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KULTURPARAPLYEN 
IRSK AFTEN

IRSK AFTEN
med Bregenborg Band 
fredag den 17. september 2021
Dørene åbnes kl. 18.00
Middag kl. 19.00
Musikken starter kl. 20.00
Entre med middag kr. 275,- / 
uden middag kr. 150,- (adgang 
fra kl. 20.00).

Billetter på tlf. 22 63 54 94 efter 
kl. 18.00. Eller MobilePay 80850 
med angivelse af Irsk Aften samt 
navn.
Eller bankovførsel til 7780-
0002181527

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
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LINDEGÅRDEN

MINDEORD OVER KRISTINE SØRENSEN
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1. Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 
 
2. Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 
Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker. 
 
3. Se, blomsterflorets farvepragt 
gør alle ord forlegne. 
Kong Salomon i kroningsdragt 
misundeligt må blegne! 
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed, 
den mindste fugl og lilje 
er, Gud, din skabervilje. 

4. Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde. 
Men klarest lyser dog dit Ord 
af kærlighedens gåde. 
Alt kød må dø, 
hver blomst blir hø. 
Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt Ordet. 
 
5. Ja, Jesus Kristus er det Ord, 
der skaber liv af døde, 
så ny blir himmel, ny blir jord, 
en verden grøn af grøde. 
Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart: 
den morgenstund, du kommer, 
da gryr en evig sommer.

Kristine blev begravet på en smuk forårsdag
Efter højtideligheden i kirken samledes familien, venner og bekendte 
omkring hendes grav og sang en sidste salme for hende. 
“Dejlig er jorden”. En smuk afsked med et dejligt menneske.
For det ufattelige er sket. Kristine er her ikke mere.
På Lindegården har vi mistet en dygtig og engageret formand. 
På sin rolige måde fik hun tingene til at hænge sammen. Hun havde 
både overblik og fremsyn ved arrangementer. Og der var altid tid til 
snak med  alle. 
Hun kærede sig meget om Lindegården og aktiviterne der. 
Var opsøgende efter nye ideer til samvær på stedet. 
Ofte vil vi sende en kærlig tanke til hende, når vi planlægger. 
Hendes grundige tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder og opfølgning 
på beslutninger var legendarisk. Der var ingen løse ender.
Vi vil tænke på Kristine, når vi støder på ting, som hun har iværksat. 
Nu må vi undvære hende, og vi vil savne hende. Vi sender gode 
tanker til Erling og familien.
Tak for godt samarbejde, kære Kristine.
Æret være dit minde.

Bestyrelsen på Lindegården



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 

KFUM SPEJDERNE 
BYGGERI - CYKELMÆRKET BIKY

BYGGERI:
Så er spejdernes værkstedsbyggeri en realitet, pengene er 
samlet og byggetilladelsen er indhentet.
Mandag den 31. maj blev de første officielle spadestik taget 
af vores juniorspejdere, det blev overværet af Preben Jensen 
fra Lions Club i Bramming.

Hele 2020 er blevet brugt til at søgt fonde fra lokale og om-
egnens fonde. Da vi var meget tæt på mål, fik lokale borgere 
muligheden for at hjælpe os i mål og stor tak for det. 
Der skal også lyde en kæmpe tak til CT montage for støtten 
– det er vi meget glade for. 

Nordlys vækstpulje kr. 150.000
Esbjerg Kommune fritids & kulturel puljen kr. 150.000
KFUM Jens Granes fond kr. 100.000
Claus Sørensens fond kr.   25.000

Lions Club Bramming kr.   25.000
CT-montage v. Carsten Thomsen Gørding kr.   10.000
Mine og Marius O. Madsen fond kr.     4.500
Private donationer kr.   15.000
Egen opsparing kr.   80.000

Nu er vi helt i mål, tilladelsen 
er kommet og nu går vi i gang, 
fredag blev der gjort klar til at 
der også kan føres vand ind 
til værkstedet.

Vi har besluttet, at det er 
lokale håndværkere, der skal 
udføre byggeriet. 

CYKELMÆRKET BIKY
Jeg har cyklet til alle spejderarrangementer i et år, derfor har jeg fået mærket BIKY. Jeg har 
cyklet i al slags vejr. Jeg har været så heldig, at det kun har regnet 1 gang. Mærket går ud 
på at cykle til spejder et helt år. Hvis vi skulle på lejrtur, skulle jeg ”bare” cykle op til 
spejderhuset og ikke helt hen til lejren. Jeg fortsætter med at cykle til spejder. Jeg 
synes, det var en fed oplevelse at cykle til spejder, fordi så får man frisk luft. 
Jeg blev fejret med en meget fin cykel-kage, som Mette havde bagt. Alle 
fra junior og nogle fra Store Spejder var med til at fejre mig. Det var mega 
hyggeligt. Jeg synes, at dem der har lyst, skal tage cykel-mærket. 

4 Juni / Juli 2021 Juni / Juli 2021 5  



GØRDING LOKALRÅD 
ÅRSMØDE

Formandsberetning fra Årsmøde (Re-
præsentantskabsmøde) i Gørding Lo-
kalråd af Kristina Schultz.
Så er vi her endelig igen. Lettere for-
sinket, men heldigvis lod det sig gøre, 
at vi kunne få afholdt vores Repræsen-
tantskabsmøde, som vi også gerne vil 
kalde årsmøde for alle byens borgere, 
inden sommerferien. Det betyder også, 
at der er gået 1½ år siden vi var samlet 
her sidst, og meget er sket siden da.
Selvom Corona har sat en stopper for 
mange ting i vores samfund, har vi i 
lokalrådet arbejdet støt og roligt fremad 
med vores igangværende projekter, 
selvom vilkårene har været en smule 
anderledes. Vi har som mange andre 
foreninger været tvunget til at holde 
mange af vores månedlige lokalråds-
møder online via Teams. Det har også 
fungeret, selvom vi nok alle er enige om 
at det er rarere at mødes fysisk. Det ser 
vi frem til snart at kunne gøre igen. 
På vores repræsentantskabsmøde i 
november 2019 bød vi Lene Nyborg 
velkommen som medlem af lokalrådet. 
Vi konstituerede os efterfølgende med 
Anita som sekretær, Sanne Borg som 
kasserer, Mark Jørgensen som næst-
formand og jeg selv som formand. Der-
udover har lokalrådet bestået af Søren 
Miené, Jesper Jæger, Søren Kristensen 
og Allan Kristiansen.
Ved dette repræsentantskabsmøde 
siger vi farvel til Søren Miené og Anita 
Høgh, som begge har valgt at stoppe i 
Lokalrådet. Mange tak for jeres indsats.
I den forbindelse skal der også lyde en 
stor tak til mine kollegaer i lokalrådet. 
Jeg oplever et meget engagereret team, 
hvor vi løfter opgaverne i flok, og hvor I 
hver især er rigtige gode til at byde ind 
og tage ansvar for opgaverne. Det skal 
I alle have stor ros for.  

