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Der har været mange gode arrangementer på Lindegården i efter-
året 2021, og der er flere endnu.
Senest har vi holdt forsinket genforeningsfest med spændende foredrag af 
og med debat med Siegfried Matlok, tidligere chefredaktør for “Der Nordsch-
leswiger”. En dygtig og meget vidende mand, der førte os gennem Tysklands 
historie fra før Genforeningen i 1920 og op til i dag.
Der blev sunget mange vedkommende genforeningssange under ledelse af 
Terkel Michelsen på klaver.
Og så sluttede eftermiddagen af med et overdådigt “Synnerjysk” kaffebord 
med omkring 20 forskellige slags bagværk og kager, som var skænket af 
lokale “bagere”. 

En helt igennem dejlig eftermiddag, hvor alle gik opløftede hjem ovenpå såvel 
åndelige som kulinariske oplevelser.
Fra bestyrelsen vil vi ønske alle en god jul og et godt nytår.

I Sognebladet kan man se vores forårsprogram 2022, som vi håber, alle vil 
tage godt imod.

LINDEGÅRDEN 
GENFORENINGSFEST

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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Mandag den 10.1. kl. 18.00 Suppeaften
Vi er igen klar til at servere en dejlig suppe fra ”Kogehuset”. 
Nyd suppen, en god snak, kaffe og småkage.
Prisen er: 70,-. Øl, vand og vin kan købes.
Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 3.1. 
Tlf. 23 71 97 13.

Tirsdag den 11.1. kl. 14 – 16 Foredrag
Uffe Vestergård, sognepræst i Vejrup kommer og underholder 
med gode historier.

Tirsdag den 18.1. kl. 9 – 11 Kreativ tirsdag
Lav smykker med Inge Schmidt.

Torsdag den 20.1. kl. 9 – 11 Vandretur
 Byvandring i Bramming. Samkørsel fra Lindegården  
klokken 9.00. Medbring selv formiddagskaffe.   

Tirsdag den 25.1. kl. 14 – 16 Generalforsamling
Generalforsamling med billeder fra året, der er gået.  
Efter kaffen er der nyt fra ældrerådet.

Onsdag den 26.1. kl. 9.30 – 11 Sangtime 
Sang og fortælling v/ Pernille Troldborg 

Tirsdag den 1.2. kl. 9 – 11 Kreativ tirsdag
Lav smykker med Inge Schmidt

Mandag den 7.2. kl. 18.00 Suppeaften
Prisen er: 70,- . og det er inklusivt kaffe og småkager.
Øl, vin og vand kan købes. Bindende tilmelding til Anne 
Løbner inden den 31.1. Tlf. 23 71 97 13.

Tirsdag den 8.2. kl. 14 – 16  Foredrag
Mona Mogensen viser billeder og fortæller. Det spændende 
foredrag tager os til Vietnam, Laos og Cambodia 

Tirsdag den 22.2. kl. 9.00  Åbent hus
Vi kan nu igen åbne dørene for et åbent hus arrangement, 
hvor interesserede kan komme og se Lindegården og vores 
aktiviteter her. Som noget nyt har vi fernisering af ophæng 
fra lokale kunstnere på denne dag.

Onsdag den 23.2. kl. 9.30 – 11 Sangtime
Sang og fortælling ved Pernille Troldborg

Onsdag den 23.2. kl. 13.30 -16 Kulturel oplevelse
Vi besøger Sydvestjysk Efterskole, Kirkebrovej 7, Bramming. 
Der er rundvisning på skolen og fortælling om stedets histo-
rie og efterskolelivet. Vi får kaffe og kage på skolen. Der er 
samkørsel fra Lindegården klokken 13.30
Deltagerbetaling 50.- kr. Tilmelding til Mette Marie Thomsen 
senest den 16.2. tlf.: 51 33 92 45

Torsdag den 3.3. kl. 9.00  Vandretur
Vandretur ved Grene Sande. Samkørsel fra Lindegården kl. 
9.00.Medbring selv formiddagskaffe.

Mandag den 7.3. kl. 18.00 Suppeaften
 Prisen er: 70,- , og det er inklusivt kaffe og småkager.  
Øl, vin og vand kan købes. Bindende tilmelding til Anne 
Løbner inden den 1.3. Tlf. 23 71 97 13.

Tirsdag den 8. marts kl. 14 – 16 Virksomhedsbesøg 
Besøg på Kvist Industries A/S i Årre. En dansk møbelvirksom-
hed, der producerer møbler tegnet af bl.a. Børge Mogensen, 
Hans Wegner og Nanna Ditzel. Vi bliver vist rundt på fabrikken 
og slutter af med  kaffe i kantinen. 
Max. 20 deltagere. Pris: 50,- kr. Samkørsel kloken 13.30 
fra Lindegården. Tilmelding til Mette Marie Thomsen  
tlf.: 51 33 92 45 senest den 16.2.

Onsdag den 9.3. kl. 9.30 – 11 Sangtime
Sang og fortælling med Pernille Troldborg.

Tirsdag den 22.3. kl. 18.00 Forårsfest 
Så skal der festes med dejlig mad fra ”Kogehuset” og under-
holdning ved de sangglade Olsen Søskende. En god måde 
at komme foråret i møde på.
Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 15.3.  
Tlf. 23 71 97 13. Pris: 175, -

Torsdag den 31.3. kl. 9.00 Vandretur
Vandretur til Sjelborg og Hjerting. Samkørsel fra Lindegården 
kl. 9.00. Medbring selv formiddagskaffe.

