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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

GØRDING LOKALRÅD
EFTERLYSNING

Drømmer du om at sætte dit præg på hvordan Gørding skal udvikle sig fremover? Så er lokalrådet måske noget for dig?
Lokalrådet er Gørdings talerør til Esbjerg Kommune. I lokalrådet arbejder vi med mange forskellige områder fx. byudvikling, trafiksikkerhed, grønne områder og meget meget mere. Vi forsøger at gøre Esbjerg Kommune opmærksomme på de
ønsker, vi har for vores by. Lokalrådet består af 9 medlemmer og man vælges for en to-årig periode på vores repræsentantskabsmøde i november måned.
Har ovenstående fanget din interesse, så er du meget velkommen til at kontakte undertegnede for at høre mere om, hvad
det indebærer at sidde i lokalrådet.
Med venlig hilsen
Kristina Schultz
Formand, Gørding Lokalråd
Tlf. 61 77 76 94

INVITATION TIL RECEPTION

Gørding Varmeværk har pr. 1. september ansat Arne Schmidt som ny driftsleder
og pr. 1. oktober går Jes Skaarup på pension.
Vi indbyder derfor til en uformel goddag/farvel reception med et let traktement
torsdag den 13. oktober klokken 1500 til 1800 på værket i Nørregade.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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
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TRÆNINGSCENTERET
NYT - INSTRUKTØRER

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
Alle vores ryttere kan se frem til en spændende tid.
Vi har valgt at indkøbe det nyeste indenfor spinning Body Bike Smart+, som er en dansk
produceret cykel fra Frederikshavn. Det er den bedste cykel på markedet, når vi taler
brugervenlighed, komfort, kvalitet og teknik. Cyklen er statistisk set den bedst sælgende
indoorbike/spinning, fordi den tilbyder mere og bedre muligheder hos medlemmerne.
Du vil kunne følge din form og kondition, du kan se watt, kalorier, puls, tid og meget
mere, på Body Bikes app, der ganske gratis kan hentes ned på medlemmets egen smartphone, hvor man kobler på cyklen
via bluetooth. Cyklen hedder OceanIX og er lavet af genanvendt fiskenet.
Spinning på de nye cykler starter i uge 43 – tilmelding fra uge 41.
Hold øje med holdene på vores hjemmeside www.traeningscenter.goerding.dk
HUSK der i hele september kører gratis nybegynder hold hver tirsdag kl. 19 – 20.

Vi kan med glæde præsentere vores instruktørhold – nye som gamle
Gerda Eskesen: Er en kendt instruktør i Gørding Træningscenters spinning. Hun har været instruktør hos os i 6 år,
og er uddannet indoor cycling instruktør med 2 efteruddannelser.
Gerda har i sine spinning timer fokus på skiftende programmer og musik, og så går hun meget op i at vejlede og guide
vores medlemmer rigtigt.
Gitte Ladefoged: Er ligeledes en af vores kendte instruktører. Hun har været aktiv spinner i 20 år og instruktør hos
os i 3 år.
Gitte har fokus på at spinning er en fest med musik, der får pulsen helt op og at man går fra timen med et smil på læben.
Cecilie Malmkvist: Er en helt ny spinning instruktør. Hun har selv været aktiv spinner i 2 år
Cecilie er et kendt ansigt i Gørding, hvor hun er en del af fodbold pigerne og ikke mindst en af arrangørerne af byfest
succesen ”Gå dig glad i Gørding”. Cecilie tilmeldes indoor cycling uddannelse.
Søren Olesen: En helt ny instruktør i spinning i Gørding. Søren har de senest 9 år været tilknyttet Medius Holsted
og Vejen IC. Han lægger vægt på at spinning skal være sjovt, gerne lidt hårdt og for alt i verden en god oplevelse for
medlemmerne. Sørens passion for spinning er tæt forbundet med musikken. Derfor vil der i hans timer være rytme,
der tydelig og let at spinne til. Der er variation fra lette til tunge tråd og garanti for, at pulsen kommer helt op i det røde
felt hos alle deltagere.
Søren har en del erfaring med at køre WATT, og han glæder sig til at dele ud af sin erfaring og til at møde deltagerne
i Gørding.