Vi har i lokalrådet arbejdet med flere 
spændende projekter i perioden, og 
på trods af Corona er de årlige møder 
med Esbjerg Kommunes Teknik – og 

Byggeudvalg og Økonomiudvalg blevet 
afholdt fysisk med god afstand.
I forbindelse med budgetforhandlin-
gerne i efteråret 2019 valgte Esbjerg 
Kommune at nedlægge bogbussen 
pr. 1. april 2020. I stedet har vi fået et 
biblioteksspot i hallen, hvor det er mu-
ligt både at afhente og aflevere bøger. 
Den har, som meget andet, også været 
påvirket af nedlukning på biblioteket og 
i hallen, men vi håber at byens borge-
re bliver glade for løsningen, når den 
kommer ordentlig i brug. Fordelen ved 
løsningen er, at det nu er muligt at hente 
og aflevere bøger i et meget større tids-
rum, end bussen kunne tilbyde. Vi har 
sat biblioteket i forbindelse med Linde-
gården, og håber at de i fællesskab vil 
lave et kursus for byens ældre borgere 
i det nye biblioteksspot, når der bliver 
mulighed for det. 
Foråret 2020 bød også på en del aflyste 
møder og arrangementer pga. Corona. 
Desværre betød det også at vi måtte 
aflyse vores Ren By-dag sammen med 
spejderne og konfirmanderne. Heldigvis 
lykkedes det os at gennemføre arran-
gementet dette forår, og mange mødte 
op og hjalp med at gøre byen forårsklar.  
Der blev samlet 210 kg. affald i det 
smukkeste forårsvejr, og heldigvis ser 
det ud til at mængden af affald i vores 
by er faldende.
I flere år har mange påpeget, at stien 
mellem Verdensskoven og Spar var 
svær at benytte, specielt for cyklister og 
gangbesværede pga. meget løs grus. 
Da stien ligger på Bane Danmarks jord, 
ville Esbjerg Kommune umiddelbart 
ikke gøre noget ved stien. Vi fik langt 
om længe lov af Bane Danmark til at 
ændre belægningen, og vi var så småt 
gået i gang med at finde frivillige der vil 
hjælpe, da én af Esbjerg Kommunes 
entreprenørfolk kom forbi en dag med 
en gravemaskine og et læs slotsgrus. 
Dejligt at stien nu endelig er blev god 
at færdes på. 
I Verdensskoven har flere spurgt vedr. 

lys på den sidste del af stisystemet. Ud-
fordringen er at dele af Verdensskoven 
er fredskov, dvs. særlig fredet skov, hvor 
der f.eks. ikke må opsættes lygtepæle. 
Vi forsøgte for nogle år tilbage at få 
dispensation ved Naturstyrelsen og 
fik afslag, men vi er pt. i gang med at 
forsøge igen i samarbejder med Esbjerg 
Kommune. Måske lykkes det denne 
gang?

Separatkloakering er igangsat i den syd-
lige del af byen, og det er planen at byen 
fra Allégade og mod syd skal kloakeres 
i løbet af 2021 og 2022. Det er ikke et 
projekt, som vi i lokalrådet er blevet 
inddraget i fra kommunens side, men 
vi har sammen med Erhvervsforeningen 
fået en orientering af Din Forsyning, og 
opfordret dem til at holde et højt infor-
mationsniveau til byens borgere. Der har 
desværre allerede været udfordringer i 
dialogen fra entreprenøren til de berørte 
borgere, og derfor har vi forsøgt at få 
en dialog i gang med Din Forsyning. Vi 
håber, at det vil forbedre kommunikati-
onen fremadrettet.
I Vestergade mangler vi stadig at få lavet 
projektet omkring sikker skolevej helt 
færdig, således at den fartdæmpende 
foranstaltning ved stien mod hallen 
bliver forbundet med stien til Jernba-
negade. I forbindelse med budgetfor-
handlingerne i efteråret 2020 blev der 
afsat midler til etablering af det sidste 
stykke sti, og oprindelig var det planen 
at det skulle have været etableret i løbet 
af 2021. Men da der i forbindelse med 
separatkloakeringen af Nørregade vil 
blive etableret omkørsel via Vestergade 
til Jernbanegade, er projektet udskud 
til 2022. 
I Nørregade har vi i samarbejdet med 
Erhvervsforeningen fået lavet P-båse og 
parkeringsrestriktioner. Det er et projekt, 
som har været et par år undervejs, men 
vi synes at det overordnet er blevet rigtig 
godt, og at trafikken glider væsentlig 
bedre. Vi arbejder fortsat på at få etab-
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leret P-båse i det brede stykke fortov 
overfor pizzeriaet, da netop dette sted 
tit giver anledning til farlige situationer. 
Det er et projekt til små 400.000 kr. 
Desværre var vi ikke heldige i forbindelse 
med budgetforhandlingerne for 2021, 
men vi kæmper videre. 
I april i år havde vi besøg af Teknik – og 
Byggeudvalget til det årlige møde. Vi 
sluttede af på Stationspladsen, hvor vi 
påpegede at niveauet af vedligehold 
på pladsen er for ringe. Der har været 
udfordringer med beplantningen, som 
nu er skiftet, og vi håber at vi kan få 
skiftet træet på bænkene, så det igen 
bliver pænt. 
Vores arbejdsgruppe omkring etable-
ring af trampesti og kanooptagnings-
plads ved åen er også kommet et stort 

skridt nærmere etablering. Faktisk er 
vi nu så langt, at finansieringen er på 
plads, og etableringen er påbegyndt. 
Det har været et langt sejt træk, da 
der er rigtig meget, der skal falde på 
plads med dispensationer osv., men vi 
nærmer os mål. En stor tak skal lyde til 
fonde og sponsorer. En særlig tak skal 
selvfølgelig også lyde til lodsejerne – 
uden jer ingen sti. 
Lokalplanen for erhvervsgrunde på 
Sdr. Lourupvej er nu endelig vedtaget. 
Det betyder, at der inden længe kan 
udbydes erhvervsgrunde til salg. Det 
er noget vi i lokalrådet har arbejdet for i 
rigtig mange år, og vi er glade for at det 
nu endelig er lykkes.
Esbjerg Kommune arbejder sammen 
med Vejen Kommune og Billund Kom-

mune på at købe den gamle jernbane 
fra Bramming til Grindsted, og ændre 
den til en sti, som kan bruges af cyklister 
og gående. Det er et projekt, som vi 
gentagende gange har spurgt kommu-
nen til de sidste år. Bl.a. har vi ønsket 
at få fjernet de gamle jernbaneskinner 
på Brammingborgvej og i Høe, ligesom 
de har gjort i Vejen Kommune. Det ser 
ud til at kommunerne endelig er blevet 
enige med BaneDanmark om en pris, 
og det bliver spændende at følge det 
projekt de kommende år.  Det vil nemlig 
betyde, at Gørding bliver forbundet med 
cykelsti til Grindsted via cykelstien på 
Brammingborgvej.
Byggeriet i Gørding buldrer derudaf. 
Flere tomme pletter er blevet bebygget, 
og det er dejligt at se. I september 2020 

Så har det nye lokalråd været samlet. 
Bagerst fra venstre: Allan Kristiansen, Per Jessen, Søren Kristensen, Jesper Jæger, Mark Kjær Jørgensen (Næstformand). 
Forest fra venstre: Trine Ramsing (Sekretær), Sanne Borg (Kasserer), Kristina Schultz (Formand) og Lene Nyborg. 
Konstitueringen foregik i det smukkeste solskinsvejr ved den nye opholdsplads ved åen.
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kunne Esbjerg Kommune melde alt 
udsolgt på Rugmarken, og vi har derfor 
i en periode været uden kommunale 
byggegrunde i Gørding. Heldigvis har 
vi nu igen fået 27 byggegrunde til salg, 
og det er historisk at vi får så mange 
grunde til salg i Gørding på én gang. 
Den nye udstykning vest for Åbrinken 
fik sit nye navn ”Bavnehøj” efter at vi i 
Lokalrådet i november 2019 efterlyste 
et godt navn via vores Facebook-side. 
Ifølge gamle kort fra ”Slots – og Kul-
turstyrelsen” har der i oldtiden været 
en bavnehøj på området. En bavnehøj 
var i oldtiden et højt punkt, hvor man 
brændte advarselsbål af for at advare 
nogen der var længere væk. Navnet 
”Bavnehøj”, der altså også har en 
historisk betydning, blev foreslået af 
Knud Riis Andresen.
I foråret 2020 startede Esbjerg Kom-
mune byggemodningen af Bavnehøj, 
som også kommer til at indeholde 20 
boligforeningshuse. Desværre er byg-
gemodningen trukket ud, og grundene 
er som I sikker ved først lige kommet 
til salg. Og så kommer der en dugfrisk 
nyhed, for budrunden på grundene 
sluttede i dag kl. 12.00, og status er at 
der er solgt 8 byggegrunde. Det er bare 
supergodt! 
Hussalget gør også rigtig godt. På nu-
værende tidspunkt er der kun 14 huse 
til salg i postnummer 6690, heraf ligger 
de 6 huse indenfor bygrænsen.

