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

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

DUSTY BOOTS

OPSTART LINEDANCE

LINEDANCE
Så er ferien forbi!
Vi skal igen have gang i danseskoene og -støvler, deller, lattermuskler og go’ musik.
Vi starter op i Gørding Idræts- & Kulturcenter

Tirsdag den 6. september 2022
Vi har følgende hold næste sæson:
Fortsættere
Begyndere

Tirsdag kl. 18.30 – 20.00
Tirsdag kl. 20.00 – 21.00

Instruktør: Lotte Vonsild Jørgensen
Kom og vær med – de første 2 gange er gratis
Sæsonen løber til udgangen af april 2023
Kontingent kr. 875,- for hele sæsonen
Med forbehold for ændringer og COVID-19-restriktioner

SPLINTEN

Gørding idræts- & kulturcenter

Mandag d. 12. sept. kl. 19.00 begynder sæson 2022/2023
Har du lyst til at bruge dine hænder, arbejde i træ, trædrejning
og socialt samvær?
– så kig indenfor eller ring til Arne Hessel Andersen 25 61 54 76

August 2022
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GLIF GYMNASTIK

SÆSON 2022/2023 - OPSTART UGE 37
Så er vi klar til en ny omgang gymnastik
Vi glæder os til at se jer alle sammen igen
Ledere/
hjælpetrænere

Kontaktperson

Dag og tidpunkt

Hold

Mandag
16:00 - 16:45

’Familiehold 1’
0-3 år
OBS: først opstart uge 38

Mandag
17:00 - 18:00

’Vildbasser’

Tirsdag
16:30 – 17:30

’Krudtugler’

Tirsdag
17:30 - 18:30

4.-5. kl. mix

Vi mangler instruktører!

Tirsdag
19:30 - 20:30

Yoga 15+
(uge 34-41)

Minna Søllingvraa

Minna Søllingvraa

Onsdag
16:30 - 17:15

’Familiehold 2’

Majken Gejl
Sabrina Ravn

Christel Tonnesen

Onsdag
19:30 - 20:30

’Rundt om kroppen’ 18+
(uge 37-48)

Brita Christensen

Torsdag
16:15 - 17:15

’Hoppelopper’

Michelle Egegaard
Karina Jensen
Tanya Fyhn
Caroline Egegaard
Anna Sørensen
Tilde Matthiesen

Minna Søllingvraa

Torsdag
17:30 – 20:00

’GLIF Performance team’
14-17 år mix

Michelle Egegaard
Mette Hansen
Nanna Louise
Mads Christian

Anne-Mette Sandberg

0. kl. drenge og piger

4-5 årige drenge og piger

0-3 år

1.-3. kl. mix

Gørding Unge piger (rytme)
17.30-18.45
SpringMix, Gørding (spring)
18.45-20.00
Ret til ændringer forbeholdes

Christel B. Tonnesen
Marlene Haahr

Karoline Frisgaard

Karoline Frisgaard
Emma Rødgaard
Puk Jæger
Tobias Voss
Tina Nielsen
Carita Bodilsen

Tine Boysen

Anders-Jørgen Norby
Maiken Høst
Maja Bodenhoff
Marita Rose
Emily Klindtworth
Astrid Frisgaard
Trine Skole Jørgensen
Mathilde Dam Nielsen

Michelle Egegaard

Mere information kommer på vores
egen facebookside
Opdateret 08. august 2022

KULTURPARAPLYEN

STRIKKE/HÅNDARBEJDES HYGGE

Vi er et par stykker, der tænker at det kunne være hyggeligt at mødes i forsamlingshuset, hvor vi kan være sammen omkring vores hobby.
Det foregår onsdag den 31. august fra kl. 19-22, så kom bare når du har tid og lyst.
Vores tanker med denne aften er:
- At vi skal hygge os sammen.
- At vi kan hjælpe og inspirerer hinanden.
- At sælge/bytte/forære det man ikke selv får brugt
Alle er velkommen, også selv om man ikke kan sy, strikke eller andet, vi hjælper
hinanden.
Det koster 25 kr. at deltage og der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, sodavand mm.
Egne materialer skal medbringes.
Ved eventuelle spørgsmål kan der ringes til Lola på 30 27 70 82

HVORNÅR

FÆLLESSPISNING TAKE AWAY
I FORSAMLINGSHUSET

			

Torsdag den 8. september.
Maden bliver udleveret mellem kl. 17:30—18:30

MENU 		

Koteletter i fad med ris og frugtsalat med råcreme.
Pris: 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn.

TILMELDING

ved Heidi på 29 71 06 58 og
betaling på MobilePay 991998
Senest den 1. september.

			

			
			

August 2022
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KULTURPARAPLYEN
POPMUSIK GENNEM TIDERNE

POPMUSIK GENNEM TIDERNE
Hvad havde kong Christian d. 4 i ørerne, når han skulle slappe af efter en hård
dag? Hvem var spionen ved det danske hof, som blev belønnet fyrsteligt? Hvad
er verdens sørgeligste popsang? Hvornår var det at Paul McCartneys problemer
virkede så fjerne?
Alle disse spørgsmål og mange flere kan I få svar på ved den kommende
koncert i Gørding Forsamlingshus, når Jacob Harsbo og Boris Søborg Jensen
præsenterer deres koncert: “Popmusik gennem tiderne”, hvor de tager kærlig hånd om både barokkens gyldne hits og
evergreens, såvel som mere nutidige popsange, udfra devisen om at med en guitar, en stemme og publikums velvilje kan
man få alt til at lykkes.
Duoen har spillet sammen i flere år, og kender hinanden fra tiden på Esbjerg Musikkonservatorium, hvor de spillede klassisk
musik, men har siden udviklet sig til at favne bredt, med koncerter med både Sebastian, The Beatles, Simon & Garfunkel
og mange flere.
Nu sætter de det hele sammen, og publikum kommer med næsten 100 procent sandsynlighed til at både lære nogen nye
sange at kende, men også at sidde og nynne med på en masse kendte sange.
De har optrådt i Gørding forsamlingshus flere gange før med stor succes, og nu er der mulighed for at høre dem igen og
mærke energien når de indlader sig på popsange fra de seneste 400 år.
Billetterne koster kr. 100,- og kan bestilles på tlf 22 63 54 94 (efter kl. 18) eller ved indbetaling på
MobilePay 80850 eller bankoverførsel 7780-2181527. Dørene åbnes kl 19.00 og musikken starter kl 20.00.