De gamle cykler er på vej ud 😊 Der er store forandringer på vej 😊
Er du interesseret i at købe kontakt os på mail:
mail@goerdingmotion.dk eller 31352801
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TRÆNINGSCENTERET
JUMPING FITNESS

Må vi præsentere endnu en af vores dygtige og erfarne instruktører.
Tenna Thaysen Kirkegaard har været instruktør i Træningscentret siden 2013, og
er nu en del af vores Powerfitness instruktører.
Tenna har taget ”CrossGym” uddannelsen og har efterfølgende været på både
”OutdoorFitness” uddannelsen og ”Intervaltræning med løb og styrkeøvelser”.
Tenna møder altid velforberedt og er en super motiverende instruktør, hun har øje for
alle de individuelle behov og hjælper gerne, hvis der er udfordringer med skader osv.
Powerfitness kører hold hver torsdag fra kl. 18.00 – 19.00 – vi træner både ude og
inde alt efter vejret 😊
Powerfitness er for dig, der ønsker:
Effektiv træning
Bedre kondition
Funktionelle øvelser
Korte intensive træningsprogrammer i højt tempo
Styrkelse af kroppens kerne muskler
Høj forbrænding – afterburner
PowerFitness er OGSÅ for dig, som i forvejen træner individuelt i Træningscentret, og
gerne vil have inspiration og variation i din træning.
Det er træning for alle, store, små, høje og lave, da belastningen justeres individuelt.
Derudover kan vi løfte sløret for at Tenna til januar kan ses i endnu en instruktør rolle – vi kan kun afsløre her – AT DU KAN
GLÆDE DIG – DET BLIVER GODT 😊

JUMPING FITNESS
Kører hold hver torsdag fra kl. 19.15 – 20.15
Jumping Fitness er for dig, der kan lide at have det sjovt,
samtidig med at konditionen trænes yderst effektivt –
vi træner til god musik og bruger hele kroppen.
Også balancen og koordinationen trænes under en
jumping time, og så er der garanti for sved på panden 😊
Viste du at Jumping Fitness er tre gange mere effektiv
end løb, hvilket bl.a. skyldes den konstante tyngdekraftændring, der medfører, at mere end 400 muskler
bliver aktiveret samtidig.

GØRDING
TRÆNINGSCENTER
September 2022
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Gørding Snerydning

Vigtig meddelelse fra Gørding snerydnings forening
For at være på forkant til næste generalforsamling i november, har vi besluttet at udsende denne information:
Da der de tidligere år ikke har deltaget ret mange til generalforsamlingen og det derfor ikke har været muligt at få bestyrelsesmedlemmer nok til bestyrelsen, vil der indkomme et forslag om at afvikle foreningen, såfremt dette også gør sig gældende
i år, idet flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg.
Det er selvfølgelig beklageligt, at skulle nedlægge foreningen, men da vi ikke kan fortsætte uden en bestyrelse,
kan dette blive konsekvensen.
Skulle du have lyst til at deltage i snerydningsforeningens bestyrelse, men ønsker at vide mere om hvad dette
indebærer inden du melder dig på banen, kan du kontakte formanden på telefon 20405480.
Næste generalforsamling vil foregå tirsdag d. 15/11 kl. 19.00 i Gørding hallen hvor valget til bestyrelsen skal foregå.
På bestyrelsens vegne
Kai Salby Jensen
Formand

VIGTIG INFORMATION
FRA GØRDING VARMEVÆRK
Gørding Varmeværk er blevet pålagt prisstigninger for 2023 fra leverandører af brændsler.
Derfor må vi desværre, jf. reglerne i varmeforsyningsloven, varsle en prisstigning på forbrugsafregningen for alle kunder
fra 1. januar 2023 på 10 øre + moms pr. kWh.
Prisen på forbrug stiger derfor fra 38 øre til 48 øre pr. kWh + moms
Prisen på den faste del af afregningen fastholdes.
Eksempel:
Standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18.100 kWh

2022

2023

Fast afgift kr. inkl. moms

3.445,00

3.445,00

Forbrug

8.597,50

10.860,00

12.042,50

14.305,00

kr. inkl. moms

I alt kr.