De mange nye huse gør forhåbentlig 
også, at der kommer mange flere børn i 
vores by. I lokalrådet har vi i flere år fore-
slået kommunen, at der skulle etableres 
vuggestue i Gørding. Vi har i dag et net 
af kommunale – og private dagplejere, 
som gør et super godt stykke arbejde. 
Derfor er det også vigtig for mig at sige, 
at lokalrådet ønsker både dagplejere og 
vuggestue i Gørding. Det er vigtigt at vi 
som bosætningsby kan tilbyde begge 
dele, så børnefamilier har flere valgmu-
ligheder, og kan vælge det der passer 
bedst til dem. Status på vuggestuen lige 
nu er, at 11 ud af 12 pladser er optaget, 
og at den derfor må siges at være kom-
met rigtig godt fra start.
Kend din By-dagen blev en kæmpe 
succes i efteråret 2019, og vi havde 
lovet jer at vi ville gentage succesen her 
i 2021.  I lokalrådet har vi dog besluttet 
at udskyde dagen til efteråret 2022, da 
mange andre arrangementer er skubbet 
til dette efterår. 
I Lokalrådet arbejder vi fortsat på at 
sætte Gørding på landkortet. Vi forsøger 
at have fokus på de gode historier, for 
vi skal alle huske at der skal 10 gode 
historier til at opveje en dårlig. Derfor vil 
vi også gerne opfordre alle foreninger 
til at hjælpe med at fortælle de gode 
historier i Sognebladet, på de sociale 
medier, på vores infoskærme, website 
og i pressen. 
I lokalrådet glæder vi os til det kom-

mende år. Vi ser en by i god udvikling, 
men det skal ikke blive en sovepude. Vi 
skal fortsat arbejdet for at gøre Gørding 
endnu mere attraktiv at bosætte sig, og 
en dejlig by at bo i. Hen over sommeren 
kommer vi til at arbejde rigtig meget med 
den kommuneplanstrategi, som kommer 
i høring i efteråret 2021. Kommuneplan-
strategien er den plan, der fortæller hvor-
dan Esbjerg Kommune og Gørding skal 
udvikles over de kommende år på både 
lang og kort sigte. Hvor skal der være 
byggegrunde, erhvervsgrund, seniorbo-
liger, bofællesskaber for ældre, grønne 
områder osv. Kan vi f.eks. sørge for at 
få flere centralt beliggende ældreboliger, 
som er noget af det vi virkelig mangler? 
Hvordan kan vi udbygge Verdensskoven 
og gøre området endnu mere attraktivt? 
Hvor skal der udstykkes grunde når 
Bavnehøj er udsolgt? Det er et arbejde, 
som er utrolig vigtig for vores bys fremtid, 
og som vi i lokalrådet vil gøre alt for at 
påvirke i den rigtige retning.
Derfor vil jeg også til slut komme med 
en opfordring til byens borgere. Sidder 
I inde med gode idéer – store som små, 
så tøv ikke med at kontakte én af os, 
der sidder i lokalrådet, eller sende os en 
mail. Kun sammen kan vi gøre Gørding 
til et endnu bedre sted at bo.
Hele referatet fra mødet kan læses på 

www.goerding.dk

Lokalrådet har modtaget henvendelser 
fra borgere på henholdsvis Søndergade/
Jernvedvej og på Risagervej.
I Søndergade ønskes der fartdæmpen-
de foranstaltninger, og på Jernvedvej 
er der ønske om en cykelsti for at sikre 
de bløde trafikanter. Der er ønsker om 
cykelsti for ca. 600 mio. kr. i Esbjerg 
Kommune. Derfor er det meget svært 

at få, men vi er opmærksomme på 
problemet, og forsøger at se om der 
kan findes en løsning i samarbejde med 
Esbjerg Kommune. 
På Risagervej ønskes der et fortov, li-
geledes for at sikre de bløde trafikanter. 
Esbjerg Kommune oplyser, at det som ud-
gangspunkt er grundejerne selv der skal 
afholde udgifterne til etablering af fortov. 

Også her vil vi fra lokalrådets side arbejde 
videre med evt. at finde en anden løsning.
Vi kan desværre ikke love at ovenstå-
ende bliver løst, men vi vil forsøge at 
sætte fokus på trafiksikkerheden på de 
nævnte strækninger overfor Esbjerg 
Kommune.

Med venlig hilsen
Gørding Lokalråd

GØRDING LOKALRÅD 
ÅRSMØDE

SØNDERGADE/JERNVEDVEJ & RISAGERVEJ
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KFUM SPEJDERNE 
SANKT HANS - GENERALFORSAMLING

Så er der også åbnet op for afholdelse af generalforsamling, Vi kan ikke nå det inden 
sommerferien, men sæt X i kalenderen, tirsdag den 24.august kl. 20.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3.   Formandens årsberetning 
 4. Gruppelederens årsberetning
 5. Gennemgang og godkendelse af gruppens regnskab
 6. Indkomne forslag som skal være Maria Bønnelykke i hænde senest 8 dage før mødet.
 7. Valg af gruppeleder. Lilian modtager genvalg.
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til gruppebestyrelsen
 Følgende er på valg:
 Michael Scharstein (modtager ikke genvalg)
 Cecilie Slot Clausen (modtager genvalg)
 En ny medlem til gruppebestyrelsen
    2 suppleanter 
 9. Gennemgang og godkendelse af støtteforeningens regnskab
10. Valg af medlemmer til støtteforeningen 
             Følgende er på valg 
             Lars Christensen (modtager genvalg)
             Tommy Knudsen (modtager genvalg)
11.  Valg af 2 revisorer
12. Evt..

SANKT HANS FEST HOS SPEJDERNE: 
Så skriver vi snart den 23. Juni og dette er ensbetydende med, at det er blevet tid til at sende heksene til Bloksbjerg igen.
Vi holder som vanen tro Sankt Hans fest ved Spejderhuset onsdag den 23. Juni 2021.
Arrangementet kommer i år til at foregå på marken overfor Spejderhuset.
Vi har grillen tændt fra kl. 17.30, hvor der vil være salg af pølser, kaffe, kage og drikkevarer.
Spejderlederne vil sørge for små aktiviteter til børnene.
Sankt Hans bålet tændes kl. 19.30 og årets båltale vil blive holdt af Centerleder fra Gørding Kultur- & Idrætscenter Peter 
Starup.

Vi håber at se rigtige mange af Jer, da forsamlingsforbuddet nu gør det muligt, at vi kan samles 500 personer udendørs, 
så vi i fællesskab igen kan fejre Sankt Hans. 

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 24.august kl. 20.00
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FØLGENDE HAR SPONSERET:
1 Tømmergården 
2 CT- montage
3 Henning Bloch 
4 Den gyldne frisør
5 Lægerne Gørding
6 NP motor service 
7 Gørding smede og maskinforretning 
8 Butik knoppen 
9 Poul K. Poulsen
10 Gørding Bed & Breakfast
11 TH tagdækning 
12 Spar Gørding 
13 Westphal & co
14 Gørding pizza & steakhouse
15 Frisørsaksen 
16 Gørding El service 
17 Vestjysk consulting
18 Go box 
19 Lourup VVS
20 Jernbanesalonen
21 Majholm planter 
22 Salonjyderne
23 MV Produkter
24 Nova tech
25 F. Stage Holding 
26 Bakkely kartofler
27 Daniel - byg og anlæg 
28 GBT byg

29 XL Byg
30 Gørdinglund
31 Gørdinglund El
32 Hansen og kruse 
33 TL bilvask 
34 Trade line 
35 ML auto
36  Kranio Sakral terapi v. 
 Karen Margrethe Tonnesen
37 Danmarkering
38 Lourup Maskinstation
39 Hestepraksis Anders Friis Pedersen
40 Tømrer Kenneth Kjærgård Madsen
41 Mijans wellness
42 Gørding ventilationsmontage
43 Malerfirmaet Poul Erik Rasmussen
44 Semper
45 Aqua Ren
46 Arbejdskraft
47  Solbakkens honning v. biavler Ole 

Hollænder
48 Persolit
49 Kjærgårds pap
50 Caspers køreskole
51 Dansk entreprenør service 
52 Cesco
53 PerSilles

KFUM SPEJDERNE 
ÆLLINGERACE OG FORÅR HOS SPEJDERNE

ÆLLINGERACE
Lørdag den 5. juni blev solen hængt op fra morgenstunden, spejderne var klar til 
årets ællingerace.
Igen i år kunne vi melde alt udsolgt inden kl. 13:00 og 800 små badeællinger blev 
sluppet løs i Gørding Å. Selvom vi kun kunne tilbyde at vi være 100 samlet for at 
heppe på de farverige ællinger, var grillen varm og der blev grillet pølser. Rigtig 
mange havde fundet vej til åen og vi havde en hyggelig eftermiddag.
Tak til alle for jeres støtte og opbakning til vores arrangement, vi glæder os alle-
rede til næste år. Der håber vi alt er normaliseret så vi kan samle endnu flere til 
ællingerace. 