Det sker i Forsamlingshuset
31.
8.
15.

august
Strikke-Hygge
september Take Away
september Popmusik gennem tiderne
Jacob Harsbo &
			
Boris Søborg Jensen
29. september Strikke-Hygge
12. oktober
Herreværelse
27. oktober
Fællesspisning
12. november HP Lange & Big Gumbo
24. november Andespil.
1. december Fællesspisning

Kulturparaplyen
Gørding
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«TAGPAP
• TAGPAP
«TAGFOLIE
• TAGFOLIE
«LISTEDÆKNING
• LISTEDÆKNING
«GRØNT
TAG
• GRØNT TAG
«TAGSERVICE
• TAGSERVICE
«RÅDGIVNING
• RÅDGIVNING

Gørdinglund Herregård lejes ud til alle slags fester, arrangementer og ophold

Begravelseskaffe /
mindesammenkomst
på Gørdinglund Herregård
Hessellundvej 5
6690 Gørding

Gørdinglunds Køkken
tilbyder mad ud af huset:
smørrebrød, pålægskagemand, tapas, sandwich mm
Kontakt: 30 48 87 94

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

#bodegah
HANSEN’S

ygge

ng

rdi
#Gø

EN DEL AF DANSK BYGGERI

# Selskabslokale
m/køkken udlejes

følg os på

BODEGA
Nørregade 2• 6690 Gørding • 75 17 85 55

FROKOSTTILBUD
Pizza nr. 1-10

KR. 49,-

MENUTILBUD
Pita / Dürüm + valgfri
0,25 sodavand

KR. 55,-

PIZZA & STEAKHOUSE

75 17 72 25

– brænder for dit tag

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

NØRREGADE 7 • 6690 Gørding

75 10 22 20

www.pizzasteakhouse.dk

STOREGADE 11 · 6740 BRAMMING
TLF. 75 17 43 96

G
Ø
R
D
I
N
G

Snerydningsforening
Er du træt af sneen?
Så ring til formand
Kai Salby Jensen
Mobil: 20 40 54 80
Snerydder:
Steen Egegaard
tlf: 40103266

ANNONCE ?
SOGNEBLAD.GORDING.DK

www.thtagdaek.dk

www.thtagdaek.dk

Tillid og tryghed er det vi bygger på

Skov Madsen Bedemandsforretning
Borgergade 9
6740 Bramming
Tlf.: 75 17 34 40

www.skovmadsen.dk

PROFESSIONEL
RÅDGIVNING

Tlf.
785121
51 21
Tlf. 42
4278

Bøelvej
6690
Gørding
Bøelvej 12
12 ∙•6690
Gørding

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70
Vi træffes
hele døgnet alle ugens dage

Gørding
Smede- & Maskinforretning ApS

Nygade 25 • 6690 Gørding

75 17 82 11
Laurids: 29 26 56 50

Vi forhandler og reparerer alt i haveog parkredskaber

mail@trade-line.dk • Tlf. 70 22 50 25

Martin 30 70 27 31
ww.pkptomrer.dk

Mikael 21 42 41 48
mail: info@pkptomrer.dk

August 2022
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GLIF FODBOLD

DGI FODBOLDSKOLE I GØRDING
I uge 26 var der igen i 2022 fodboldskole på fodboldbanerne omkring hallen.

65 børn og unge mennesker sparkede bogstaveligt sommerferien i gang på allerbedste vis, og nød godt af det frivillige
arbejde nogle af byens fodboldspillere ligger for dagen, for at stable arrangementet på benene!
Der blev skudt på fartmåler, spillet Computer til LAN og ikke mindst spillet kamp mod træner/lederne til sidst, hvor den
traditionelle vandkrig også blev afholdt.
Jeg vil på fodboldudvalgets vegne gerne takke hele holdet bag fodboldskolen, herunder trænere og ledere på billederne samt
Liv, Freya, Sine og Janne for hjælp med forplejning og også Helle og Klaus for at stille gode faciliteter i hallen til rådighed.
Jeg er stolt over, at vi har en gruppe af frivillige som investerer en uge af deres ferie for at give børn og unge en god oplevelse
og samtidig også over at man har formået at skabe et fællesskab, hvor trænerne selv melder sig til ugen.
Husk at give alle de frivillige omkring fodboldskolen et ekstra klap på skulderen når I ser dem i byen – men også alle de
andre frivillige, som sørger for at de daglige aktiviteter i og omkring hallen kører mere eller mindre hele året!
På vegne af GLIFs fodboldudvalg
Anders, formand i fodboldudvalget

Før & efter vandkrig :-)

Vores tid, skal være din tid værd

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

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

Så er vi klar igen til en ny sæson idræt om dagen.

Er du interesseret i motion og socialt samvær, så kom og vær med.
Vi starter op mandag den 5. september i Gørding Idræts - & Kulturcenter.
Vi dyrker gymnastik, ringo, bordtennis, øvelser på store bolde samt curling.
Nyt – nyt – nyt:
Som noget nyt tilbyder vi floorball. Hvis du vil vide mere om dette nye tiltag,
kan du kontakte Edith på telefon 25 15 98 78
Vi glæder os til at se tidligere såvel som nye deltagere. Alle voksne uanset alder er velkomne.
Sonja Andresen er vores dygtige gymnastikinstruktør.
Kontingent 150 kr for en hel sæson.
Kan betales kontant – på mobil pay eller via hjemmesiden.
Hvis du vil have kaffe og brød betales dette med 260 kr pr halvår/ helt år 520 kr.

Krolf kan spilles mandag kl. 19 – 20 bagved Østergården.
Nye tider:
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 10.30

Floorball
Ringo – Curling – øvelser på store bolde
Gymnastik v/ Sonja Andresen / Bordtennis
Kaffe og brød

På hyggeligt gensyn
Udvalget

At tage afsked ...