Dette betyder, at der bliver en stigning på et standardhus på kr. 2.262,50 pr år,
hvilket svarer til kr. 452,5 pr rate eller 18,8 %
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Kæmpe julefest for hele familien
SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN
Gørding Idræts- & Kulturcenter
den 27. nov. 2022 kl. 1400 - 1700

Mere herom i næste udgave af sognebladet
Arrangør: Gørding Hallens Venner, GLIF, Gørding Husholdningsforening,
Spejderne samt Børnehavens Venner.
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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

September 2022
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KULTURPARAPLYEN

UDVENDIG RENOVERING AF FORSAMLINGSHUS
Så er vi kommet igang, og det går fuldstændigt efter planen.
Alle vinduer er nu udskiftet, og der er monteret en dør i sydgavlen mod
Lourupvej, hvor der tidligere har været en dør.
Vi har måttet foretage nogle murreparationer i gavlen mod Lourupvej.
Arbejdet med at tilslutte alle nedløb til eksisterende kloak er stort set
færdigt.
Malerarbejdet er opstartet, og på billederne kan man se hvordan det
kommer til at se ud.
Tusind tak til alle der har givet bidrag så dette er muligt….vi glæder os til
at alle kan se det færdige resultat.

Det sker i Forsamlingshuset
29.
12.
27.
12.
24.
1.
17.

september
oktober
oktober
november
november
december
marts 23

Strikke-Hygge
Herreværelse
Fællesspisning
HP Lange & Big Gumbo
Andespil.
Fællesspisning
St. Patricks Day - Irsk Aften

Kulturparaplyen
Gørding
8
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KULTURPARAPLYEN

HERREVÆRELSE

VELKOMMEN TIL HERREVÆRELSE I FORSAMLINGSHUSET
Dørene åbnes til Herreværelse den 12. oktober kl 19.30 - 21.30.
Vi kan tilbyde forskellige spil, kortspil, skak og andre brætspil.
Ligger du selv inde med diverse spil - tag det endelig med.
Deltagelse koster kr 30,- inkl. kaffe og te.
Øl og vand kan købes.
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

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

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

#bodegah
HANSEN’S

ygge

ng

rdi
#Gø

# Selskabslokale
m/køkken udlejes

EN DEL AF DANSK BYGGERI

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
NØRREGADE 7 • 6690 Gørding

– brænder for dit tag

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

75 10 22 20

www.pizzasteakhouse.dk

Klaus Jepsen

ApS.

v/ Johnny Mikkelsen
6690 Gørding

Lourup Maskinstation
Lourupvej 8

www.thtagdaek.dk

www.thtagdaek.dk

LOURUP VVS

Alt entreprenør &
maskinstationstationsarbejde
udføres

75 17 89 17 / 20815264

Tlf.
785121
51 21
Tlf. 42
4278

Bøelvej
6690
Gørding
Bøelvej 12
12 ∙•6690
Gørding

Vand

Varme Sanitet

Tlf. 75 17 70 12 • Bil 21 21 88 89
September 2022
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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

September 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

I GØRDING IDRÆTS- OG KULTURCENTER

Pris pr. person:

395,inkl. mad, musik
og dans

LØRDAG DEN 14. JANUAR 2023
KL. 19.00-02.00
Dørene åbnes 18.30

Vi håber på stor opbakning
Hilsen Gørding Hallens Venner
Biletsalg i Gørding Idræts- og Kulturcenter søndag den 6. november 2022 kl. 9-11.
Ikke solgte billetter sælges på tlf. 61 77 81 09 efter denne dato.
Se mere på Facebookgruppen ”Gørding Fester”

September 2022GHV
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Arrangør

JULEFROKOST
i Gørding Idræts- & Kulturcenter

Lørdag den 19. november 2022
kl. 19.00 - 01.30
HUSK

Dørene åbnes kl. 18.30

Der sælges
lodder til
amerikansk
lotteri under
maden

Kæmpe
julebuffet
leveres af

Den Gyldne Hane
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TILMELDING TIL:

Jette Hansen 26 12 86 22 eller Bodil Lauridsen 21 69 59 57
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Se mere på Facebookgruppen ”Gørding Fester”