KÆMPE TAK TIL ALLE VORE SPONSORER  
FOR DE FLOTTE GEVINSTER TIL VORES  

ÆLLINGERACE 2021
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  1. præmie  Gavekort fra CT-montage  Orange 96 Bonnie Pihl
  2. præmie Makita dab radio fra Blå 9 Hanne Christiansen 
 Tømrer Kenneth K. Madsen
  3. præmie Hyggekurv fra Lægerne i Gørding Orange 99 Lene Hansen 
  4. præmie Gin & chokolade fra  Blå 12 Trine Meinild 
 TL bilvask og Trade-line
  5. præmie Lanterner fra Gobox Pink 52 Karen Margrethe Tonnesen 
 6. præmie Lego-æske og chokolade fra  Hvid 68  Peter Sørensen 
 MV Produkter
  7. præmie Gavekort Majholm Planter Hvid 43 Gerda Kruse 
  8. præmie  Gavekort fra Gørding El-service Blå 38  Marcus Scharstein 
  9. præmie Gavekort fra Den gyldne frisør Blå 62  Kirkevej 4
10. præmie  Gavekort Aqua ren  Rød 2 Lone Perersen
11. præmie Gavekort fra Grå 36 Joan Clausen
 Gørding Smede og Maskinforretning
12. præmie Blomsteropsats fra Butik Knoppen Blå 80  Benny Majholm 
13. præmie Kinderkurv fra Vestjysk Consulting Orange 39 Jane Rasmussen
14. præmie 2 flasker vin fra Hansen & Kruse Gul 97 Annemette Kristiansen 
15. præmie Danmarks spil fra Kjærgaard pap gul 94 Bente Nilsen 
16. præmie 3 flasker vin og en cap fra GBT byg Grå 98 Kassan Fredriksen 
17. præmie  Gavekort fra Salonjyderne Grå 78 Kassan Fredriksen 
18.præmie Vinkasse fra Persolit Grøn 87 Marianne Egegaard
19. præmie Big Cornybar fra Semper Lyssegrøn 24 Annemarie Mosbøl 
20. præmie  2 flasker vin fra Cesco A/S Blå 65 Kaj Jensen 
21. præmie Vaskenøgle fra ML auto Orange 95 Sussanne Thøgersen
 22. præmie Gavekort fra Den gyldne frisør Pink 6 Lisbeth Andersen 
23. præmie Gavekort fra Pink 19 Helle Thorsted
 Gørding Smede og Maskinforretning
24. præmie Hyggekasse fra Spar Gørding Gul 7 John Sørensen 
25. præmie 2 flasker vin fra Blå 69 Tanja Fyhn Kristensen 
 Dansk entreprenørservice A/S
26. præmie  Gavekort fra Gørdinglund EL Rød 80 Tanja Fyhn Kristensen 
27. præmie Gavepose med Aloe fra Grå 39 Shanna Thomsen 
 Jernbanesalonen
28. præmie 2 sæt havespil fra Poul K. Poulsen Gul 61 Benny Majholm 
29. præmie Løbetøj fra Hvid 6 Danni Thygsen 
 Hestepraksis ved Anders Friis Pedersen
30. præmie Lego-æske og chokolade fra Pink 54 Kirsten Pedersen
 MV Produkter
31. præmie Gavekort til Sedopia Lysegrøn 67 Arne Clausen 
32. præmie Hyggekasse fra Orange 40 Peter Sørensen 
 Daniel Nielsen anlæg og byg
33. præmie Gavekort fra XL-byg Pink 7 Caroline Walhauer
34. præmie Gave fra Westphal &Co Grå 92  Harry Høeg 
35. præmie Gin & chokolade fra  Rød 70 Karen Margrethe Tonnesen 
 Trade-line og TL bilvask
36. præmie Vin fra vognmand Flemming Stage Lysegrøn 65 Lasse Therkelsen
37. præmie Hyggekasse fra TH tagdækning Orange 1  Kurt Frøsig
38. præmie Gavekort fra Gørding bed & breakfast Lysegrøn 2 Joan Thorsted
39. præmie Gavekort fra Bakkely Kartofler Blå 25 Peter Sørensen 
40. præmie Big Cornybar fra Semper Rød 11 Vagn Pedersen 
41. præmie Gavekort fra Frisørsaksen  Grøn 56 Claus Beck 
42. præmie Rengøringsmidler fra PerSilles   Rød 39 Helle Hansen
43. præmie Kaffe fra Henning Bloch auto Rød 55 Linda Kristensen
44. præmie Paraply fra Danmarkering Grå 88 Gunther Thomsen 
45. præmie 2 flasker vin fra Cesco A/S Gul 38 Kirsten Kristensen 
46. præmie Løbetøj fra Rød 79 Gunnar Christensen 
 Hestepraksis ved Anders Friis Pedersen
47. præmie Gavekort til Sunset fra Hvid 24 Lauge Kallehauge 
 Dansk entreprenørservice A/S

48. præmie Rygsæk fra Tømmergården Blå 33 Henrik Thomsen 
49. præmie Gavekort fra Den gyldne frisør Gul 19  Holger Svenning
50. præmie Hyggekurv fra GBT byg Lysegrøn 92 Reda Kavaliauskas 
51. præmie Gavekort fra arbejdskraft  Grå 15 Gitte Krabbenhøft 
52. præmie Blomsteropsats fra Butik Knoppen Blå 20 Helge Jessen
53. præmie Honning fra Rød 48 Johnni Vogt 
 Solbakkens Honning v/Ole Hollænder
54. præmie Gavekort fra Mijans wellness  Grå 1 Lise Lolk 
55. præmie Gave fra Westphal &Co Hvid 21 Sofie Larsen
56. præmie Gave fra NP´s motorservice Blå 55 Sabine Dahlgaard
57. præmie Gavepose med Aloe fra Orange 17 Lasse Therkelsen
 Jernbanesalonen
58. præmie Gavekort fra Gul 95 Ole Nissen 
 Gørding Pizza & Steakhouse
59. præmie Gavekort fra Gørdinglund Grå 16 Malene Bodenhoff
60. præmie Løbetøj fra Orange 67 Linda Kristensen
 Hestepraksis ved Anders Friis Pedersen
61. præmie Gave fra Westphal &Co Blå 7 Keld Rose
62. præmie Bruser fra Lourup VVS Blå 57 Elisa Klint Jensen 
63. præmie Hyggespand fra  Grøn 72 Jytte Zebitz 
 malerfirmaet Poul Erik Rasmussen
64. præmie Gavekort fra Gørding El-service Rød 19 Bente Ebbesen 
65. præmie Gavekort fra Majholm planter   Pink 17 Jette Hansen 
66. præmie Gave fra Hvid 97 Lars Bønnelykke
 Gørding ventilationsmontage ApS
67. præmie Hyggespand fra Lysegrøn 91 Reda Kavaliauskas 
 malerfirmaet Poul Erik Rasmussen
68. præmie Gavekort fra XL-byg Gul 66 Bente Clausen
69. præmie Hyggepose fra Rød 71 Kaj Jensen 
 Dansk entreprenørservice A/S
70. præmie 2 flasker vin fra Cesco A/S Orange 3 Oda Holden 
71. præmie Hyggekurv fra Caspers køreskole  Orange 30 Henriette Puggård 
72. præmie Gave fra Westphal &Co Blå 22 Jonna Zebitz
73. præmie Paraply fra Danmarkering Gul 82 Gitte Olsen
74. præmie Honning fra Rød 41 Henning Lehmann
 Solbakkens Honning v/Ole Hollænder
75. præmie Gave fra NP´s motorservice Gul 59 Susanne Thøgersen
76. præmie Taske fra tømmergården  Pink 78 Linda Kristensen
77. præmie 2 flasker vin  Orange 22 Solveig Kjærgård 
 fra Murerfirmaet Hansen & Kruse
78. præmie Gave fra Lysegrøn  Lone Bruun
 Gørding ventilationsmontage ApS
79. præmie Gave fra Nova Tech  Grøn 2 Jonna Zebitz
80. præmie Paraply fra Danmarkering Hvid 85 Frank løbner
81. præmie Taske fra tømmergården Rød 3 Trine Meinild 
82. præmie Gave fra Lourup maskinstation  Hvid 47 Marie Staal
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POPNITZ
En sensommeraften med

Fredag den 
10. sep. 2021

Festen afholdes i Gørding Kultur- og Fritidscenter. 
Aldersgrænse 18 år.