LINDEGÅRDEN 
PROGRAM FOR FORÅRET 2022
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Mandag den 4.4. kl. 18.00 Suppeaften
Prisen er: 70,-. og det er inklusivt kaffe og småkager. Øl, vin 
og vand kan købes. Bindende tilmelding til Anne Løbner inden 
den 28.3. Tlf. 23 71 97 13

Tirsdag den 5.4. kl. 14 – 16 Modeopvisning
Seniorshoppen viser de nyeste kollektioner fra bl.a. S.O.L, 
Skovhus, Soya, Brandtex og Lau Rie.

Tirsdag den 19.4. kl. 14.00 Foredrag
I sit foredrag, ”En mønsterbryder fortæller” taler Lars Midt-
gård om sin egen opvækst i en dysfunktionel familie og om, 
hvordan han har sluppet den sociale arv og selv er kommet 
videre i livet.

Onsdag den 20.4. kl. 9.30 – 11 Sangtime
Sang og fortælling ved Pernille Troldborg.

Onsdag den 27.4. klokken 17.30 Virksomhedsbesøg
Besøg hos landmand, Søren Lundgaard, Gl. Darumvej 23, 
Darum. Søren har 750 malkekøer og driver 800 hektar ager-
jord. Vi får rundvisning og fortælling om moderne landbrug. 
Vi overværer aftenmalkningen i den moderne malkestald. 
Efterfølgende kaffe og boller med pålæg på Lindegården. 
Samkørsel fra Lindegården kl. 17.30. Pris. 50,- kr.
Bindende tilmelding til Mette Marie Thomsen før den 20.3. 
tlf.: 51 33 92 45

Torsdag den 28.4 Vandretur
Vandretur ved Kvie Sø. Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00.
Medbring selv formiddagskaffe.

Mandag den 2.5. kl. 18.00 Suppeaften
Prisen er: 70,- , og det er inklusivt kaffe og småkager. Øl, 
vin og vand kan købes. Bindende tilmelding til Anna Løbner 
inden den 3.1. Tlf. 23 71 97 13.

Tirsdag den 3.5. klokken 10– 18 Halvdags udflugt
 Med bussen kører vi til Ballum og mødes med guiden, Chri-
stian Lorenzen. Han vil fortælle os om marskens kulturhistorie 
i lokalsamfundet og ballumprojektet. Vi nyder middagsmaden 
på Klægagergård, Den gamle Digegreves gård, der er smukt 
restaureret i 2005. Derefter fortsætter turen til Møgeltønder, 
hvor vi skal se Schackenborg slot. Vi nyder en kop kaffe med 
kage, inden vi kører hjem. 
Pris: 500, - og tilmelding til Mette Marie Thomsen tlf.: 51 33 
92 45 senest den 21.4.

Tirsdag den 17.5. kl. 14 – 16 Foredrag
Svend Anthonisen, tidligere bysbarn fra Gørding vil fortælle 
den spændende beretning om ”Briggen af Fanø”. Et skib, 
en stranding en tragedie. Det er også titlen på bogen, som 
han har skrevet.

Tirsdag den 31.5. klokken 18.00 Sommerfest 
Her bliver der fest og god stemning, når vi mødes til god 
mad og festlig underholdning med ”Marskmændene” Der er 
bindende til melding til Anne Løbner inden den 24.5. på tlf. 
23 71 97 13. - og prisen er: 175,- kr.

Onsdag den 18.5. kl. 9.30 -11 Sangtime
Sang og fortælling m/Pernille Troldborg

Tirsdag den 7.6. kl. 11.00 Fælles afslutning 
Traditionen tro holder vi fælles afslutning for alle vore  
brugere, inden vi holder sommerlukket.  
Vi spiser sandwich og drikker øl eller vand til.  
Og så kan vi ønske hinanden god sommer. 
Bindende tilmelding til Anna Løbner inden den 1.6.  
Tlf. 23 71 97 13

Alle arrangementer foregår på Lindegården, såfremt andet ikke 
er nævnt. Entre til tirsdagsunderholdning, modeopvisning og 
virksomhedsbesøg kr. 50,- inkl. kaffe og brød.   

LINDEGÅRDEN
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GHF - AKTIVT NÆRMILJØ

6 December 2021

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

BABYKLUBBEN I NYE LOKALER
Babyklubben er for nylig flyttet til Lindegården, Østergade i Gørding, og er åben hver den 4. mandag i måneden kl. 10-12. 
Her har vi fået nogle dejlige lokaler, så vi glæder os til at se en masse børn og forældre.

Babyklubben er et sted, hvor alle forældre til babyer og småbørn op til 2-års-alderen i Gørding og Vejrup området kan 
mødes. Her kan man udveksle erfaringer, og børnene kan blive vejet på vores babyvægt. Der er legetøj og måtter, hvor 
børnene kan tumle. 

Babyklubben er en del af GHF Aktivt Nærmiljø, men man behøver ikke at være medlem af foreningen for at komme i ba-
byklubben – alle er velkomne. 
Et par gange om året arrangerer vi foredrag eller undervisning med relation til babyers sundhed og trivsel, og sundheds-
plejersken kommer jævnligt forbi.

Mødedatoer offentliggøres på vores facebookside Gørding Babyklub.
Vores kontaktperson og tovholder er Annemette Jæger.

JULEHYGGE I BABYKLUBBEN
Mandag den 20. december er der julehygge i babyklubben med æbleskiver og hvad der til hører. 

Det foregår på Lindegården i Gørding kl. 10-12. Kom og se vores nye lokaler og tilbring et par 
hyggelige timer sammen med byens andre unge mødre/fædre og babyerne.