DEN KOMMUNALE DAGPLEJE

HELDAGSLEGESTUE

I den kommunale dagpleje holdt vi heldagslege stue fredag
den 1. juli, hvor vi havde lejet spejder huset.
Vi mødte alle ind deroppe og hyggede i huset og området
omkring spejder huset.
Da de små havde sovet, havde vi inviteret forældre og søskende til kaffe og kage.
Det var rigtig dejligt så mange støttede op om det.
Vi havde en dejlig dag.
Hele sommeren har vi holdt legestue ude, hvor vi har besøgt hinanden og de forskellige
grønne områder vi har i byen.
Fra oktober går vi i hallen, hvor vi holder legestue.
Børnene nyder det store rum og at vi har mulighed for at lave nogle andre ting end udenfor.
De kommunale dagplejere

anrding
m
enårs erfa
k
k
ø 5

A`K

d2

me

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

September 2022
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WWW.GOERDINGKIRKE.DK

DECEMBERKORET GENOPSTÅR
Konceptet: Vi mødes fire aftenener i konfirmandstuen til korprøver (ledet af Pernille), og det hele kulminerer med julekoncerten
mandag d. 19. december kl. 19.00. Derefter nedlægges koret igen.
Projektet er kendt for at være udfordrende, skægt og livsbekræftende! Vi synger rytmisk musik og ikke kun julesange.
Vi synger mest dansk – nyt og gammelt.
I år øver vi op til vores 10 års jubilæumskoncert. Derfor vil langt det meste være kendt (for dem, der har været med flere år),
men KOM bare og syng. Du bliver grebet af den gode stemning og fællesskabet.
Ingen koncert uden musikerne Esben Nikolajsen og Alberte Maimburg. De stiller op og beriger koncerten med deres rige
musikalske evner.
Hvis du har lyst til at deltage, eller vil du vide mere, så tilmeld dig til præsten på ptr@km.dk
Øvetider i konfirmandstuen alle aftener kl. 19-21.15:
Onsdag d. 16. november
Mandag d. 28. november
Mandag d. 5. dec.
Onsdag d. 14. dec.
Koncert: Mandag d. 19. december kl. 19.00 i kirken

Forklaringsgudstjeneste
Søndag d. 9. oktober kl. 16.00

?
?
?
?

Overskriften dækker over, at de enkelte led i søndagsgudstjenesten forklares undervejs. De giver nemlig alle god
mening, hvis man altså ved, hvorfor de er der. Og det er
målet med denne gudstjeneste. Vi forsøger at oversætte
og forklare meningen med noget, som virker selvfølgeligt
for nogle, men gammeldags og uvedkommende for andre.
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Jeg glæder mig til at synge med jer!
Kærlig hilsen Pernille Troldborg

?

?

Særligt konfirmander og deres familie er velkomne, men
ALLE der kunne tænke sig et brush-up på gudstjenestens
hvordan og hvorfor skal være hjerteligt velkomne.
Der prædikes over Jesu møde med tolderen Zakæus.
Hilsen præsten

NYT KORS

Kristian skriver selv sådan om
hans fremstillede kors:

Det er med stor taknemmelig, at præsteembedet i Gørding i dag har modtaget
dette meget fine håndlavede trækors.
Skænkeren er vort bysbarn Kristian Holst,
der straks sagde ja til opgaven, da jeg efterspurgte hans kreative evner.
Han gik straks i gang med skitsearbejdet og
gjorde sig umage med at få de helt rigtige
dimensioner på korset. Som en lille detalje
har Kristian designet korset sådan, at det hælder to millimeter
bagud. Som en understregning af det, der sker med os, når
vi stor overfor noget, vi må forundres over. Så ranker vi os og
læner os lidt bagud. Og sådan er det tomme kors vidnesbyrdet
om, at livet, troen, håbet og kærligheden vinder over smerten,
døden og mørket.
Korset skal nok finde anvendelse ved mange lejligheder. Eksempelvis ved gudstjenester på Plejecenter Østergården og
ved vores udendørs gudstjenester i Præstegårdshaven. Men
det kan også medbringes ved vielser i det fri, hvor korset forkynder, at her er kristne mennesker forsamlet om budskabet
om at størst af alt er kærligheden.

Korset fortæller
Når vi forundres/overraskes
ranker vi os og læner os
lidt tilbage.
Når vi sætter dette kors,
er det et tegn på at her
tales der om
Tro, håb og kærlighed
Alt af nåde.
Kristian Holst 12/9 2022

Skitsetegning

Tusind tak, Kristian for det smukke træarbejde.
På præsteembedets vegne
Pernille Plesner Troldborg

Gudstjenester
25.09
02.10
09.10
16.10
23.10

15. søn. e. trin.
16. søn. e. trin.
17. søn. e. trin.
18. søn. e. trin.
19. søn. e. trin.

