
med mennesker. Vi sukker efter vacci-
nen. Efter enden på coronaen. Det kan 
også være vi sukker efter forår.
Enhver kan lægge sig egen længsel ind 
i teksten.
Brorson, der skrev salmen i 1765 som 
en af sine sidste, tænkte nok mest på 
menneskesjælens længsel efter Gud. 
Da jeg som ung pige og sanger i Skov-
bykoret første gang lærte salmen ”Her 
vil ties”, blev jeg med det samme glad for 
at synge den. Men jeg var også noget 
forvirret over teksten. For hvad var det 
for noget med den due?
Det hjalp noget, da jeg fik forklaret, at 
salmen er en samtale mellem Gud og 
mennesket (se ”afsenderen” ved hvert 
vers). Duerne i vers 3 og 5 er inspireret 
fra Højsangen, hvor ”due” er betegnel-
se for den, man elsker – duen i vers 6 
vender jeg tilbage til.
I første vers oplever vi Gud tale til menne-
sket. Her vil ties, her vil bies: Du er nødt til 
at vente i stilhed – lidt ligesom, når Søren 
Brostrøm opmuntrer os til tålmodighed. 
Her siger Gud det samme: ”Sommeren” 
kommer, men er der ikke endnu. 

I andet vers taler mennesket: Trange 
tider langsomt skrider! Nok er dagene 
blevet længere, men kulden er hårdere 
og strengere her ved midvinter - og for 
os lige nu er der coronaen oveni!
Gud og mennesket fortsætter samtalen, 

og i resten af salmen er der fokus på 
tro og håb. 
Det er her duen igen nævnes, men denne 
gang er det duen, som blev sendt ud fra 
Noahs ark efter et tegn på, at vandet var 
ved at synke. Duen kommer tilbage med 
en kvist fra et oliventræ – ”olieblad”, som 
det kaldes i sidste vers. Men, siger Gud i 
vers 3: Du skal skue bag gærdet, se bag 
muren – for det, vi håber på er ofte skjult 
for øjet. I naturen dækkes blomsterspirer-
ne af sne, men faktisk beskytter sneen 
jo mod den ødelæggende frost - her 
forstået som håbets fjende. Menneske, 
gid du bare kunne fatte det, siger Gud 
– eller med Brorsons ord: ”Due, kunne 
du begrunde, hvad der nu sker!”  Håbet 
ligger som spirer, men vi mennesker kan 
ikke helt se det, og vi har svært ved tro det 
håbefulde, når vi ikke kan se det.
Sådan er det kristne håb - det håber, men 
ved ikke altid, hvad det håber. Vi har ikke 
magt over håbet, vi kan ikke regne os frem 
til, hvad der skal ske. Men vi har lov til at leve 
tillidsfuldt i håbet om, at Gud vil skænke 
os noget godt, som vi endnu ikke kender.
Hvad er det, vi håber på lige nu? For-
året? Vaccinen? At samfundet åbnes 
igen? Eller længes vi også efter de 
øjeblikke, hvor vi mærker Gud her på 
jorden i vores liv? Det kristne håb – det 
håber, men ved ikke, hvad det håber. 
Men det håber! Må håbet komme til jer 
alle og blive hos jer!

Hilsen Pernille, jeres præst. 

Her vil ties, her vil bies…
- en samtale mellem Gud og 
mennesket om håb
1
(Gud:) Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!

2
(Mennesket:)  Trange tider langsomt 
skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.

3
(Gud:) Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!

4
(Mennesket:) Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!

5
(Gud:) Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne 
dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!

6
(Gud:) Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
H. A. Brorson 1765

MENS VI VENTER



KONFIRMATIONERNE UDSKYDES
På grund af COVID-19 udsættes konfirmationerne til 
lørdag d. 21. august og søndag d. 22. august. 
Konfirmationsforberedelsen fortsætter som aftalt frem til 
og med d. 20. april. 
Jeg glæder mig til et par festlige dage i august.

Pernille
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Gudstjenester
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
07.03 3. søn. i fasten Luk. 11,14-28: Jesus uddriver en stum ånd 10.30 PT
14.03 Midfaste Johs. 6,1-15 Bespisningen i ørkenen 10.30 UV
21.03 Mariæ Bebudelsesdag Luk. 1,26-38 Gabriel besøger Maria 16.00 PT
 PT: Pernille Plesner Troldborg

UV: Uffe Vestergaard, Vejrup

Vi glæder os så meget til, at vi igen kan mødes frit og blive 
oplyst og opbygget. Indtil da passer vi på hinanden.
Hvis du har lyst til en stille stund i kirken, så er der mulighed 
for det. Henvend dig til en af graverne på kirkegården og bed 
dem låse kirken op.