6 December 2021

Ingen adgang under 15 årIngen adgang under 15 år






















Arr. GLIF

I samarbejde med 

Entre Entre 100100 kr kr
Gratis garderobe
Gratis garderobe

Fra kl. 21.00 til 02.00 
i Gørding Idræts- & Kulturcenter

Julef
est

Julef
est

Lørdag den 25. december 2021



Fredag den 29. oktober kørte Kirsten og Randi årets sidste 
tur med beboere fra Østergården.
Cyklerne har været flittigt i brug i 2021. Det er ble-
vet til omkring 300 befordringer, og der er kørt over 
4.500 km i Gørdings omegn og med afstikkere til bl.a. 
Vejrup, Bramming, Holsted, Stenderup, Jernvedlund m.v.  
Det er blevet til en masse positive oplevelser for både beboere
og piloter og Cykling uden Alders motto: Alle har ret til vind i 
håret er til fulde blevet indfriet.

Den 26. oktober holdt vi høstfest i spisestuen. Der blev ser-
veret velkomstdrik og der var besøg af guitarspiller med san-
gerinde. Programmet var danske sange og klassiske sange.
Til middag blev der serveret karbonader med ærter og gu-
lerødder samt dessert.Et par hyggelige timer i spisestuen.

Lørdag den 6. november var der igen musik på programmet. 
Amager Messingblæser kvartet spillede en fin og munter 
koncert med kendte melodier fra operetter og revyer. Efter-
følgende spiste vi gullasch og kartoffelmos og rødbeder. Det 
smagte virkelig godt. Til dessert fik vi pærer og ferskner med 
makronflødeskum.

Der er sang- og fortæller eftermiddag d. 22. november og 
den 23. november pyntes der op til på Østergården og afd. 
Blomme. Venneforeningen giver Juledekorationer til de for-
skellige afdelinger.

Søndag den 28. november er 1. søndag i advent og der  
afholdes søndagshygge med æbleskiver, kaffe og en lille 
skænk. Terkel spiller julemusik og vi synger sammen.  Måske 
kommer Julemanden forbi.

Onsdag d. 1. december er der julegudstjeneste i Kirken.

Venneforeningen søger for transport i bus, med cykel og  
kørestole . Der serveres kaffe og småkager i kirken.

Mandag den 13. december holdes årets julefrokost. På grund 
af Corona-situationen holdes frokosten ude i husene, i stedet 
for i spisestuen. Lucia optoget kommer på besøg. 

De ugentlige aktiviteter fortsætter som sædvanlig, hvis det 
er muligt.

Vores første arrangement i det nye år er servering af ægge-
kage med tilbehør.

På Venneforeningens vegne, vil jeg gerne ønske glædelig 
jul og godt nytår til beboere og personale på Østergården.
Tak for godt samarbejde i et ikke helt almindeligt år.
Også glædelig jul og godt nytår til alle vore medlemmer og 
støtter.
Vi håber på et godt 2021

f. Østergårdens Venner
Nora O.

ØSTERGÅRDEN 
SIDSTE CYKELTUR OG AKTIVITETER
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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

ANNONCE ?ANNONCE ?

SOGNEBLAD.GORDING.DKSOGNEBLAD.GORDING.DK

BABY-SALMESANG 20. OKTOBER 2021

MUSIKARRANGEMENT MED AMAGER MESSINGKVARTET
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FØRST OG FREMMEST VIL VI GERNE TAKKE VORES SPONSORER. 

GLIF FODBOLD 
DAMESENIOR

Der har i flere år været et damehold i fodbold i Gørding, men 
2021 har været et godt år for os. Der er kommet flere spillere 
til, vi har vundet flere kampe og vi har været så heldige at få 
nyt spillersæt og træningssæt. 

Selvom mange nye spillere er kommet til, så vil vi gerne have 
endnu flere. Vi er et meget socialt hold, hvor der skal være 
plads til alle. Imens sæsonen står på har vi både træning 
og kampe. Man bestemmer selv om man både træner og 
spiller kamp eller om man bare gerne vil en af delene. Hos 
os er der nemlig også mulighed for bare at træne, hvis man 
ønsker det. Vi har flere spillere, som bare træner med, for 
det sociale og som endnu ikke føler sig klar til kamp. Vi ved, 
at de en dag bliver klar (og det glæder vi os til), men indtil da 
nyder vi, at de kommer til vores træninger og bakker op om 
holdet og det sociale. 
Så hvis du har lyst til at være en del af et socialt fodboldhold, 
så kom endelig, vi har passer af plads og byder glædeligt nye 
spillere velkommen. 

Inden vi runder af, så vil vi gerne takke for den store opbak-
ning, som har været til vores kampe. Vi er enormt stolte og 
glade for, at I kommer og ser vores kampe og håber at denne 
interesse for holdet forsætter! 

EN STOR TAK skal lyde til Murefirmaet Hansen og 
Kruse for vores nye spillersæt. Til Højvanggaard I/S, 
Gørding, Thorvald VVS & Energi Aps, Bramming, CB 
Auto, Ribe, Malerfirmaet Poul Erik Rasmussen Aps, 
Gørding med deres bidrag til vores træningssæt, som 
har bestået af træningsbukser, 2 trænings t-shirts og 
en sweatshirt. 

Det er ikke kun det sociale, som vinder 
ved os. Vi er enormt stolte af, hvad vi har 
opnået på banen de sidste to sæsoner 
og håber at den gode stime forsætter.

10 December 2021
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I GØRDING IDRÆTS- OG KULTURCENTERI GØRDING IDRÆTS- OG KULTURCENTER

LØRDAG DEN 15. JANUAR 2022LØRDAG DEN 15. JANUAR 2022
KL. 18.30-02.00KL. 18.30-02.00

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

Biletsalg i Gørding Idræts- og Kulturcenter søndag den 7. november 2021 kl. 9-11.
Ikke solgte billetter sælges på tlf. 23 47 64 78 efter denne dato.