Luk. 10,38-41: Martha og Maria
Johs 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus
Forklaringsgudstjeneste (se omtale)
Johs. 15,1-11: Det sande vintræ
Johs. 1,35-51: De første disciple kaldes

09.15
10.30
16.00
10.30
10.30

RR
PT
PT
PT
RR

RR: Ronald Risvig (Vejrup og Vester Nykirke under Uffe Vestergaards orlov)

Østergården
Onsdag 05.10
Onsdag 19.10

Adresser:

PT: Pernille Plesner Troldborg
RR: Ronald Risvig, Vejrup

kl. 10.30		PT
kl. 10.30		RR

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

Kirkesanger Elena Bossen, Damvej 26, Ribe
50 29 79 69
Konst. kirketjener Anna Bodil J. Kristensen
22 67 88 45
Organist Arjan Castburg
Graver 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

Der er for september måned, ikke så meget at skrive om. Østergården har, på grund af Corona blandt beboerne, haft
nedsat aktivitet.
Bankospil havde vi – efter lang pause - den 25. august. Lækkert brød til kaffen og alle deltagere fik mindst en gevinst med
hjem.
Fredagssangen den 26. august var en god oplevelse sammen med beboere, lokale kræfter og en gæstesangerinde udefra.
Der er sang-og fortælle eftermiddag med Pernille den 12. september og igen mandag den 10. oktober kl. 14.15.
Efterårets Modeopvisning, med tøj fra Astrids Tøjbutik,er onsdag den 21. september kl. 14.
De ugentlige ” skubbeture” og cykelturene er fortsat i gang.
Årets Høstfest er endnu ikke fastlagt, men vi ser frem til en hyggelig fest.
Plejecentrets beboere er til tilbudt vaccination mod Corana her sidst i september.
f. Østergårdens Venner
Nora O.

Staldbesøg i Jernvedlund

Staldbyggeri på Tingvej

Billeder fra banko

Eftermiddagskaffe hos Nina og Bjarne i Ilsted

Ny plejehjemsleder på Østergården
Mit navn er Gitte Hede og jeg har siden slutningen af marts været ny plejehjemsleder på Plejecenteret Østergården her i Gørding.
Inden min start på Østergården, havde jeg min daglige gang på Plejecenteret Solgården i Bramming som
sygeplejerske.
Til dagligt bor jeg i Esbjerg med min bedre halvdel og vores 2 børn og hund. Jeg er stort familiemenneske og
elsker at rejse og møde forskellige kultur.
Jeg vil gerne bruge denne lejlighed til at sige stor tak til personalet og beboere, for at have taget godt imod
mig. Ydermere vil jeg gerne sige tak for den store opbakning der er fra lokalsamfundet i Gørding.
Jeg har allerede haft fornøjelsen af at arbejde sammen med blandt andet Østergårdens venner og cykelpiloterne. Dette er blot nogle af dem, der yder en fantastisk omsorg og støtte til beboerne, med deres mange
aktiviteter. Deres hjælp spreder glæde på beboernes og personalets vej.
Jeg ser frem til at videreudvikle det igangsatte arbejde, i fællesskab med medarbejdere, borgere og alle der
har en tilknytning til Østergården.
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Mødedag hos KFUM-spejderne Gørding-Vejrup
Mandag fra 18-19.30 mødes junior (4-5 klasse)
Leder: Lærke Rasmussen og Dan M. Nielsen
Tirsdag fra 16.30-18 mødes bæver (0-1 klasse)
Leder: Sabine Dahlgaard, Pernille Klaptrup, Lilian Rasmussen
og Anita Nielsen
Onsdag fra 17-18.30 mødes ulve (2-3 klasse)
Leder: Bjarke G. Feddersen, Louise S. Knudsen, Simon Schultz
og Mette Rasmussen
Onsdag fra 18.30-20 mødes trop (6-9 klasse)
Leder: Mette Rasmussen og Tanja Maagaard