Husk, at præsten altid står til rådighed for en samtale eller 
et besøg. 
Jeg kommer også gerne og holder hjemmealtergang. 
Kontakt Pernille på tlf. 61 68 31 33 eller send en mail på 
ptr@km.dk

MENIGHEDSRÅDET ORIENTERER:



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 
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GØRDING SOGNEBLAD 
GENERALFORSAMLING

På grund af den nuværende Corona 
situation har bestyrelsen for Gørding 
Sogneblad valgt ikke at afholde en fysisk 
generalforsamling i 2021.

Alle foreninger havde til d. 30. januar 
med ønsker til sidefordeling, som an-
nonceret i januar udgaven af Gørding 
Sogneblad.
Der er ikke ikke indkommet nogle øn-
sker, derfor forbliver sidefordelingen 
uændret i 2021.

Sidefordeling/forbrug 2020 og beretning 
fra Bestyrelsen er tilgængelig på sogne-
blad.gording.dk under menuen Bestyrelse.

Der er skrevet til en repræsentant fra alle 
foreninger med et beslutningsforslag til 
generalforsamlingen og herunder også 
link til Regnskab 2020 og Budget 2021. 
Dette er udsendt 14 dage inden den 
varslede generalforsamling.
Skulle din forening ikke have modtaget 
dette, så kontakt venligst et medlem fra 
bestyrelsen snarest.

Bestyrelsen for Gørding Sogneblad vil 
være til rådighed via mail/telefon og 
evt. webforbindelse (TEAMS) på den 
annoncerede dato for generalforsam-
lingen: onsdag d. 24. februar kl. 19-20.
I Gørding Sogneblad marts udgaven, vil 

bestyrelsen præsentere et beslutnings-
referat. Indsigelse hertil skal ske senest  
d. 1. april og hvis der kommer indsigel-
ser tager bestyrelsen stilling til en evt. 
ekstraordinær generalforsamling (evt. 
når forsamlingsforbuddet er ophævet).

Bestyrelsen håber på foreningernes 
forståelse for denne fremgangsmåde i 
disse COVID-19 tider.

Pernille, Mobil:  61 68 31 33
Henrik, Mobil:  97 87 66 90
Allan, Mobil: 25 57 98 51



Ja, vi havde en god grund til at love 
Multibanen færdig til jul, for var det 
gået efter planen ville den have været 
brugbar til jul.

Vi var lovet at monteringen af banen ville 
starte d. 10. dec., men kom først i gang 
d. 15. dec. Det gjorde så, at da Anders 
fra Falster kom for at lægge kunstgræs 
på d. 17. kunne de ikke andet end at 
jævne stenmelet ud og så køre hjem 
igen. De ville så komme igen 3. juledag, 
men det tillod vejret ikke. Anders mente 
så at vejrudsigten d. 15-17. jan. så for-
nuftig ud, de kørte så fra Falster igen, 
og det gik så nogenlunde indtil frosten 

satte ind søndag morgen d. 17. og de 
måtte opgive at lime kunstgræsset sam-
men, nu må de så tage turen fra Falster 
engang mere, og som vejret ser ud nu, 
bliver det nok først i marts måned.

En anden udfordring vi har fået er, at 
folien på bandereklamerne går løs ved 
beslag og skruer, vi er ved at have 
fundet en løsning, men det gør så at vi 
skal have banderne afmonteret og kørt 
til Skiltestedet i Esbjerg til reparation og 
så monteret igen.

Så når I en dag ser, at banderne er væk, 
er det årsagen.

Nu er det ikke bare udfordringer, i julen 
kom der et tilsagn fra BrandkasseFon-
den Sydvest om at de støtter projektet 
med 20.000 kr.

Der er solgt en bandereklame til Få-
relund Entreprenør & Maskinstation, 
som vi afventer tilbud fra på reetablering 
af området omkring banen med fliser.
Banen bliver færdig på et tidspunkt, og 
så håber vi at forsamlingsforbuddet er 
ophævet så der kan holdes en indvielse.

Multibaneudvalget.

INFORMATION FRA GØRDING VARMEVÆRK
Som det er blevet informeret andre steder fra, bliver der i løbet af 2021 arbejdet 
med separering af spildevand og kloakvand i Gørding. 
Dette arbejde er allerede påbegyndt.

Du skal på et tidspunkt have gravet op ind til dit hus i forbindelse med separering.

Inden dette sker vil vi på Varmeværket gerne kontaktes, så vi kan vurdere om din fjernvarmeledning 
evt. skal udskiftes I samme udgravning.