Arrangør GHV

Vi håber at kunne holde en brag af en fest
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WWW.GOERDINGKIRKE.DK

”HIT MED JULESALMEN!”
         Onsdag d. 8. december kl. 19.00

Her har du mulighed for – sammen 
med mange andre - at synge lige 
den julesalme, du allerbedst kan lide. 
Arjan sidder klar ved orgelet, og præ-
sten og kirkesangeren synger for. Vi 
synger alle de advents- og julesalmer, 

vi kan nå på en time – kun afbrudt af en 
julehistorie midtvejs. De seneste mange 
år har vi nået 16-17 salmer. 
Vi udleverer en vandflaske ved ind-
gangen, så stemmerne kan smøres 
undervejs. Hilsen Personalet

I begyndelsen af dette år forelå en ny og 
skærpet brandvejledning. I den anled-
ning har vi haft brandinspektion i kirken 
og er blevet vejledt i, hvordan vi bedst 
imødekommer de nye anbefalinger. 
Derfor har vi besluttet, at der fremover 
ikke anvendes ekstra stole i midtergan-
gen, da det indskrænker flugtvejen i 
forbindelse med en eventuel brand eller 
lignende kritisk situation.

Til julegudstjenesterne er der ofte behov 
for flere siddepladser end bænkene 
kan rumme, men med dette nye tiltag, 
vil der ikke blive sat ekstra stole op. 
Derfor ser vi os nødsaget til kun at give 
adgang til det antal personer, der er fa-
ste siddepladser til (ca. 150 pers.). Som 
kompensation herfor har vi i stedet valgt 
at afholde tre julegudstjenester. 

Det vil sige, at d. 24.12. vil der være 
gudstjeneste kl. 11.00, kl. 13.00 og 
kl. 15.00. 
Vi glæder os til forhåbentligt at kunne 
bænke alle jer, der ønsker at deltage i 
juleaftensgudstjenesten.

Venlig hilsen 
Menighedsrådet og Personalet.

”BÆNKENE KAN MAN SIDDE PÅ - 
 STOLENE MÅ UD-GÅ” 

Juleaften d. 24. dec. Kl. 11.00 og 13.00 og 15.00
1. Juledag d. 25. dec. Kl. 10.30
2. Juledag d. 26. dec. Kl. 9.15 – vi har kaldt gudstjenesten: 
”Så vågne de mildt i morgengry”. Det er en verselinje fra 
Grundtvigs salme ”Velkommen igen Guds engle små”, og det 
er tænkt som en anderledes julegudstjeneste, hvor salmerne 
vil være i højsædet. Jeg vil knytte an ved salmerne og vi skal 
naturligvis også høre dagens evangelium. Men det bliver 
salmerne, der skal bære gudstjenesten denne dag. Det er 
allerede kl. 9.15, så du kan snildt nå en Julefrokost bagefter 
Nytårsdag d. 1. jan. Kl. 16.00 – Efterfølgende serveres 
portvin og kransekage i kirken.

JULENS GUDSTJENSTER
Alle i sognet ønskes en velsignet julefest 

og et godt Nytår.

Venlig hilsen 
Menighedsrådet og Personalet ved Gørding kirke
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Gudstjenester
05.12 2. søn. i advent Lignelsen om de ti brudepiger 10.30 PT
12.12 3. søn. i advent Zakarias’ lovsang 16.00 PT
19.12 4. søn. i advent Johannes Døberens bekendelse 10.30 UV
24.12 Juleaften Jesu fødsel 11.00 og 13.00 og 15.00 PT
25.12 1. Juledag Johannes-prologen 10.30 PT
26.10 2. Juledag Salmesangsgudstjeneste* 09.15 PT
01.01 Nytårsdag Fadervor 16.00 PT
02.01 Hellig 3 Konger De tre vise mænd 10.30 PT
09.01 1. søn. e. H3K Jesus og de små børn 09.15 UV
16.01 2. søn. e. H3K Kvinden ved Sykars brønd 10.30 PT
* Se omtale under ”Julens gudstjenester”

Østergården
Onsdag 15.12 10.30 UV
Onsdag 05.01 10.30 PT

PT: Pernille Plesner Troldborg
UV: Uffe Vestergaard, Vejrup

Mit navn er Bjarne Hansen, måske bed-
re kendt som Bjarne Slagter. 
Som ung purk i 1971 forlod jeg min 
fødeby Kolding for at springe til som 
lærerdreng hos Slagtermester Arne 
Sørensen i Holsted. 
Jeg kom af den vej i kontakt med min 
dejlige hustru Conny fra Gørding og 
flyttede i 1984 til byen, hvor vi to har 
boet sammen lige siden. 

I dag er jeg en travl efterlønner. Inden da 
arbejdede jeg som slagter i en årrække 
efterfulgt af et langt virke på 34 år som 
portør på henholdsvis Brørup- og Syd-
vestjysk sygehus. 
Jeg har sideløbende med mit erhverv 
altid interesseret mig meget for jagt og 
hundetræning og i dag går rigtig meget 
af min tid med de to interesser. 
For nogle år siden deltog jeg imidlertid i 
december koret hos Pernille og dermed 
vaktes min interesse for hvad kirken 
ellers kunne byde på af fælleskabende 
aktiviteter. Jeg har altid brugt kirken i 
forbindelse med traditionelle begiven-

heder som barnedåb, bryllupper og 
begravelser, men jeg ser i dag at kirken 
også kan have en vigtig og fin funktion 
som en fællesskabende institution.

For et års tid siden kontaktede Pernille 
mig. Hun foreslog mig at stille op som 
suppleant i menighedsrådet. Jeg blev 
derefter valgt som suppleant og er nu 
menigt medlem af menighedsrådet 
efter Kristine Sørensens alt for tidlige 
bortgang.
Jeg er i min funktion som medlem 
særligt involveret i kirkegårdsudvalget. 
Vores opgave er blandt andet at holde 
styr på kirkegården, gravstederne samt 
at springe til ved andre forefaldende 
opgaver.