GLIF præsenterer

I samarbejde med:



ØSTERGÅRDEN 
GENERALFORSAMLING

Referat fra Generalforsamlingen i Østergårdens Venneforening

Østergårdens Venner afholdte ge-
neralforsamling torsdag d. 3. juni på 
Østergården.
Formanden Inge-Lise Larsen bød vel-
kommen.
Arne Clausen blev valgt til dirigent.
Formandens beretning var i år ganske 
kort. Vi har ikke haft mulighed for at 
komme ind på Østergården. Jordbær-
dag fik vi holdt, bærrene blev ”nippet” 
ude i gårdhaven  med hjælp fra enkelte 
beboere og medlemmer af vennefor-
eningens bestyrelse. Jordbærrene 
blev afleveret ved døren og personalet 
sørgede for serveringen.
Krukkerne i gårdhaven blev plantet til. 
Det var lidt kedeligt, for der måtte ikke 
komme beboere med ud at hente blom-
sterne, som man plejede.
Vi fik lov at holde en udendørs koncert, 
med Gårdsangerne fra Sdr. Omme, og 
vi var heldige med vejret. Efter koncerten 
sørgede venneforeningen for at der blev 
serveret rugbrødslagkage til alle beboerne 
og i afd. Blomme fik musikanterne , be-
boerne og venneforeningens bestyrelse 
kaffe og lagkage. En festlig eftermiddag.

Lidt julepynt blev ophængt i afd. Blom-
me og Venneforeningens fælles julegave 
var nye voksduge til afdelingerne.
Til påske i 2021 var påskeharerne på 
besøg og gav påskeæg til beboerne.
Vi håber på lidt mere åbenhed her i 
sommer og efteråret.
Kassereren aflagde beretning og for-
samlingen godkendte formandens 
beretning og regnskabet.
Rotary afd. Bramming har doneret 7.800  
kr. til Øatergårdens Venner. Vi siger 
mange tak for støtten. Mine og Marius 
O. Madsens Legat betænkte os med 
4.500 kr. også mange tak for det.
Der var ikke indkommet forslag til 
behandling men der blev fortalt om 
”skubbeture” og cykelture.
Der er indkøbt en ny bus, til deling 
med Tjæreborg Ældrecenter. Bussen 
bliver en måned på hvert plejecenter 
, og pedellerne sørger for ”flytningen”. 
Personalet administrerer kørslen med 
bussen.
Valg til bestyrelsen: Genvalg af Inge-Lise 
Larsen, Aase Nielsen og Anne Grethe 
Steffensen samt genvalg af Nora Olesen 

og Birgit Pedersen som suppleanter. 
Revisor Wagn Olesen blev også gen-
valgt.
Kontingentet forbliver uændret 50 kr. 
pr. person.
Ved det efterfølgende konstituerende 
møde blev Inge-Lise Larsen genvalgt til 
formand, næstformand Gurli Thomsen, 
sekretær Anne Grethe Steffensen, Arne 
Clausen som kasserer.
Som bestyrelsesmedlemmer Aase 
Nielsen, Bodil Madsen og Jytte Jen-
sen. Suppleanter Nora Olesen og Birgit 
Pedersen.
Jordbærdagen bliver i år d. 11. juli.
Nye medlemskort er under trykning. Tag 
godt imod vore bestyrelsesmedlemmer  
når vi kommer rundt.
Sidste nyt : Vi har i dag haft møde med 
plejehjemsleder Sanne Andersen som 
fortalte om gradvis åbning af adgan-
gen til Østergården. Det glæder vi os 
meget til.

F. Østergårdens Venner
Nora O.

Cykelpiloter ved Stenderup Forsamlingshus og Sct. Knuds Kirke, BrammingMandagsskubbere i Verdensskoven
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Jørgen Lauridsen forestiller H.C.Andersen (1980).  (Fotograf: Ukendt)

Billedet med garden er optaget i Nørregade. Børnenes optog da det er børn der følger efter garden. Optoget har lige pas-
seret Vestergade. (Foto: Poul Anker ).

Venlig hilsen
Sognearkivet
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GØRDING SOGNEARKIV 
BILLEDER FRA BYFESTOPTOG 1977 OG 1980

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
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KULTURPARAPLYEN 
GØRDING SOGNS FORSAMLINGSHUS

40.000 FRA BRANDKASSEN SYDVEST TIL VINDUERNE I FORSAMLINGSHUSET 
- OG 10.000 FRA ANNA MARIE OG ANDY THOMSEN.

Fondsansøgningsudvalget siger tusinde tak for disse donationer og arbejder glad videre med at samle midler 
ind til den udvendige renovering.

Projekt “Udvendig renovering” 
- budget ca. kr 275.000
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275000

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.

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

275.000

2.750 kr.
GLIF /  Pagoden Foodtruck 

2.000 kr
Malerfirmaet Poul Erik 
Rasmussen, Gørding 

10.000 kr
Anna Marie og Andy Thomsen, 
Gørding

40.000 kr
Brandkassefonden Sydvest
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I december 2020 fik vi tilsagn om 100.000 ,- kr. fra NORLYS 
til hele projektet. 
 
Netop nu i juni har vi fået bevilliget 40.000,- kr. fra BRAND-
KASSEFONDEN SYDVEST.
 
Ved PAGODEN FOODTRUCK salget af burgere, donerede 
GLIF overskuddet på 2.750,-kr til projektet, hvilket vi siger 
mange tak for.

Vi har også med stor glæde modtaget EN PRIVAT DONATION 
PÅ 10.000 kr. fra ANNA MARIE OG ANDY THOMSEN. 
Vi siger mange, mange tak.

Malerfirmaet POUL ERIK RASMUSSEN APS har netop i 
skrivende stund doneret 2.000,-kr. 
Mange tak.

Vi har søgt flere fonde, men desværre foreløbigt fået afslag, 
dog med opfordring til at forsøge igen.

Hvad kan der nu ske: 
For de lokale donationer kan udvalget så småt igangsætte 
murerarbejdet, nemlig reparationen af sokkel og mur, som 
skal laves inden selve malerarbejdet kan foregå og tørre op 
i et par måneder. 
Så forhåbentlig kan malingen af forsamlingshuset påbegyn-
des i løbet af sensommeren.

For at nå helt i mål med det planlagte projekt mangler vi dog 
stadigvæk midler og derfor inviterer TJEC nu til støttearran-
gement i forsamlingshuset. En sang/koncert aften med Sidsel 
Maria Michelsen og Terkel Michelsen TORSDAG DEN 19. 
AUGUST KL. 19.30 (læs mere på side 21)

Vi modtager gerne flere donationer, hvis nogen af Gørdings 
borgere vi støtte os med et beløb til netop renoveringen. 
Skulle det være tilfældet, beder vi jer om at mærke donatio-
nen RENOVERING og indbetale beløbet til projektkonto 7780  
0006421572 eller mobilepay 80850 Eller I kan henvende jer 
direkte til udvalget som er: Hanne Jæger (23327321) og Else 
Olesen(22736218).