Varmeværket kan kontaktes på telefon 20 44 12 85
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GLIF  
UDFORDRINGER !!



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
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GØRDING IDRÆTS & KULTURCENTER
VINTERMØDE

Hermed indkaldes til ordinært vintermøde i Gørding Idræts & Kulturcenter  
torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.30 

Dagsorden: 
1.  Valg af skriftfører og stemmetællere 
2.  Valg af ordstyrer 
3.  Årsberetning 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5.  Behandling af indkomne forslag 
6.  Valg af 4 forretningsudvalgsmedlemmer samt 1 suppleant 
 På valg er: Jette Svenning, Helle Jahreis, H.P Lauridsen (alle genopstiller) og en ledig post 
 På valg som suppleant: Per Johannsen (der ikke genopstiller)
7. Valg af lokale revisorer samt 1 revisorsuppleant 
 På valg er: Flemming Eg Pedersen (som genopstiller)
 Som suppleant: Vakant 
8.  Valg af statsautoriseret eller reg. Revisor 
9.  Eventuelt



 

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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Året vil blive husket som et meget specielt år. For vores 
vedkommende, med beliggenhed i kælderen på Plejecenter  
Østergården, har adgangen været sparsom. Kun ganske få 
gæster har været på besøg, og fra december har vi været 
helt lukket ude.

I årets løb har vi modtaget flere afleveringer, bl.a. fra bog-
trykker Chr. Sørensens familie. Afleveringen indeholdt blandt 
andet forskellige motiver på postkort, fremstillet i bogtryk-
keriet, samt værktøj til indbinding af bøger. Vi har haft flere 
henvendelser pr. mail og telefon end tidligere. 
Arkivet har også i år bidraget med en artikel i Lokalhistorisk 
Forening for Brammingegnens Årbog: Defektriceelev på Gør-
ding Apotek 1959 – 1963. skrevet af Nora Olesen. På bogens 
udgivelsesdag, fortalte jeg, ud fra forskellige genstande, om 
arbejdet som elev, i en tid hvor næsten alt var håndarbejde.
I juni måned døde vor afholdte og dygtige udvalgsmedlem 
og kasserer Henning Nielsen, efter længere tid sygdom. 
Henning, var tidligere trafikassistent ved DSB og teknisk 
meget dygtig og god at arbejde sammen med. Æret være 
Hennings minde.
Sidst på året har vi fået en ny kasserer, Arne Clausen og 
et nyt udvalgsmedlem Kasper Krintel. Udvalget er nu på 

5 medlemmer. Vi har efter lang ekspeditionstid, fået vores 
bankforbindelse genoprettet.
Leif Køhler passer vores hjemmeside og Facebook. Niels Jørn 
Johannessen arbejder med at stedfæste de mange billeder, 
som vi har modtaget hen over tid.
Vores avisudklips samling, bliver nu videreført af Aase Nielsen.
I november måned blev der indkøbt nyt nødvendigt udstyr. 
Vi har endnu ikke haft det rigtig i gang, men ser frem til 3 
arbejdspladser. 
Vi håber på, at vi snart igen kan få adgang til vores samlinger.

Nora Olesen
Gørding Sognearkiv

GØRDING SOGNEARKIV 
ÅRSBERETNING 2020



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

Januar trækning

 73 Jens A. Poulsen, Skolegade 10 199,-
 221  Anna Gammelgård, Tværgade 1 199,-
 46 Jesper Jæger, Nr. Høevej 2 100,-
111  Leo Bech, Rolighedsvej 0, Bramming 100,-
157  Marianne Jessen, Kløvermarken 21 100,-
 27 Kurt Hansen, Birkevænget 24 100,-
132  Metha Tonnesen, Møllegade 16 100,-
172  Marion Elg, Allegade 3 100,-
361  Sebastian Løbner, Ålunden 1  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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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



AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK

Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk

 
MARTS
Mandag 08-03-2021 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Tirsdag 16-03-2021 19:30 Generalforsamling i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Onsdag 17-03-2021 17:30 Fællesspisning Take away Kuturparaplyen Gørding 
Torsdag 25-03-2021 19:00 Generalforsamling Kulturparaplyen Kuturparaplyen Gørding 

APRIL
Mandag 05-04-2021 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Torsdag 08-04-2021 20:00 Foredrag/Musik Kuturparaplyen Gørding 
Onsdag 28-04-2021 17:30 Fællesspisning Take away Kuturparaplyen Gørding 
Torsdag 29-04-2021 19:30 Koncert med Jacob Venndt Kuturparaplyen Gørding 

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
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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

CT Montage .................................................51 51 64 17

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

TH Tagdækning ............................................42 78 51 21

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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