Jeg skal da være ærlig at indrømme, 
at jeg i min ungdom ikke havde set mig 
selv som menigt medlem af menigheds-
rådet, og jeg er muligvis heller ikke et 
klassisk eksemplar på deslige. 
Men min hustru siger at Vorherre har 
plads til alle og menighedsrådet har vist 

sig at være et fint supplement til mine 
øvrige interesser. Jeg kan gå til hånde 
med diverse praktiske småopgaver 
og have indflydelse på stort og småt. 
Desuden synes jeg, vi afholder nogle 
informative og konstruktive møder. 
Måske vel rigeligt lange, men heldigvis 
er jeg så godt stillet, at jeg kan sove 
med åbne øjne. 

De venligste hilsner
Bjarne Buch Hansen.  

MENIGHEDSRÅDET PRÆSENTERER SIG:



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
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WWW.GOERDINGKIRKE.DK

LUCIAOPTOG
Som Corona-situationen er i øjeblikket kan vi desværre heller ikke i år gennemføre 
Luciaoptoget i kirken.
Til gengæld gentager vi succesen fra sidste år, hvor konfirmandpigerne fra Gørding går 
Luciaoptog langs Nørregade. En gruppe begynder ved Forsamlingshuset, en anden 
gruppe ved Købmanden.
Luciaoptoget ”samles” ved skolens juletræ, hvor pigerne vil synge lidt for de fremmødte, 
inden vi alle går hver til sit.

Det er mandag d. 13. december kl. 17.00

BRAMMING MANDSKOR 
synger Julekoncert i Gørding kirke 
onsdag d. 15. december kl. 19.30

Vi glæder os til at byde koret og dets dirigent, Arjan Catsburg 
velkommen.
Vi håber, at mange vil komme og nyde koncerten. Vi serverer 
kaffe og chokolade efterfølgende for dem, som måtte have tid 
og lyst til at blive lidt længere. 

Gratis adgang.

KIRKEKAFFE

I GØRDING KIRKE

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE
Den første søndag i måneden er der efter gudstjenesten kirkekaffe.
Kirkekaffen er en uformel forlængelse af gudstjenestens fællesskab med mu-
lighed for en snak med folk, man kender, eller for at stifte nye bekendtskaber.
Det er gratis, og alle er velkomne, og vi begynder i december måned!

De traditionsrige jule optakter for Dagplejen og 
Børnehaven og Skolen ved vi på nuværende 

tidspunkt ikke om kan gennemføres.

Hold øje med hjemmesiden og Facebook.



270.000

140.000

100.000

40.000

Projekt “Udvendig renovering” 
Budget ca. 270.000

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.

Vi har dialog med Esbjerg kommune og har søgt byfornyelsesmidler for yderligere 100.000, og såfremt dette lykkes har vi 
den fulde finansiering på plads.

Projektets finansiering ser pt således ud:

Norlys Vækstpulje 100.000 kr.
Brankassefonden Sydvest 40.000 kr.
Anna Marie og Andy Thomsen 10.000 kr.
GLIF 2.750 kr.
Malermester Poul Erik Rasmussen, Gørding 2.000 kr.
Lunds El Aps, Gørding 3.500 kr.
Herudover er der private donationer på under 2.000 kr fra anonyme 
givere samt Jørgen Jacobsen, Christian Søborg Jensen, Else og Terkil, 
Hanne og Poul Jæger 
I alt 6.250 kr.

I alt finansieret 164.500 kr.

Beløb kan indbetales på Projektkonto 7780 – 6421572 eller MobilePay 80850. 
Eller henvendelse direkte til Hanne Jæger (23 32 73 21) eller Else Olesen (22 73 62 18)

MÅL
164.250

KULTURPARAPLYEN 
GØRDING SOGNS FORSAMLINGSHUS
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Derudover skal der også lyde en stor tak 
til vore andre bidragsydere og sponsorer: 
• Norlys Værkspulje
• Friluftsrådet
• Nordea Fonden
• Esbjerg Kommune
• Claus Sørensen Fonden
• Brandkassefonden Sydvest
• Marius Nielsen Serups Mindelegat
• GBT Byg

Fra blot at være en god idé er Lokalrådets trampesti-projekt 
godt på vej til at blive en realitet. 
Men kun fordi lokale bidragsydere har støttet op om det.
Fra Gørding Lokalråd skal der hermed lyde en KÆMPE TAK 
til de lokale bidragsydere til vores trampesti-projekt.

Som en del af projektet har vi fået nye shelters ved spejder-
ne, blandt andet ved hjælp af et bidrag på 15.000 kroner fra 
Sydbank Fonden.

For Sydbank Fonden har det stor betydning at bakke op om lokale tiltag. 
”Som lokalt pengeinstitut betyder det rigtig meget at kunne engagere sig i - og støtte de lokale foreninger i nærområdet. Vi 
håber at stedet vil blive flittigt besøgt, for det fortjener det med alle de arbejdstimer der er lagt i det og så gør det bestemt 
ikke noget, hvis byens borgere tænker lidt på Sydbank, når de besøger stedet,” lyder det fra Sydbank Fonden. 

GØRDING LOKALRÅD 
PROJEKT TRAMPESTI

LOKAL STØTTE GØR VISIONER TIL VIRKELIGHED

En anden stor bidragsyder til projek-
tet, som vi gerne vil rette en stor tak 
til, er Skjern Bank Bramming, der har 
bidraget med 25.000 kr. 