Fondsansøgningsudvalget



Adresser:
Præst Pernille Plesner Troldborg, Kirkevej 31 61 68 31 33
Men.rådsformand Else Grete E. Jensen, Søndergade 33 26 81 91 84
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 
Graverkontoret Kirkevej 31 40 27 51 92
 
Telefontid: mandag til torsdag kl. 09:00-15:00, fredag kl. 09:00-12:00

16 Juni 2021

Gudstjenester
20/6  3. søn. e. trinitatis Midsommergudstjeneste i Præstegårdsparken 16.00 PT
27/6  4. søn. e. trinitatis Luk. 6,36-42: Om splinten og bjælken i øjet 9.15 UV
 4/7  5. søn. e. trinitatis Luk. 5,1-11: Peters fiskedræt 10.30 UV
11/7  6. søn. e. trinitatis Matt. 5,20-26: Om retfærdighed 9.15 UV
18/7  7. søn. e. trinitatis Luk. 19,1-10: Zakæus 9.15 UV
25/7  8. søn. e. trinitatis Matt. 7,15-21: Træet kendes på dets frugter 10.30 PT
 1/8  9. søn. e. trinitatis Luk. 16,1-9: Den utro godsforvalter 09.15 PT
 8/8 10. søn. e. trinitatis Luk. 19,41-48: Tempelrensningen 19.00 PT
15/8 11. søn. e. trinitatis Luk. 18,9-14: Tolderen og farisæeren 9.15 UV
22/8 12. søn. e. trinitatis KONFIRMATION 10.30 PT

Østergården
Onsdag  7/7 10.30 UV
Onsdag 21/7 10.30 PT
Onsdag  4/8 10.30 PT
Onsdag 18/8 10.30 UV

PT: Pernille Plesner Troldborg
UV: Uffe Vestergaard, Vejrup

KONFIRMATIONER
Vi glæder os meget til to festlige konfirmationsdage i weekenden d. 21. og 22. august.
Telegrammer og hilsner kan som vanligt afleveres i konfirmandstuen, hvor en fra menighedsrådet vil være tilstede fra kl. 8.15.
På grund af Corona restriktionerne er det desværre kun tilladt for de inviterede at deltage i gudstjenesterne.

Lørdag d. 21. august:
Viktor Hartmann Albert, Sdr Lourupvej 22,
Villads Ringstrup Barlo, Nørregade 34A
Lukas Emil Lambert Bertelse, Nørregade 15
Carita Bri-Jane Bodilsen, Lourupvej 23
Christian Kulmback Boysen, Hessellundvej 6
Emilie Clara Jensen, Østergårdsvej 14
Camilla Lehmann Jessen, Risagerlund 2 
Katrine Frost Jessing, Søndergade 62
Puk Rømer Jæger, Nr Høevej 2, Bramming
Trine Skole Jørgensen, Østparken 3
Bitten Falther Lage, Stenderupvej 28 , Føvling
Tilde Runge Matthiesen, Østergade 17
Viktor Ravn Meden, Hessellundvej 10
Justine Green Bang Mortensen, Nygade 32
Caroline Elise Nielsen, Pilevænget 3

Nikolaj Fu Pedersen, Sdr Lourupvej 26
Kathrine Poulsen, Vestergade 31
Villads Valdemar Birk Sommerlund, Vejrupvej 2
Laura Klingsten Sørensen, Tangevej 4 
Line Hollænder Thomsen, Kløvermarken 28 
Christian Skov Mølvad Tækker, Vestergade 21C
Lauge Svold Vejrup, Sdr Lourupvej 34
Alexander Kabbel Villumsen, Nygade 29
Tobias Oliver Gerardus Voss, Sdr Lourupvej 10
Simon Lystlund Zachariassen, Vejrup Storegade 80A , Vejrup

Søndag d. 22. august:
Sofia Illum, Godthåbsvej 23
Ella Nordentoft Ingvartsen, Allegade 5
Jesper Knudsen, Godthåbsvej 5F
Tobias Bernt Lambertsen, Tangevej 9 



16 Juni 2021

WWW.GOERDINGKIRKE.DK

Nogle af konfirmanderne har skrevet om det at gå til præst. Tak for jeres bidrag. Og til 
ALLE årets konfirmander: TAK for den bedste sæson med jer!
”Det har været rigtig fedt at gå til præst i 
Gørding. Vi har alle lært præsten Pernille 
godt at kende, og vi har lært hinanden 
bedre at kende. Der har været tid til det 
faglige og også til hygge. 
Vi har lært om andet end det vi ville have 
gjort i skolen. Om næstekærlighed og 
barmhjertighed. At tage os af, og vise 
omsorg for hinanden. 
Vi har fået en forståelse for hvad det 
med kirken betyder.
Vi har lært om dåben og konfirmationen. 
At blive døbt i den kristne tro og få guds 
løfte om at han altid vil følge os med 
kærlighed og velsignelse. Det bekræfter 
vi, når vi bliver konfirmeret. 
Vi har talt om døden. Vi har alle forskel-
lige meninger om hvad der sker når vi 
dør. Vi tror alle at der sker noget godt 

efter døden. Vi har fået en guidet tur 
rundt på kirkegården. Der var 3 lokale 
der gav sig tid til at vise os rundt, og 
fortælle om forskellige gravsteder. 
Pernille er en god præst. Fordi hun lytter 
til os og forstår os og hun kan sætte sig 
i vores sted. 
Vi har fået mere sammenhold i klassen 
efter vi har været til præst.
Selv om coronaen drillede, har vi fået 
noget godt ud af det. Pernille har for-
mået at lære os noget og vi har haft det 
sjovt, selv om det ikke har været nemt 
med corona. Selv om vi ikke har kunnet 
komme på ture, har stadig hygget os 
hjemme i kirken og i præstegården. Og 
vi har aftalt at vi skal ses en gang mere 
inden vi skal konfirmeres. 
Vi er dybt taknemmelige for at have 

gået til præst ved Pernille. Det har været 
sjovt, lærerigt og hyggeligt på samme 
tid. Og faktisk er det lidt ærgerligt at det 
allerede er slut.
Nu er der bare tilbage at glæde sig til 
den store dag og nyde den i fulde drag.”

Puk Jæger

”Vi synes det har været rigtigt sjovt og 
hyggeligt at gå til præst. Vi har lært en 
helt masse nye ting. Vi har fået mange 
sjove og spændene oplevelser. Under 
corona har vi haft undervisning over 
teams. Der er også blevet sendt nogen 
opgaver ud som vi har arbejdet på. 
Pernille er en god læremester!”

Hilsen: Katrine, Camilla,  
Caroline og Justine

MINDEORD OVER KRISTINE SØRENSEN 
Det er med stor sorg, at vi i Gørding Menighedsråd og 
personalegruppen modtog beskeden om Kristine Sørensens 
død den 5. maj 2021.
Kristine har ydet en forbilledlig indsats i og for Gørding Sogns 
forenings- og kulturliv gennem en lang årrække. Kristine var 
et skattet medlem af menighedsrådet i 16 år og var kendt for 
sit overblik, indsigt og gode humor. I mange år havde hun 
det tillidsfulde hverv som kontaktperson for kirkens ansatte. 
Det gjorde hun eminent, for Kristine havde et særligt blik for, 
hvordan vi alle havde det og gik til opgaverne med en stor 
ansvarsfølelse og engagement. I menighedsrådet optrådte hun 
samvittighedsfuldt og konstruktivt, og hun forstod som trofast 
kirkegænger betydningen af at have et aktivt medmenneskeligt 
fællesskab at høre til i.
Kristine var blandt initiativtagerne til projektet ”Vi strikker dåbs-
klude”, som har været og er et projekt, der forbinder sognets 
ældste og yngste på den fineste måde. 
Kristine var gennem alle årene medlem af kirkegårdsudvalget 
og hendes rodfæstethed i sognet gjorde hende værdifuld også 
i dette arbejde. 

Det var Kristines ønske og 
drivkraft, at kirken skulle 
vedblive at være vedkom-
mende og betydningsfuld 
for alle i sognet. 
Vi har meget at sige Kristine 
tak for. Vi er mange, der vil 
savne hende. Både i det 
daglige arbejde, men også 
som et godt og visionært 
medlem af menighedsrådet.
Vores tanker går især til Erling og hans familie, der nu alle må 
undvære Kristine i deres midte.