– kræver omsorg og eftertænksomhed
PROFESSIONEL
omsorg for de kære dyr
Telefon hele døgnet

70 20 21 41
Bramming Klinik Brørup Klinik
Storegade 34
Jernbanegade 10
6740 Bramming
6650 Brørup

Tlf. 75 17 13 00
www.fyhnbedemand.dk

Nørregade 53, 6740 Bramming
Nørregade 82, 6700 Esbjerg

Selvstændig forhandler af Forever Living Products

JernbaneSalonen
Tlf: 7517 8617

www.myaloevera.dk/jernbanesalonen

Mosegaard
Autolakering

Udlejning af depotrum

Smedevej 10 - 6740 Bramming

Ren, tør og sikker opbevaring
Mangler du et depotrum til opbevaring
af indbo, møbler m.m.
så kontakt os og hør nærmere.

Tlf. 75 17 44 41
Du får altid 3 års garanti
på nye reservedele

Ekstra
tryghed

- så er du bedre kørende
- så er du bedre kørende

nye reservedele, som vi sætter i bilen.

hos AutoMester, står vi ved vores arbejde.

Det er alt sammen for at give dig ekstra

Derfor giver vi altid 3 års garanti på alle

tryghed og gøre dig bedre kørende.

Dan-Boks ApS
Vejrupvej 12
HENNING BLOCH AUTOSERVICE

Tlf: 75 17 73 22

Søndergade 14 • 6690 Gørding
Tlf. 75 17 89 89 • www.autobloch.dk

Gørding Varmeværk A.m.b.a.
Nørregade 55, 6690 Gørding
Mandag - torsdag 9.00 - 13.00

75 17 80 36

Dan-markering ApS

Sikrer trafikken

Dyrlæge
Anders Friis Pedersen
Telefon: 40 36 94 52

Tlf. 75 17 73 22
info@dan-markering.dk

N.P. S MOTOR-SERVICE

Bjerndrupvej 2

v/ Henrik Christensen • Nygade 13 • 6690 Gørding

6690 Gørding

Tlf. 75 17 80 21

af@esbjerghestepraksis.dk

www.npmotorservice.dk

www.esbjerghestepraksis.dk

NU OGSÅ SALG OG REPARATIONER AF CYKLER

TLF. 31 20 82 00
Nørregade 33 • 6690 Gørding

d

Jytte & Kaj Sørensen vær
g
Nygade 36
sø
be
t
Gørding
E
TLF. 75 17 89 53

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

v/ Tina Lønne • Nørregade 22

Tlf. 75 17 86 63
Lukket mandag

Augusti 2022

KLARER ALT INDENFOR:
REGNSKAB
BOGFØRING
SELVANGIVELSE
MOMSREGNSKAB
LØNADMINISTRATION

!

FRISØRSA SEN
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Lægerne i Gørding
75 17 80 04
E-mail konsultation, medicin- og
tidsbestilling på hjemmesiden

www.lægerneigørding.dk

GLIF

BYFEST 2022 - GÅ DIG GLAD

Frisørsaksen
En ekstra stor tak til Tina fra Frisørsaksen, som altid bakker byens
projekter op med stor glæde. Da vi kom og fortalte om idéen med
Gå dig glad i Gørding, tøvede hun ikke og sprang med på projektet
med det samme.
Vi håber, at rigtig mange benytter sig af Frisørsaksens gavekort,
som var i goodiebagen.
GÅ DIG GLAD I GØRDING... og det var præcis hvad vi gjorde sammen!! TAK!!!!!!

LINDEGÅRDEN
SENESTE NYT
Så nærmer tiden sig, hvor Lindegården igen lukker op. Ud over de faste ugentlige aktiviteter, er der et spændende
program at se frem til.
Vi begynder sæsonen med en heldagsudflugt til Svendborg, tirsdag den 6. september.
Prisen er: 600,- kr.,
Tilmelding til Mette Marie Thomsen på tlf: 51 33 92 45 inden den 24. august.
Efterårsprogrammet er trykt i sidste nummer af Sognebladet og på vores hjemmeside.
Vi ser frem til at møde såvel nuværende som nye brugere.
Husk der er intet krav om medlemskab og kontingent, man møder bare op, medmindre der er anført tilmelding til et
arrangement.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
August 2022
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WWW.GOERDINGKIRKE.DK
Afskedshilsen fra kirketjener Tove Sørensen
Pludselig var hun væk …
Det var ikke med min gode vilje, men efter sommerens og efterårets vacciner mod Corona
begyndte jeg at få ondt i alle min led, og jeg oplevede at jeg meget let blev forpustet.
I december (efter det 3. stik) og i månederne derefter tiltog mine ledsmerter og manglende
luft, og efter et større vægttab opsøgte jeg lægen, som igangsatte alverdens undersøgelser.
Det viser jeg, at der er tale om leddegigt, der også har ødelagt noget i mine lunger, som desværre ikke kan repareres igen. Selv om jeg lige i øjeblikket har god gavn af medicinen mod
gigten, så kniber det med luften og energien, og jeg må sande, at jeg desværre ikke bliver
arbejdsdygtig mere.
Jeg vil gerne informere jer om dette, så I ved, jeg ikke er løbet af pladsen 😊
Jeg har været glad for at være ansat ved Gørding kirke, så stor tak til Pernille og personalet
for mange gode snakke og kaffe i 28 år.
Også en stor tak til kirkegængerne for gode snakke i kirken, våbenhuset og på kirkegården.
Kærlig hilsen Tove

Tak til Tove

Det er med stor beklagelse at vi må tage
afsked med Tove som kirketjener ved
Gørding kirke. Som Tove selv skriver,
så har sygdom gjort, at hun desværre
ikke længere kan udføre jobbet som
kirketjener.
Det er ikke kun menighedsrådet og personalet, der har meget at sige Tove tak
for. Det er hele menigheden i Gørding,
der har nydt godt af Toves trofasthed,
medleven og tjenstvillighed i de 28 år,
hun har været ansat. Hvad enten vi er
kommet i glæde eller sorg, så er vi blevet
mødt af en veloplagt Tove i våbenhuset, der har gjort sit til, at vi skulle føle
os trygge og hjemme her, og hun har

flittigt hjulpet og vist til rette, hvis der
har været brug for det. Til højtider og
konfirmationer har Tove gjort sig ekstra
umage med blomsterdekorationerne i
kirken, så det har været en fryd for øjet.
Tove har meget ansvarsfuldt passet sin
gerning med omhu og ordentlighed. Det
gælder både til gudstjenester og kirkelige handlinger og til babysalmesang og
minikonfirmandundervisning, men også
i samarbejdet med håndværkere og kirkens øvrige personale og menighedsråd
er vi aldrig gået forgæves til Tove.
Vi kommer til at savne dig, men som du
i flere år har bebudet:

”Når jeg engang går på pension, så
vil jeg glæde mig til at gå i kirke – med
hat!” Det håber vi, du holder fast i,
så vi kan få glæde af dit søde væsen
i mange år fremover, og du fortsat
kan synge med på din yndlingssalme
”Kirkeklokke mellem ædle malme”

Tove har ikke ønsket en offentlig
markering af hendes afsked, og
menighedsrådet er nu igang med at
finde hendes afløser.
Mange hilsner fra menighedsrådet,
personalet og præsten ved Gørding kirke

Onsdag d. 7. september kl. 19.00 i konfirmandstuen
Godt nyt fra Højskolesangbogen – med Anne Odgård Eyermann
Alle udgaver af Højskolesangbogen har deres særkende.
Det gælder naturligvis også den helt nye 19. udgave, som både er en fortsættelse af
traditionen og en fornyelse, farvet af samtiden.
Anne vil med afsæt i sangene pege på nye retninger i Højskolesangbogen og fortælle
om udvalgets overvejelser i forbindelse med udvælgelsen.
Anne Odgård Eyermann: kirkemusiker, korleder, komponist, medlem af sangbogsudvalget
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UDENDØRS HØSTGUDSTJENESTE
I PRÆSTEGÅRDSPARKEN
Søndag d. 4. september kl. 10.30
Spejderne er vores trofaste samarbejdspartner denne dag,
og efter gudstjenesten, og når vi har nydt kaffe/sodavand og sandwiches,
så holder vi auktion over børnenes høstoffer.
Der er alt, hvad der kan fremtrylles med frugter, bær og grøntsager.
Velkommen til en skøn dag i vores sogn
Ps: I tilfælde af meget regn afholdes gudstjenesten i kirken.
Hilsen Spejderne og Menighedsrådet

BABYSALMESANG

Nyt hold hver torsdag i ugerne 36-41 fra kl. 9.30-10.15. Tilmelding til præsten på ptr@km.dk

Gudstjenester
21.08
28.08
04.09
11.09
18.09
25.09

10. søn. e. trin.
11. søn. e. trin.
12. søn. e. trin.
13. søn. e. trin.
14. søn. e. trin.
15. søn. e. trin.

Matt. 11,16-24: Veråb over Galilæas byer
Luk. 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus
Udendørs høstgudstjeneste *
Matt. 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske
Johs. 5,1-15: Den syge ved Betesda dam
Luk. 10,38-42: Martha og Maria

10.30
09.15
10.30
10.30
10.30
09.15

* Foregår i Præstegårdsparken, Kirkevej 31

PT
UV
PT
PT
RV
RV

Ronald Risvig er Uffe Vestergaards vikar under hans studieorlov, som strækker sig fra 1/9-30-11

Østergården
Onsdag 07.09
Onsdag 21.09

Adresser:

kl. 10.30
PT
aflyst pga. modeshow på Østergården

Præst Pernille Plesner Troldborg, Kirkevej 31
Men.rådsformand Else Grete E. Jensen, Søndergade 33
Kontaktperson Dorte Rømer, Nr. Høevej 2
Kirkeværge, Sally Huntingford, Gyllingsvej 2

61 68 31 33
26 81 91 84
21 65 32 45
75 17 73 00

PT: Pernille Plesner Troldborg
UV: Uffe Vestergaard, Vejrup
RV: Ronald Risvig, Vejrup

Kirkesanger Elena Bossen, Damvej 26, Ribe
50 29 79 69
Konst. kirketjener Anna Bodil J. Kristiansen
22 67 88 45
Organist Arjan Castburg
Graverkontoret Lone Rubeksen, 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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ØSTERGÅRDEN
ØSTERGÅRDENS VENNER

Vi forventer, at der er Gudstjeneste den 17. august og 7.
september. Kl. 10.30.
Bankospil den 25. august kl. 14.
Til Fredagssangen den 26. august kommer der en sangerinde udefra, på besøg. Kom og vær med.
Årets Aktivitetsdag i terapilokalet var den 29. juni. Vejret var
så godt, at mange af aktiviteterne blev flyttet ud i gårdhaven. En travl og fornøjelig formiddag.
I juli måned var terapien lukket ned på grund af ferie.
Søndag den 17. juli kl. 14 blev der serveret hjemmelavede
isvafler ude i husene. Køkkenet leverede sprøde vafler og 3
slags velsmagende is. Til pynt var der guf og flødeboller. Vi
fik også kaffe og the. Venneforeningens medlemmer stod
for serveringen i husene og afdeling Blomme. En hyggelig
eftermiddag med godt humør.
Sommerens Grill aften var den 27. juli. I en fin opdækket
spisestue blev der serveret grill pølser, varme frikadeller en
god kold kartoffelsalat og agurkesalat. Arne, Poul Erik og
Holger stod ved grillen og der var øl og sodavand på de
pyntede borde. Til kaffen fik vi friske hjemmebagte småkager. Den musikalske underholdning stod Søskendekoret
Olesen for; Tre brødre, en søster og en pianist. Der var fællessang og korsang. Koret var rigtig gode til at få publikum
med på sang og aktiviteter. Tak for en fornøjelig aften.
De første 2 uger er aktiviteterne desværre lukket ned på
grund af Coronasmitte i huset. Vi håber på et mildt forløb.
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Efterårets MODEOPVISNING er den 21. september kl. 14.
’Astrid’ kommer med efterårstøj til damer og herrer. Venneforeningens medlemmer viser tøjet frem. Der serveres kaffe
og æblekage. Efter fremvisningen er der mulighed for at
prøve og købe tøj, til både damer og herrer. Velkommen til
beboere, pårørende og interesserede udefra.
’Skubberne’ er i gang om mandagen,
hvor turen går rundt i byen og kaffen
drikkes ude eller i huset efter hjemkomst. Cykelpiloterne kører, når vejret
tillader det. Rigtig mange beboere har
fornøjelse af, at følge med i årets gang
i byen og på landet.
Tak til alle som støtter Østergårdens Venner med fornyelse af årets medlemskab. Uden jeres støtte, var der ikke
grundlag for de mange aktiviteter og arrangementer. Hvis
der er borgere, der vil støtte Østergårdens Venners arbejde, kan indbetaling foretages til
Bankkonto 7701-0001684255 eller Mobilpay 26721785.
F. Østergårdens Venner
Nora O