John Søgaard, stedfortræder i Sydbank i 
Bramming, kiggede forbi shelterpladsen 
med en check fra Sydbank fonden på 
15.000 kr. og lykønskede Søren Fyhn Kri-
stensen fra Lokalrådet med de nyopførte 
shelters.
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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



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

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

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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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

UDGAVE DEADLINE UGE 

 1 3. januar 2022 1
 2 7. februar 6
 3 14. marts 11 
 4 18. april (2. Påskedag) 16
 5 9. maj 19
 6 13. juni 24
 7 8. august 32
 8 12. september 37
 9 10. oktober 41
 10 21. november 47
  
 1 2. januar 2023 1

Til medlemsforeningerne
Her er de planlagte datoer til deadline for Gørding Sogneblad 2022.  
Bladet udkommer senest 13 dage efter deadline.
Er der nogle kommentarer/ønsker til ændringer i deadline, så kontakt os 
venligst på mail (sogneblad@goerding.dk) inden næste udgave.

Vi vil godt opfordre foreningerne til at indsende deres indlæg samlet (natur-
ligvis inden deadline). Udvælg gerne en enkelt ansvarlig fra hver forening. 
Husk at sende de originale billeder (jpg, min. 2MB) sammen med indlæg. 
Hvis billeder er taget med mobiltelefon, så kan de nogle gange være 
brugbare - men brug altid højeste opløsning (HDR) på telefonen.
Sognebladet, annoncepriser og vedtægter er at finde på vores hjemme-
side under Gørding.dk. Det er også fra Gørding.dk vi udelukkende tager 
datoer til kalenderen i bladet.

Med venlig hilsen Gørding Sogneblad

GØRDING SOGNEBLAD 
DEADLINE 2022
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Trafik, boliger, trampesti og visioner
Det er bare nogle af opgaver, Gørding 
Lokalråd lige nu er optaget af.
Her er formandens beretning for2021 
af Kristina Schultz Møllgaard: 

På grund af corona blev vores repræ-
sentantskabsmøde for 2020 udsat 
til maj måned 2021, og her den 9. 
november afholdt vi mødet for 2021. 
I løbet af det halve år er der sket en 
masse.  
Lokalråds-arbejdet er aldrig stillestå-
ende og kedeligt, og derfor er beret-
ningen også blevet næsten lige så 
lang, som den plejer at være. 

Goddag og farvel 
På vores repræsentantskabsmøde 
i maj måned sagde vi velkommen til 
Trine Ramsing og Per Jessen i lokal-
rådet. I har ikke nået at være med så 
længe, men vi kan allerede nu sige, 
at vi er rigtig glade for at have fået jer 
med på holdet. Ud over Trine og Per 
har lokalrådet i denne periode bestå-
et af Lene Nyborg, Allan Kristiansen, 
Jesper Jæger, Søren Kristensen, 
Sanne Borg som kasserer, Mark Kjær 
Jørgensen som næstformand og mig 

selv som formand. Lene har valgt at 
stoppe i lokalrådet for denne gang. 
Der skal lyde en stor tak til Lene for 
hendes arbejdsindsats. Vi håber, at du 
måske vil give en hånd med når der, 
forhåbentlig til næste år, skal arrange-
res en ny ”Kend din By-dag”.

Byggegrunde og seniorboliger 
Salget af byggegrunde på Bavnehøj 
går stadig rigtig godt. Pt. er der solgt 
13 byggegrunde, og det er superflot. 
Det første hus er ved at skyde op, og 
forhåbentlig følger flere snart efter. 
Med hensyn til de 20 boligforenings-
huse, der skal opføres på Bavnehøj, 
er der pt. ikke nyt. Vi er i dialog med 
Esbjerg Kommune, og så snart vi 
kender en tidsplan for byggeriet, vil vi 
informere om det. 
I forbindelse med vores årlige møde 
med økonomiudvalget i maj måned 
ønskede vi, at kommunen skulle kigge 
på mulighederne for at etablere flere 
seniorboliger i Gørding, da vi kan 
fornemme, at der er stor efterspørg-
sel på dette. Vi var ikke det eneste 
lokalråd, der havde det ønske med, og 
derfor blev vi efterfølgende ret hurtigt 
kaldt til et møde med sundhed- og 

omsorgsudvalget sammen med 3 
andre lokalråd. Kommunen fortalte på 
mødet, at den er meget interesseret 
i etablering af seniorboliger, da den 
kommer til at mangle 900 plejehjems-
pladser inden for de næste 10 år. Vi 
foreslog nogle bynære områder til 
etablering af seniorboliger, og kommu-
nen er efterfølgende kommet i kontakt 
med flere lokale aktører, der ønsker at 
opføre boliger. Det, der er vigtigt, er, 
at boligerne opføres, så borgeren kan 
blive længst mulig i eget hjem. Samti-
dig skal boligerne kunne fungere som 
arbejdsplads for hjælpepersonale. I 
langt de fleste tilfælde er det småju-
steringer af en planløsning, der skal til, 
for at det kan lykkes. 

Nyt liv til byens flagstænger 
Hvert år i forbindelse med konfirma-
tionerne i byen sørger lokalrådet for 
flag-allé på Kirkevej. Flagstængerne 
og flag trængte efterhånden til en 
kærlig hånd. Derfor søgte og fik vi 
penge fra Mine og Marius O. Madsens 
legat til renovering af flagstænger og 
nye flag. Der skal lyde en kæmpe tak 
for bidraget. Også en stor tak til de 
frivillige i Splinten, som har sørget for 
at male flagstængerne og sætte nye 
flagliner på. 