Æret være Kristines minde.

På menighedsrådet og personalets vegne, 
Pernille Plesner Troldborg



Efter et halvt års nedlukning er Gørding Billard Club i gang igen.
Vi er mange som trænger til at få trænet, inden ny sæson under DDBU starter op igen. Derfor er der 
mange aftner, der går medlemmer i klublokalet og spiller hen over sommeren, så hvis du har lyst til at 
prøve denne spændende sport, så tag i dørhåndtaget og er der låst op så kom ind at prøve, om ikke 
det lige er noget for dig.
Gørding Billard Club er en hygge klub som sætter det sociale samvær højt, der er kaffe på kanden 
og hyggesnak hver torsdag formiddag kl. 9.30, der arrangeres klubturneringer, julefrokost og sæso-
nafslutning.
Klubben deltager i turneringer under DDBU, om vinteren i Oldboys og serie 3.
Lindknud arrangerer en sommerturnering, hvor nogen af klubbens medlemmer deltager.
Skulle dette have din interesse, så kig ind når døren er låst op, eller kontakt én af Billardudvalgets medlemmer, som består 
af: Kurt Christensen, Kurt Møller, Henrik Thomsen, Frits Kjær og Frede Nedergaard.
Vi kan sagtens være flere medlemmer, der gælder også flere piger/damer, de få damer vi har som medlemmer, vil meget 
gerne have mere selskab.
Kom ud af busken og blive klar til ny sæson.

GLIF BILLARD 
BILLARD ER IGANG IGEN

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
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Kl. 16.00-17.00
U 11 Piger

Årgang 2010/2011

Træner: 
Marianne Jensen og 
Jes Lennert Hansen. 

Kl. 16.00-17.30 
U13 Piger og Drenge

Årgang 2008/2009

Træner: 
Susanne Christensen 

Hjælpetræner: ?

Kl. 16.00-17.00
U6, U7 og U8 Mix

Årgange: 2016/2015/2014

Træner: 
Hanne Jæger og 
Laila Andreasen

Kl. 16.00-17.30
U 11 Piger

Årgang 2010/2011

Trænere: 
Marianne Jensen 
og Jes Lennert Hansen 

Kl. 17.00-17.30
U17 Drenge

Årgang 2004/2005

Træner: Uafklaret

Kl. 17.30-19.00
U13 Piger og Drenge

Årgange: 2008/2009

Træner: 
Susanne Christensen

Hjælpetræner: ?

Kl. 18.30-20.00
Dame Senior  

Træner: Uafklaret

Holdleder: 

Opstart hold øje med Facebook 
grundet Covid-19

Kl. 19.00-20.30
U17 Drenge

Årgange: 2004/2005

Trænere: Uafklaret

Kl. 20-21.30
Herre Senior 

Træner: 
Allan Fogh

Kl. 20.30-22.00
Dame og Herre Senior  

Dame træner: Uafklaret

Herre træner: 
Allan Fogh

Børne og ungdomshold starter op i uge 34

Eventuelle ændringer ligges på Facebook løbende

OBS: Alle træningstider er med forbehold for ændringer

Juni / Juli 2021 19  18 Maj 2021

GLIF HÅNDBOLD 
TRÆNINGSTIDER
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I GØRDING IDRÆTS- OG KULTURCENTERI GØRDING IDRÆTS- OG KULTURCENTER

LØRDAG DEN 15. JANUAR 2022LØRDAG DEN 15. JANUAR 2022

Pris pr. person:

375,-375,-
inkl. mad, musik  
og dans

Se mere på Facebookgruppen ”Gørding Fester”

Vi håber på stor opbakning

Hilsen Gørding Hallens Venner

Arrangør GLIF

Vi håber at kunne holde en brag af en fest



KULTURPARAPLYEN 
KONCERT MED ADAM BEVERLY

Adam Beverly - med band!

29. oktober 2021 kl. 20.00

Gørding Forsamlingshus
Adam Beverlys sidste koncert med band inden Covid-19 lukkede 
landet var i Gørding Forsamlingshus i 2019. Siden da, har han 
dog udgivet 6 singler og brugte mange timer foran et kamera hvor 
han optræder hver måned i Corona tiden og udgiver optræden på 
nettet.  Men nu er han klar med et live show igen!

Selvom Adam er solokunstner, spiller han ofte med et band, og 
i oktober kommer han med 5 andre dygtige musikere.  Udover Rikke Madsen (sang) som har været på scenen sammen 
med Adam siden 2015, kommer Jacob Elholm (bas), Casper Lund (guitar), Kim Jensen (klaver) og Kenneth N. Pedersen 
(trommer) denne aften i Gørding.

Med et band med 6 medlemmer kan man være sikker på, at Adam har valgte sange med gang i!  Man kan også forvente, at 
der kommer en stille afdeling i koncerten hvor Adam og Rikke viser deres vokal harmonier sammen med en akustisk guitar.

Til daglig er Adam engelsk- og musiklærer på Bakkevejens Skole i Bramming og har sammen med sin hustru Malene og 
deres 2 børn, boet i Gørding i 13 år. Adam kommer fra Californien, men siger selv at han føler sig “næsten hjemme” her i 
”lille Gørding”.

Du kan høre all Adams musik på www.adambeverly.com
 
Billetpriser kr. 150,- på MobilePay 80850 eller bank 7780 - 2181527

KULTURPARAPLYEN 
STØTTEARRANGEMENT  

TORSDAG D. 19. AUGUST 19.30

SANG/KONCERT MED 

SIDSEL MARIA MICHELSEN DUO

                 
DØRENE ÅBNES KL. 19.00
Tilmelding til e-mail: elsekirstine@ hotmail.dk
Billetpris: 80 kr. 
Betaling mrk.”koncert” til mobilepay 40 62 34 56
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I GØRDING IDRÆTS- OG KULTURCENTERI GØRDING IDRÆTS- OG KULTURCENTER

LØRDAG DEN 15. JANUAR 2022LØRDAG DEN 15. JANUAR 2022

Pris pr. person:

375,-375,-
inkl. mad, musik  
og dans

Se mere på Facebookgruppen ”Gørding Fester”

Vi håber på stor opbakning

Hilsen Gørding Hallens Venner

Arrangør GLIF

Vi håber at kunne holde en brag af en fest



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

GØRDING VANDVÆRK
GENERALFORSAMLING

i Gørding Idræts- & Kulturcenter

Torsdag den 1. juli 2021 kl. 19.00
   Dagsorden iflg. Vedtægterne

Såfremt nogen ønsker et eksemplar af regnskabet for 2020 tilsendt inden 
generalforsamlingen bedes henvendelse rettes til Susanne Christensen på 29 27 97 36

Tilmelding af hensyn til forplejning til Susanne på mobil 29279736 eller  
mail gordingvand@hotmail.dk senest torsdag d. 24. juni 2021.

OBS: Husk negativ coronatest + mundbind
 

Bestyrelsen
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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

AFLYST

22 Maj 2021
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Er du 6-17 år

Så kom og prøv at spille badminton

GLIF inviterer piger og drenge i alderen 6 til 17 år til at prøve at spille badminton. Alle er velkommen om 
du har spillet før eller er nybegynder.
For dem der har lyst, bliver der tilbud om stævner mod andre klubber i løbet af sæsonen.

Klubben har en ketsjer du kan låne.

Første gang vi spiller er mandag den 6. september fra kl. 17.00-18.00.
Vi spiller frem til Påsken 2022 (ingen badminton i forbindelse med skoleferierne).

Kom og vær med og tag en kammerat med.

Det koster ikke noget at være med i 
prøveperioden, som er de første 3 gange.

Håber vi ses til den nye sæson!

Maria Bønnelykke,
tlf. 22 67 54 41

BADMINTON 
KOM OG PRØV

OBS: Bliver der så mange spillere, at vi ikke kan være 
på et hold, så har vi fået tildelt en time i springsalen 
om mandagen, så vi deler i to hold (letøvede og 
begyndere).