Eat out mærke

I spejderåret 2021/2022 har ulvene været i gang med at tage mærket ’eat out’.
’Eat out’ er et mærke der går ud på at man laver forskelligt mad på bål, måltidet skal bestå
af en hovedret bestående af to elementer, det kan være pandekager og hjemmelavet
marmelade. Måltiderne skal man lave en gang i hver måned over et helt år.
For nogle af børnene er det en udfordring, for der findes stadig kræsne børn, Husker
tydeligt den dag vi lavede æggekage med bacon, pølser og ristet rugbrød. Flere børn
kom og sagde ”det kan jeg ikke lide” men når vi laver mad hos spejderne, har vi den
regel at man SKAL smage på maden inden man udtaler sig om at det kan man ikke
lide. Også denne aften kom flere tilbage efter at vi havde spist og sagde ”Tak for mad”,
og ”det smagte godt, selvom jeg ikke troede jeg kunne lide det.”
Noget af det vi har lavet er: flæskestegshotdogs, æggekage, drengerøvsgryde, pasta
og kødsovs, frikadeller og meget andet.

Nyt fra KFUM spejdergruppen.
Først i maj, sendte vi en høring ud om at få vores navn ændret til at vi i fremtiden hedder KFUM Gørding-Vejrup
gruppe. Inden sommerferien fik vi godkendelsen fra korpset så fra opstart i år hedder vi KFUM Gørding-Vejrup
gruppe.

[

DIN LOKALE
GRAFISKE
PARTNER

]

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

www.gte.dk

A LT I TØMRER ARBEJDE
• Vinduer - Døre
• Tag • Reparation
UDLEJNING AF
FORSAMLINGSHUSET

Tlf. 29 71 06 58

Heidi Hansen

www.kulturparaplyen.gording.dk

Kulturparaplyen
Gørding

Gørding
Tømrergård
Bil 51 27 71 50
v/ Kim Rasmussen
Jernvedvej 5
6690 Gørding

De blide tryk den store virkning

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
Sedopia-Kranio Sakral Terapi
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SOMMERLEJR 2022 FOR BÆVER OG ULVE
Torsdag 7 juli tog vores bæver og ulve
afsted på årets sommerlejr. Kl. 10 stod
24 glade og forventningsfulde børn klar
med tasken med alt for meget tøj, det
kommer vi til. Da vi ankom til stedet i Ballum var der bare et hus, en bål plads og
nogle træer og det kunne vi ikke have,
der skulle bygges en lejr og 1,2,3 så stod
der 3 telte og en stor bivark som blev
bygget af rafter, presenning og reb. Det
gik vores torsdag med. Åh glemte lige,
hvad vi lavede til aftensmad, vi lavede
lækker porchetta med krydret fars og
dertil en risotto med grønsager i.
Så blev det fredag
den 8. juli og der
var ingen som blev
vækket, det var os
som vækkede vores
leder tihi. Dagen i
dag stod på vadehavs tur, så inden vi
drog af sted, skulle
der laves madpakker. Så blev det tid til
at gå, vi gik 4 km for at komme ud til
Vadehavet, nogle af os synes det var lidt
træls og andre synes det var okay. Da vi
kom frem, var det tid til vores lækkerier
i madpakken og da den var spist kom
Thomas fra Vadehavscenteret i Ribe
for at tage os med rundt i og omkring
Vadehavet, vi fik smagt på noget af det
der gror i og ved vadehavet. Det var
dejligt mudder vi gik i og mange af os
sad også fast i mudderet, det var sjovt
og INGEN var rene, det var rent hygge.
Til sidst, inden turen gik hjem til lejren,
pillede og smagte vi hesterejer. Da vi så
skulle hjem gik vi en ny vej så fredag fik
vi set en masse og da nåede hjem, eller
ihvertfald næsten, var der ikke langt til
de 10 km, så her var 10 friske spejdere
klar på at gennemføre dette for at få
10 km vandreskjoldet.
Fredag fik vi
s p y d s te g te

kyllinger og bålbagte kartofler og grøn
salat, jo mere salat vi spiste jo mere
slik, måtte vi få til
bålhygge. Efter aftensmaden skulle
vi have lejrbål, her
spillede Dan lidt på guitar og så fik vi
besøg af Lone. Hhvem var hun, ja det
spurgt hun os om, og vi svarede du er
Lone hihi. Lone kom fra distriktet for at
overrække Lilian hendes 10 års stjerne
kæmpe tillykke.

Lørdag den 9. juli, idag var vi meget
trætte og nogle sov meget længe, mens
andre var morgenfriske. Dagen i dag
var lidt mere afslappende og i løbet af
formiddagen fik vi lavet vores egen barfodspark, det bestod af mudder, sten,
gran, rafter, blade, vand og hvad vi lige
kunne finde. Over middag var det så tid
til at prøve den af, og det var lidt grænseoverskridende for vi gjorde det med
bind for øjnene, men da vi havde prøvet
et par gange var det bare sjovt. Lørdag
eftermidag var der også tid til at lege
gemmeleg, abe leg og spille fodbold.
Hov vent, vi glemte vores aftensmad den
lavede vi allerede om morgenen, vi skulle nemlig have pulled pork og den skulle
i jorden hele dagen, så vi fik lavet en jord
ovn. Vi havde gravet et hul i jorden og