Status på trampestien 
Vores projekt omkring åen begynder 
også at tage form. Opholdspladsen 
er blevet anlagt, og der er opsat 3 
shelters og en bålplads med bænke 
på spejdernes areal ved åen. Inden 
længe er det planen, at trampestien 
etableres med låger. Til næste år 
forventer vi at opsætte kano-optag-
ningspladsen. Det er et stort projekt, 
som der også lægges mange frivillige 
arbejdstimer i fra trampesti-gruppen. 
Til dato mere end 350 fysiske ar-
bejdstimer. D. 6. november holdt vi i 
forbindelse med spejdernes indvielse 

GØRDING LOKALRÅD

Gørding Lokalråd har efter det afholdte  
repræsentantskabsmøde konstitueret sig  
som følger:
Kristina Schultz Møllgaard - Formand
Søren Kristensen - Næstformand
Sanne Borg - Kasserer
Trine Ramsing -  Sekretær

Øvrige medlemmer
Allan Kristiansen, Jesper Jæger, Mark Kjær Jørgensen, 
Per Jessen, Birgitte Lambertsen
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af deres nye værksted og toilet et lille 
”Kom og kig arrangement”, så byens 
borgere havde mulighed for at komme 
og se, hvordan projektet skrider frem.
Stationspladsen har efter vores møde 
med teknik- og byggeudvalget i april 
måned fået et lille løft. Træet på bæn-
kene er blevet udskiftet og malet, og 
der er sat nye planter. 

Ønsker til trafikforbedring i byen 
Forud for budgetforhandlingerne i 
Esbjerg Kommune havde vi fremsendt 
fire ønsker:  
Etablering af P-båse i Nørregade i det 
brede stykke fortov ud for Nørregade 
4, sikring af de bløde trafikanter på Ri-
sagervej, fartdæmpende foranstaltnin-
ger i Søndergade og sikring af bløde 
trafikanter på Jernvedvej.  

Desværre var der ingen penge til 
Gørding i forbindelse med årets 
budgetforhandlinger. Det kan vi som 
lokalråd ikke være tilfredse med. 
Billedet generelt i kommunens bud-
get viser desværre, at vi ikke er det 
eneste lokalråd, der bliver forbigået. Vi 
har i mange sammenhænge et godt 
samarbejde med Esbjerg kommune, 
men der er også punkter, hvor samar-
bejdet kan forbedres, og hvor vi godt 
kunne ønske os at blive inddraget før i 
processerne. 
De ønsker, som ikke blev en realitet 
i dette budget, arbejder vi naturligvis 
videre med. I forhold til fartdæmpende 
foranstaltninger i Søndergade/Jern-
vedvej og på Risagervej er der ikke 
lavet en plan for en specifik løsning. 
Flere løsningsforslag er i spil, og det 
bunder i den grad i økonomi. På Risa-
gervej ville den optimale løsning være 
et fortov, hvilket er en dyr løsning, som 
sandsynligvis ikke kan realiseres inden 
for de næste år. Derfor undersøger vi 
også andre løsninger.  

Det samme gør sig gældende i forhold 
til Søndergade/Jernvedvej.  
Vi skal sammen med kommunen kig-
ge på, hvilken løsning der giver bedst 
mening, for at farten bliver sænket. 
Arbejdet starter med en trafiktælling, 
som kan kortlægge trafikken. Dette 
arbejde er svær at sætte i gang pt., 
hvor separatkloakeringen er i gang, 
da trafikmængden pt. er væsentlig an-
derledes end normalt. Så snart vi har 
normale tilstande i byen igen, fortsæt-
ter vi naturligvis dette arbejde. 

Separatkloakering og omfartsvej 
Planen for separatkloakeringen er 
udfordret pga. udfordringer med at 
komme under banen. Det betyder, at 
planerne hele tiden justeres. Jeg kan 
kun opfordre byens borgere til at følge 
med via pressen og via Din Forsynings 
gruppe på Facebook, der hedder ”Vi 
graver i Gørding”.

Omfartsvej omkring Gørding er også 
en af de ting, vi jævnligt diskuterer. 
Vi fik for ca. 1½ måneds tid siden en 
henvendelse via en lokal erhvervsdri-
vende fra Anders Kronborg, som er 
folketingspolitiker. Han spurgte, om vi 
stadig arbejder med en omfartsvej i 
Gørding. Derfor holdt vi i oktober må-
ned et møde med Erhvervsforeningen, 
hvor vi diskuterede, hvad vi egentlig 
ønsker.  Konklusionen på det møde 
blev, at begge foreninger er positive 
overfor ideen, men under forudsæt-
ning af, at der foretages en under-
søgelse af trafikken, hvilket ikke kan 
gøres, så længe separatkloakeringen 
er i gang. Den vej, som pt. er tegnet, 
er fra 2008, og vi må også erkende, 
at der er sket meget siden da. Det er 
vigtigt for os at få undersøgt, om den 
nuværende linje for en omfartsvej er 
tegnet rigtigt. Løser den de trafikale 
udfordringer, vi har i hovedgaden? 
Flytter vi problemerne andre steder 

hen? Vi har i dag heller ikke et billede 
af, om trafikken bevæger sig mod syd, 
nord, øst eller vest, og det grundlag er 
vigtigt for at sikre, at vejen overhove-
det løser de udfordringer, vi har. 

Desuden ønsker vi en vurdering af 
konsekvenserne, da vi ikke vil risikere, 
at BaneDanmark lukker overkørslen, 
hvis vi etablererer en omfartsvej. Vi er 
bange for, at det med en omfartsvej 
bliver lettere at lukke baneoverskærin-
gen, og så står vi unægtelig med helt 
andre udfordringer for vores by, som 
så vil være delt i to. Der vil nemlig ikke 
være plads til at lave en underføring 
under banen mellem Nørregade og 
Søndergade. Men vi igangsætter nu 
et arbejde sammen med Erhvervsfor-
eningen, hvor trafiksikkerhed i Nørre-
gade revurderes i forbindelse med det 
igangværende kloakeringsarbejde, og 
det første møde er allerede holdt med 
en lokal politiker og Din forsyning.