At tage afsked ...
– kræver omsorg og eftertænksomhed

Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

At tage afsked ...
– kræver omsorg og eftertænksomhed

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

Juni / Juli 2021 25  
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Så er tiden inde til at vinter badminton begynder igen 

Motionisterne vil kunne aflevere deres tilmeldingsseddel i Postkassen på Vestergade 15 inden 
den 24.08.2021 og får efterfølgende besked om spilletid og bane. Husk at tilføje telefonnummer 
eller mailadresse på alle de spillere, der ønsker besked om banefordelingen.
 
Første spilledag er mandag den 6. september 2021. 
Sidste spilledag er onsdag den 13. april 2022. (onsdag før Påske)

Kontaktperson er Maria Bønnelykke tlf. 22 67 54 41

Husk at betale kontingentet på www.glif.dk • Badminton

På gensyn og god sommer.

Navn Adresse Fødselsdag Telefon

       
       

       

       

Ønsket banetid – marker nedenfor. 
Der spilles i hallen/springsalen.

VINTER BADMINTON 
2021 – 2022

 Mandag 18.00-19.00 Mandag 19.00-20.00 Onsdage kl. 18.30-19.30
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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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KULTURPARAPLYEN 
SKINDET PÅ NÆSEN TRODS MODGANG

Nu kunne vi endelig begynde at vejre morgenluft. Vi så 
en stigning i udlejningerne og kunne endelig berede os 
på en lysere fremtid for driften af forsamlingshuset…….
så kom Coronaen, og pludselig befandt vi os i et dybt 
hul, hvor ingen kendte fremtiden. Alle forudbestillinger 
blev aflyst. De fleste har været så flinke at flytte deres 
arrangement til en senere dato, og tak for det,  andre 
har fået deres penge tilbage. Solgte billetter til planlag-
te arrangementer er for størstedelens vedkommende 
tilbagebetalt, men nogle har valgt at lade indbetalingen 
vente til nye billetter kommer til salg. Også tak for det. 
Men det ændrer ikke på, at halvandet års omsætning 
er mistet. Det, at arrangementer er blevet udskudt til 
senere optager jo blot en ny dato, som jo så ikke kan 
lejes ud.
Et kæmpe slag i ansigtet og en kæmpe udfordring for 
en gruppe af frivillige, som i forvejen havde kæmpet 
hårdt for at få driften til at løbe rundt i mange år.
 
Hundredevis af hjælpepakker blev udstedt af rege-
ringen, og hundredevis af timer er blevet brugt på 
undersøgelser og ansøgninger, blot for gang på gang 
at konstatere, at vores forening og vores forsamlings-
hus ikke var berettiget til hjælpepakker. Det faktum at 
forsamlingshuset er et “nøglehus”, uden ansatte og 
med en forholdsvis beskeden omsætning, gjorde at vi 
på intet tidspunkt kunne komme i nærheden af nogle 
af de i øvrigt velmente hjælpepakker. Så vi har måtte 
klare os selv, og det er faktisk helt utroligt, at vi i dag 
kan se frem mod en genåbning, og tilbage på en uhyre 
vanskelig periode, men hvor vi også kan konstatere, 
at vi har holdt skindet på næsen.
 
Det har krævet mange snakke, mange udvekslinger 
af ideer, megen kreativitet, at nå til hvor vi er i dag, og 
stadig står på benene.

Vores aktivitetsgrupper har været utroligt vigtige i dette 
arbejde, og støtten fra grupperne har været uundvær-
lig i denne kritiske periode.
Teatret, TJEC, Loppemarked og Fællesspisnings- 
gruppen har ydet økonomisk støtte til Kulturparaplyen, 
som jo driver forsamlingshuset således, at vi har kunne 
betale vores faste omkostninger, og vi i bestyrelsen 
sender en stor tak til alle de ildsjæle som i den grad har 
været garant for den indtægt der trods alt har været.
Vi sender også en tak til borgerne, som har bakket 
op og støttegruppernes arbejde. Alle arrangementer 
med take away middage fra Fællesspisnings-gruppen 
har været udsolgt, og dette har været et uundværligt 
bidrag til driften i denne vanskelige periode.
 
Samtidig har vi også en forpligtigelse til at passe på 
vores gamle hus. Vi har over to omgange foretaget 
renovering. For 10 år siden fik vi den nye arkade med 
nye toiletter mv. og for fem år siden fik vi nyt tag.
Nu står vi over for det faktum, at sokkel, ydermure, vin-
duer mv virkelig trænger til en kærlig hånd, og Hanne 
Jæger og Else Olesen har påtaget sig opgaven med at 
søge fonde for at skaffe midler til endnu en renovering.
Status og mere om dette emne omtales andetsteds 
i bladet.
 
Vi har i år i skrivende stund 53 betalende medlemmer 
af Kulturparaplyen, og vi kunne rigtig godt tænke os 
mange flere. Det er meget vigtigt for os for at kunne 
drive foreningen og forsamlingshuset.
Det koster kun 150 kr pr husstand.
 
Der kan indbetales pr MobilePay 80850 eller direkte til 
vores konto i Skjern Bank 7780-0002181527.
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JulefrokostJulefrokost  
i GørdinG idræts- & kulturcenteri GørdinG idræts- & kulturcenter
Lørdag den 20. november 2021 kl. 18.30 - 01.30Lørdag den 20. november 2021 kl. 18.30 - 01.30

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

Se
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 ”
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K æ m p e K æ m p e 
j u l e b u f f e t j u l e b u f f e t 
l e v e r e s  a f l e v e r e s  a f 
D e n  G y l d n e  H a n e
D e n  G y l d n e  H a n e

HUSK 
der sælges lodder 

til amerikansk lotteri 
under maden

kun

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

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

Vi håber at 
kunne gennemføre  

jule frokosten med de  
restriktioner der måtte 

være, sæt derfor allerede 
nu kryds i kalenderen.



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

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.

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

TLF. 31 20 82 00
Nørregade 33 • 6690 Gørding

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

Jytte & Kaj Sørensen
Nygade 36
Gørding 

TLF. 75 17 89 53
Et b

esø
g v

ærd 
!
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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



  
PRÆMIESPILLET

Maj trækning

 179 Linda Kristensen, Kløvermarken 6 199,-
 269 Karen Jensen, Østergårdsvej 14 199,-
 382 Flemming Stål, Østergården 100,-
 121 Thorvald Thomsen, Risagerlund 4 100,-
 334 Hans Henningsen, Jernvedvej 2 100,-
 51 Susanne Pedersen, Sdr Lourupvej 31 100,-
 362 Verner Søndergård, Vestergade 18 100,-
 267 Britta Christensen, Terpvej 23 100,-
 173 Anne Helene Hansen, Nr Høevej 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

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

STOREGADE 11 · 6740 BRAMMING
TLF. 75 17 43 96

PROFESSIONEL
RÅDGIVNING

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 

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

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

Alt entreprenør & 
maskinstationstationsarbejde 

udføres
Klaus Jepsen

Lourup Maskinstation
Lourupvej 8

75 17 89 17 / 20815264

 

GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.

Formand, tlf. 6177 7649

Bogholderiet, tlf. 2927 9736 

Mosegaard
    Autolakering
Smedevej 10 - 6740 Bramming
Tlf. 75 17 44 41

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

Mandag - torsdag 9.00 - 13.00
75 17 80 36
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AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK

Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk

 
Mandag 09-08-2021 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Torsdag 19-08-2021 19:30 Sang og musikkoncert, TJEC Kuturparaplyen Gørding 
Mandag 13-09-2021 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Fredag 17-09-2021 18:00 Irsk aften Kuturparaplyen Gørding 
Torsdag 07-10-2021 19:30 Musik Aften TJEC Kuturparaplyen Gørding 
Mandag 11-10-2021 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Fredag 29-10-2021 20:00 Adam Beverly Kuturparaplyen Gørding 
Lørdag 20-11-2021 10:00 Julemarked på Gørdinglund 
Søndag 21-11-2021 10:00 Julemarked på Gørdinglund 
Mandag 22-11-2021 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Mandag 03-01-2022 20:00 Deadline Gørding Sogneblad

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 
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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

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

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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