lavet et bål hvor vi havde store sten inde
i bålet, oven på lagde vi så jord og det
indpakkede kød, inden det til sidst blev
dækket med jord, varme sten og mere
jord. Da vi nåede aften var vi spændte
på om det var nok og sørme jo, det var
det, og biiiiib det smagte mega godt.
Lørdag aften/nat var nogle af os på nat
løb det var lidt spændende, hvad vores
skøre ledere nu havde fundet på, vi
ventede og ventede og endelig så kom
de. ”I skal på smuler løb” (en leg), det gik
ud på at smule ’varer’ fra det ene sted
til det andet, uden at tolderne fandt det
på os, når vi krydsede grænsen, det
hold der havde solgt mest og havde
flest penge vandt. Tiden gik mega hurtig
og pludselig var klokken 23:45, så nu
var det sengetid, for søndag kom mor
og far og vi skulle have rydet op, så vi
skyndte os i seng.
Søndag 10. juli. Vi var alle meget trætte
og det var svært at kommet op, indtil
der kom en leder med et grydelåg og
grydeske for at få os op. Dagen skulle
gå med oprydning og nedpakning og
inden vi så os om var lejren forbi og nu
skulle vi hjem, men inden da skulle vi
have mærker.
Når ja lige tilbage til det med for meget
tøj, for når man er rigtig spejder, så når
man måske kun at skifte et par sokker,
ellers har man bare det samme på hele
tiden.
Fra alle bævere og ulve kan vi kun
sige, vi har haft en fantastisk lejr, og
det siger vores ledere også. Lederne
vil gerne sige TAK for lån af os unger
til vores MOR og FAR.
P.S mor og far håber I har nydt stilheden
mens vi har været på lejr.
P.P.S her kommer der også nogle billeder fra dagene på lejr.

SL 2022 PÅ HEDELAND UNDERLEJR ROSKILDE
Lørdag den 23/7 2022 tog vores junior og
tropspejder af sted på SL2022 (spejdernes
lejr). Vi var med en bus fra Esbjerg, bussen
var dog 45 min. forsinket, men det gik og vi
kom afsted. Efter et par timer i bus, ankom
vi til Hedeland. Resten af lørdag gik med at
sætte telte op og få gravet en bålplads.
Søndag den 24/7 2022 gik vores dag med
mere opbygning af lejren, vi fik bygget et
spisebord og et køkkenbord. Søndag aften
skulle vi til det store åbningslejrbål, her var
alle 32000 spejder samlet.

poster og dem synes vi var gode. En post var noget med
en talje og noget tovtrækning, så var der en post med vandraketter, en tredje post var en stor labyrint med koder, som
skulle findes og løses.
Vi prøvede også noget handicap fodbold, først stillede vi mod
nogle store klanspejder, den kamp tabte vi desværre, så tog
vi kampen op mod vores leder, den tabet vi også, øv øv.
Der var også en post med helvedesbakken, det var en duel
mod 2 af vores leder og igen tabte vi.
Alt i alt en rigtig god dag.

Mandag den 25/7 2022. I dag var vi ude på aktiviteter. Nogle
af os lavede en bøllehat og andre lavede en pose til bestik,
alt sammen lavet af genbrugstøj.
Vi var også ude på nogle andre små aktiviteter, som skulle
gennemføres for at få et mærke, der hed ’fælles om fremtiden’.
Tirsdag den 26/7 2022. Igen i dag var vi ude på små aktiviteter
til vores mærke ’fælles om fremtiden’. Da vi havde lavet og
spist aftensmad, var vi til gudstjeneste.
Onsdag den 27/7 2022, i dag var der underlejr dag i underlejr
Roskilde som er her vi bor. Underlejrdag er en dag for hele
underlejren. Vi startede dagen med en laaanng gåtur og så
lidt information. Til underlejrdagen var vi også ude på nogle

Torsdag den 28/7 2022. I dag var vi igen på aktiviteter til
vores mærke ’fælles om fremtiden’ og over middag var der
besøgs dag, YES. Omkring kaffetid kom Dorthe, hun er vores
distriktschef forbi. Hun kom fordi der lige var et par årsstjerner
som skulle gives.
Lisbeth skulle have sin 10 års stjerne og Kristian skulle have
sin 25 års stjerne, kæmpe tillykke til jer begge 2.
Til aften var der ikke overskud til at lave mad, så det blev til
pizza.
Fredag den 29/7 2022, i dag gennemførte vi de sidst aktiviteter for at få vores mærke. Og i dag var vi også en tur i Roskilde,
vi var inde at se noget viking og domkirken, en dejlig dag.
Lørdag den 30/7 2022 gik med nedtagning af vores lejr og lørdag aften var vi til det store afslutningsbål med underholdning
Søndag den 31/7 2022, dagen gik med at komme hjem.
Vi siger tak for dejlig lejr og på gensyn om 4 år.

August 2022

17

KULTURPARAPLYEN
MEDLEMSKAB

Medlemskab af KULTURPARAPLYEN
2020 og 2021 har været to hårde år for Forsamlingshuset. I 2020 var der stort set ingen drift, og i 2021 har driften været
betydeligt svækket. Men de faste udgifter har alligevel skulle betales, og vi har ikke kunne opnå offentlig støtte af nogen
art.
Alene pga kreative løsninger fra alle omkring KULTURPARAPLYEN og FORSAMLINGSHUSET har det været muligt at
holde skruen i vandet.
Tak til alle I ildsjæle, der altid er der for at det skal lykkes at holde liv i vores gamle hus, og tak til jer der støtter med
kontingent, anden økonomisk hjælp, frivilligt arbejde samt deltagelse i de arrangementer vi laver af den ene eller anden
karakter.
Der er mere end 1200 husstande i Gørding. Et medlemskab koster kun 150 kr pr husstand, men hvert enkelt medlemskab betyder uendeligt meget. Så lad dette være en opfordring til at tegne medlemskab for 2022. Vi har hårdt brug for
denne støtte til at holde liv i vores allesammens Forsamlingshus.
Kontingent kan indbetales på MobilePay 80850 eller bankkonto i Skjern Bank 7780-2181527 med angivelse af navn og
adresse og bemærkning kontingent.