Visioner for vores by 
Den nye kommuneplanstrategi skulle 
ifølge planen have været i høring hen 
over dette efterår. Denne plan er dog 
blevet skubbet, og det betyder, at den 
først kommer i høring i januar 2022. 
Kommuneplanstrategien fastlægger 
de overordnede mål og retningslinjer 
for den enkelte kommunes udvikling 
såvel i byerne som i det åbne land. 
Derfor er det også her vi skal komme 
med vores input til, hvordan vi ønsker 
at Gørding skal udvikles fremadrettet. 
Som jeg også nævnte i beretningen 
i maj måned, er det derfor vigtigt, 
at vi gør os nogle tanker om, hvor 
der f.eks. skal være byggegrunde, 
erhvervsgrunde, seniorboliger og 
grønne områder. Det er vigtigt, at vi 
som lokalområde hele tiden forsøger 
at videreudvikle os, tage nye briller på 
og forsøge at se nye muligheder og 
perspektiver. 
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GØRDING LOKALRÅD

Derfor har vi også en plan om i lokal-
rådet at invitere byens borgere til et 
borgermøde i januar måned, hvor det 
er vigtigt at alle gode idéer kommer på 
bordet og bliver drøftet. Invitationen til 
dette møde vil - så vidt det er muligt 
- komme i Sognebladet og på vores 
Facebookside ”Gørding – En grøn by i 
bevægelse”.

Med fare for at gentage mig selv, så 
vil jeg til slut gerne rette en stor tak 
til mine kollegaer i lokalrådet. Det er 
fedt at mærke jeres engagement. I er 
engageret i arbejdet på hver jeres helt 
unikke måde. Der er brug for alle spil-
lere på et lokalrådshold. Der er brug 
for både taktikerne, de løbestærke og 
de målfarlige. Den rigtige taktik skal 
lægges, og den bruger vi en del tid på 

at diskutere. Vi er ikke altid enige, men 
jeg synes vores styrke er, at vi kan tale 
os frem til enighed på en god og sag-
lig måde. Der skal arbejdes på banen 
både i forsvar og angreb, og som alle 

andre hold vil vi gerne vinde kampene 
ved at score mål. Og vi har et overord-
net mål: At gøre Gørding endnu mere 
dejlig at bo i og endnu mere attraktiv 
at bosætte sig i. 

Tip kommunen direkte
Vi får ofte henvendelser fra borgere vedrørende dårlig belægning, 
beskæring af beplantning, ting, der er ødelagte osv. 

Vi vil gerne opfordre til, at man bruger Esbjerg kommunes app
”Tip Tak” til at orientere kommunen omkring sådanne ting. 

Vi oplever ofte, at små ting løses hurtigt, hvis man bruger app’en.
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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 



PRÆMIESPILLET
Oktober trækning 

 41 Ellen Jepsen, Toften 3 199,-
 84 Kis Hansen, Bøgevænget 7 199,-
 263 Jonny Pedersen, Godthåbsvej 27 100,-
 217 Karin Klingenberg, Nørregade 1B 100,-
 194 Anni Pedersen, Fyrrevænget 11 100,-
 245 Jacob Jessen, Nørregade 95 100,-
 75 Søren Pedersen, Sdr. Lourupvej 19 100,-
 73 Jens A. Poulsen, Skolegade 10 100,-   
 397  Ivan K. Larsen, Risagervej 11 100,-

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

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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AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK

Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk

DECEMBER
Onsdag 08-12-2021 19:00 Hit med julesalmen Gørding Kirke 
Torsdag 16-12-2021 19:00 Bestyrelsesmøde i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 

JANUAR
Mandag 03-01-2022 20:00 Deadline Gørding Sogneblad 
Onsdag 12-01-2022 19:00 Bestyrelsesmøde i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Lørdag 15-01-2022 18:30 Kandis Gørding Hallens Venner 

FEBRUAR
Tirsdag 01-02-2022 19:00 Bestyrelsesmøde i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 

MARTS
Tirsdag 15-03-2022 19:00 Generalforsamling i GLIF GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening 
Fredag 18-03-2022 18:00 Irsk aften Kuturparaplyen Gørding 

SPORT 
Lørdag 04-12-2021 10:00 U 13 PIGER HÅNDBOLD HOLSTED-GØRDING MODLØGUM IF
Lørdag 04-12-2021 11:55 U 13 PIGER HÅNDBOLD HOLSTED-GØRDING MOD VOJENS HF
Søndag 05-12-2021 12:00 U 13 DRENGE HÅNDBOLD KONGEÅ-GØRDING MOD TJÆREBORG GF
Søndag 05-12-2021 13:00 U 17 DRENGE HÅNDBOLD GLIF MOD RØDRKRO-AABENRAA
Søndag 12-12-2021 11:30 U 13 PIGER HÅNDBOLD HOLSTED-GØRDING MOD BRAMMING/TJÆREBORG

JULETRÆSINDSAMLING 
LØRDAG D. 8/1

Spejderne samler juletræer ind inden for byskiltet i Gørding 

Lørdag d. 8/1 2022 fra kl 12.
Det koster 30 kr.

Læg kontanter i en pose, 
som bindes i toppen af træet, 

og sæt dit træ ved postkassen. 
Så kommer vi og henter det.
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STØT ANNONCØRERNE 
DE STØTTER SOGNEBLADET

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

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 ...............................................61 68 31 33 

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

LUNDS EL.  ...................................................28 11 20 20

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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