Flemming Pedersen
Tlf. 9682 1617
Bruno Schultz
Tlf. 9682 1582
Jesper Sølbech
Tlf. 9682 1619
Tina Hagge
Tlf. 9682 1591

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

KULTURPARAPLYEN

UDVENDIG RENOVERING AF FORSAMLINGSHUS

Vi kan med glæde meddele, at vi nu er i mål
med finansieringen.
Arbejdet igangsættes 1. September.
Udgifter
Malerarbejde

Foreløbig finansiering
116.000

Nordlys vækstpulje

100.000

Vinduer 1. sal (kernetræ)

52.000 xxx

Nykredits Fond
100.000
C.T. Montage v/Carsten Thomsen. Samtlige
materialer ifb. udskiftning af vinduer 1. sal,
52.000 xxx
liftleje samt arbejdsløn ca. 30 timer

Overhead (uforudsigelige udg., prisdifferencer mm.)

50.000

Vinduer øst (lille sal)

45.000 x

Brandkassefonden Sydvest

40.000 x

Materialer og andre omkostninger vdr.
udskiftning af vinduer

43.000 xxx

Andy & Anna Marie Thomsen

10.000

Tilsutning af nedløb til eksisterende
kloak

35.000 xxxxx

Reparation af sokkel

10.000

Private donationer under 2000 kr. fra anonyme givere samt Jørgen Jacobsen, Chr.
Søborg Jensen, Else & Terkil, Hanne & Poul
Jæger, Benny Hofmann...
Christan Søborg & Jørgen Jacobsen

8.500
8.100 xx

Liftleje

9.000

Esbjerg kommune

5.000 xxxx

Vindue nord (køkken)
Etablering af nødudgang i sydfacaden

8.100 xx

Tradeline
SPAR

5.000 xxx
5.000 xxx

JHN Montage

5.000 xxx

x - Finansiering øremærket vinduer Lille Sal

TJEC
Lund’s El

3.800
3.500

xx - Finansiering øremærket vindue Køkken - Nord

Den Grønne Butik

3.000 xxx

xxx - Finansiering øremærket vinduer 1. Sal

GLIF
Frisørsaksen

2.750
2.500 xxx

Gørding Tømrergård

2.500 xxx

Vi modtager med glæde flere donationer
til projektet.

N.P. Motorservice
Poul Erik Rasmussen Aps

2.500 xxx
2.000

Beløb kan indbetales på Mobilepay 80850 eller på
Projektkonto 7780-6421572. Eller direkte henvendelse til
Kulturparaplyens kasserer Ole Bregenborg - 40 14 78 20

Butik Knoppen

1.000 xxx

Udgifter i alt

368.100

xxxx - Finansiering øremærket navnestafering sydfascade

S.J. Eksamenskørsel
I alt finansieret

1.000 xxx
363.150
August 2022
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KULTURPARAPLYEN
HP LANGE BIG GUMBO

Glæd dig til november – sæt kryds i kalenderen
HP Lange Big Gumbo spiller lørdag den 12. November i Forsamlingshuset
HP Lange har været på blues/folk scenen i mere end 30
år. Han har modtaget de priser der er på den danske blues
scene, og hans udgivelser har været nomineret til et væld af
DMA’er – tre har taget prisen.
”I feel fine” fra 2019 har netop modtaget en DMA og HP Lange
Big Gumbo var desuden nomineret til Blues live prisen.
Gumbo er en fantastisk gryderet fra de amerikanske sydstater
hvor man, udover nogle faste ingredienser, tilføjer det man har
lyst til og det man synes passer. Det er netop sådan musikken er i Big Gumbo - umiskendeligt blues, men tilsat cajun
og mountain music, fiddle og banjo i tilpassede mængder.
Her er videoer med musik fra albummet ”I feel fine”
I I feel fine: https://www.youtube.com/watch?v=4eBTnq7AVVM&ab_channel=hplange1 Poor Howard
https://www.facebook.com/431278544072343/videos/426739331353037 The Cockoo (DK4 live) https://
www.youtube.com/watch?v=V6r6lkZVVes

Blues News DK skrev om HP Lange Big Gumbo “I feel
fine”:

”I feel fine er den foreløbige kulmination på den udvikling

BILLETTER
Billetterne koster kr 300,og kan bestilles på tlf 22 63 54 94 (efter kl. 18)
eller ved indbetaling på MobilePay 80850,
eller bankoverførsel 7780-2181527.
Billetter uden spisning koster kr 200,Dørene åbnes kl 18.00 - spisning kl. 19.00
og musikken starter kl 20.00.
Adgang for ikke spisende kl 19.30.
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og genopfindelsesproces, HP Lange nu har gennemgået
i en årrække. Resultatet er en ærligt talt hamrende god
plade, fuld af rå energi og spillelyst.”

Blues news Norge skrev:

Hent yderligere info på www.hplange.dk – kontakt hplange@
post.tele.dk / + 45 23 72 98 23
”Vi får det hele, som man sikkert hadde sagt på dansk. Og
det fungerer. Det fungerer som bare det! Jeg elsker den nye
og folkelige stilen til HP Lange Big Gumbo, den stemningen
og den store livsgleden som gjenspeiles.”

HP Lange og Big Gumbo er:
JK Dam Pedersen
HP Lange 		
Dave Stevens		
Niels Bonefaas		

trommer guitar, banjo og sang
bas
fiddle og banjo

HP Lange er udover at være en gudsbenådet musiker
også en sand mester i et køkken,
og denne aften vil der være spisning.
Menuen er naturligvis Big Gumbo.

GØRDING STØTTEFORENING
AF 1975

Opkrævere er:

PRÆMIESPILLET
Juni trækning

278 Mette Andreasen, Bøgevænget 11
260 Heidi Nielsen, Stårupvej 15
254 Anne Katrine Radmer, Varhovej 8
380 Susanne Henriksen, Kløvermarken 31
181 Jytte Hansen, Kløvermarken 34
138 Jane Rasmussen, Søndermarken 4
354 Else Grethe Jensen, Søndergade 33
150 Bent Larsen, Allegade 1
75 Søren Pedersen, Sdr Lourupvej 19

199,199,100,100,100,100,100,100,100,-

Juli trækning

263 Jonny Pedersen, Godthåbsvej 27
176 Oda Holden, Østergårdsvej 21
103 Kjeld Thomsen, Møllegade 16
151 Frits Kjær, Søndergade 46
182 Elna Nielsen, Kløvermarken 24
85 Lene Bode, Søndermarken 24
68 Sanne Lund, Kløvermarken 27
63 Lene Petersen, Dr. Jensens Alle 3
36 Sten Brorsen, Risagervej 2
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Lis Jørgensen & Bruno Jørgensen
som tager imod tilmeldinger
til præmiespillet.
Tlf.: 26 28 86 71

Præmiespil koster 150,- kr. pr. år
og der trækkes hver måned lod om gevinster á
2 x 199 kr. og 7 x 100 kr.

199,199,100,100,100,100,100,100,100,-

Med forbehold for evt. trykfejl

Vognmand Torben Bøgh

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

Kørsel med:

• Forvogn og kære med
tip/hejs
• Trækker med tiptrailer

Vognmand
Torben Bøgh
Jernvedvej 16 • 6690 Gørding

Tlf. 7517 7241 • Mobil 2324 9562

GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.
Formand, tlf. 6177 7649
Bogholderiet, tlf. 2927 9736

Nørregade 46 • 6690 Gørding
Telefon 75 17 76 12
Mandag til fredag 1300 - 1700
Lørdag 1000 - 1300

Lokalkontor Vejen - tlf. 7536 0844
e-mail: info@bovia.dk • www.bovia.dk

LOURUP VVS

ANNONCE ?

ApS.

v/ Johnny Mikkelsen
6690 Gørding

SOGNEBLAD.GORDING.DK
Vand

Varme Sanitet

Tlf. 75 17 70 12 • Bil 21 21 88 89
August 2022
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Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk

AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK
AUGUST - SEPTEMBER
Onsdag

31-08-2022 19:00

Strikke hygge

Kuturparaplyen Gørding

Tirsdag

06-09-2022 07:45

Udflugt

Lindegården

Torsdag

08-09-2022 17:30

Take Away

Kuturparaplyen Gørding

Mandag 12-09-2022 20:00

Deadline Udgave nr. 8

Gørding Sogneblad

Onsdag

14-09-2022 09:30

Sangtime

Lindegården

Torsdag

15-09-2022 09:00

Ud i det blå.

Lindegården

Torsdag

15-09-2022 20:00

Musik gennem tiderne

Kuturparaplyen Gørding

Tirsdag

20-09-2022 09:00

Åbent hus

Lindegården

Tirsdag

27-09-2022 09:00

Kreativ

Lindegården

Onsdag

28-09-2022 10:00

Læs Lindegården

Lindegården

Torsdag

29-09-2022 19:00

Strikke hygge

Kuturparaplyen Gørding

Mandag 03-10-2022 18:00

Mormors mad.

Lindegården

Tirsdag

Dåbsklude.

Lindegården

Mandag 10-10-2022 14:00

Modeopvisning

Lindegården

Mandag 10-10-2022 20:00

Deadline Udgave nr. 9

Gørding Sogneblad

Tirsdag

11-10-2022 14:00

Virksomhedsbesøg

Lindegården

Onsdag

12-10-2022 09:30

Sangtime

Lindegården

Torsdag

13-10-2022 09:00

Ud i det blå.

Lindegården

Tirsdag

25-10-2022 14:00

Kulturel Oplevelse

Lindegården

Onsdag

26-10-2022 10:00

Læsekreds

Lindegården

Torsdag

27-10-2022 17:30

Fællesspisning

Kuturparaplyen Gørding

OKTOBER
04-10-2022 14:00
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v/ Snedkermester Carsten Thomsen
Søndergade 34 • Gørding

Tlf. 5151 6417
ctmontage1@gmail.com

Få en professionel udført opsætning af dit nye køkken • Kontakt os og få fast pris på montage
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Augusti 2022

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

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

BOVIA - A.B. Vejen Byggeselskab...............75 36 08 44

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

Bramming Specialoptik...............................75 10 22 20
Butik Knoppen .............................................75 17 89 53

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

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

Kirkens Korshær..........................................75 17 76 12
Knud Jørgensen El.......................................75 17 89 99

Dan-boks Aps...............................................75 17 73 22

Kranio-Sakral Terapi....................................23 60 38 81

Dan-markering ApS......................................75 17 73 22
Dyrlægerne UNIVET.....................................70 20 21 41

Lourup VVS aps. ..........................................75 17 70 12
LUNDS EL. ....................................................28 11 20 20

Esbjerg og omegns Hestepraksis...............40 36 94 52
Lægerne Gørding.........................................75 17 80 04
Forsamlingshuset - Gørding........................29 71 06 58
Frisørsaksen ................................................75 17 86 63

Mosegaard - autolakering...........................75 17 44 41

Fyhn, Bedemandsforretning........................75 17 13 00
N.P.s Motorservice........................................75 17 80 21
Grafisk Trykcenter........................................76 109 110
Gørding Kirke................................................61 68 31 33

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

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

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

Gørding Smede-og Maskinforr....................75 17 82 11

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

Gørding Snerydningsforening.....................20 40 54 80

Sørens Farve & Tapet...................................75 17 43 96

Gørding Tømrergård.....................................51 27 71 50
Gørding Vandværk A.m.b.a..........................61 77 76 49

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

Gørding Varmeværk A.m.b.a.......................75 17 80 36

TRADE-LINE..................................................70 22 50 25

Gørdinglund Herregård................................29 60 07 63

Tømrer Poul K. Poulsen...............................75 17 82 27

Vestjysk Consulting ApS..............................31 20 82 00
Vognmand Torben Bøgh..............................23 24 95 62

Hansen & Kruse Murerfirma .......................40 45 83 22
August 2022
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Nørregade 1 . 6690 Gørding . 75 17 80 05

v Service på luft/vand varmepumpe kr. 1.699,-

v Service på luft/luft varmepumpe kr. 999,-

Trænger din varmepumpe til en service

www.kj-el.dk Nørregade 23 6690 Gørding 75 17 89 99 - 70 70 70 99

Spar - der hvor du kan

Knud Jørgensen EL ApS

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.

Vi er VE-godkendt og specialister i varmepumper

FASTE LAVE PRISER PÅ OP TIL
400 DAGLIGVARER

Din fagmand

RIGTIGE KØBMÆND
har selvfølgelig
også discount