[

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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HØST VED SPEJDERNE
Høstweekend
Så blev årets høstfest holdt og fejret i stor stil med spejderne.
Lørdag morgen kl. 9.30 ankom en flok morgenfriske, glade spejdere til spejderhuset, klar på at fejre høsten for i år.
I år stod den på at sylte, koge saft og lave marmelade.
Kl. 10.00 var spejderne klar til at gå i gang med at sylte agurker, rødkål, rødbeder, græskar, mirabeller og rødløg. Der blev
kogt saft af mirabeller, solbær, ribs
Der blev også lavet en masse forskelligt marmelade, bl.a. julemarmelade, jordbær og solbær med lakrids.
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Kl. 15.00 blev der serveret saft og kage til de hårdt arbejdende spejdere. Kagen var blevet
lavet af nogle skønne forældre. Efter kage tid var spejderne klar på at lave saft, marmelade og sylte igen. Der blev også lavet en masse etiketter til alle glassene. Spejderne bagte
også en masse forskellige slags tærter med de forskellige frugter og bær sammen med
Maria Bønnelykke. Stor tak for hjælpen.
Kl. 17.30 var alle spejderne sultne, og for en gangs skyld, skulle spejderne ikke selv lave
aftensmaden over bål, da dette også blev serveret af nogle søde forældre. I skal også
have mange tak for jeres hjælp.
Efter aftensmaden, blev der i bedste spejder stil lavet popcorn over bål, sunget sange,
spillet stikbold og de sidste gerninger blev lavet færdig. Kurve med godterne blev også
pakket og gjort klar til søndagens store auktion.
Kl. 21.00 var spejderne klar til at runde dagen af, med en overnatning i henholdsvis shelter
og hængekøjer under åben himmel.
Søndag formiddag kl. 9.30 drog spejderne hen til præsteboligen for at deltage i årets
høstgudstjeneste. Efter høstgudstjenesten skulle de hjemmelavede høst ofrer, sælges til
højest bydende på auktion. Alle pengene gik til et godt formål udvalgt fra kirkens side.
Det var meget spændende og lærerigt at være en del af som nye spejderledere og vi glæder os allerede til næste års høstfest. Tak for det god sammearbejde med Gørding kirke
Skrevet af Pernille og Sabine
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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 kunnet 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

GØRDING
GLIFSTØTTEFORENING
HÅNDBOLD
AF 1975
TRÆNINGSTIDER
2022 - 2023

Mandag		
Kl. 16.00-17.00 Trille Trolde
Træner: Første træner og hjælpetræner (ukendt).
Tirsdag
Kl. 16.00-17.30

U9 Drenge + Piger
Træner: Bo Hermansen + Marianne Jensen
Årgang 2013

Kl. 17.30-18.30

U11 Drenge + Piger
Træner: Jes Hansen + Marianne Jensen
Hjælpetræner: Gagge Hansen
Årgang: 2010/2011/2012

Kl. 18.30-20.00

Evt Five-a-side
Damer og herrer spillere

Kl. 20.00-22.00

U19 Drenge A-række
Træner: Asger Larsen
Holdleder: Lars Møllgaard
Opstart uge 32

Onsdag
Kl. 16.00-17.00

Torsdag
Kl. 16.00-17.00

U6+U7+U8 Drenge + Piger
Træner: Hanne Jæger + hjælpetræner:
Lars Møllgaard og Carina Matthiesen
Årgang: 2014/2015/2016
U9 Drenge + Piger
Træner: Bo Hermansen + Marianne Jensen
Årgang 2013

Kl. 17.00-18.30

U11 Drenge + Piger
Træner: Jes Hansen + Marianne Jensen
Hjælpetræner: Gagge Hansen
Årgang: 2010/2011/2012

Kl. 20.00-22.00

U19 Drenge A-række
Træner: Asger Larsen
Holdleder: Lars Møllgaard
Opstart i uge 32

Opstart for børne- og ungdomshold senest i uge 34		
Eventuelle ændringer ligges på hjemmesiden løbende		
OBS: Alle træningstider er med forbehold for ændringer
September 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
August trækning

59 Lars Dam Nielsen, Rugmarken 13
216 Thora Andersen, Nørregade 29
149 Arne Lønne, Søndergade 54 c
81 Vagn Pedersen, Østergårdsvej 26
277 Hjørdis Nielsen, Nørregade 33
145 Knud Erling Sørensen, Østergårdsvej 23
218 Bente Ebbesen, Åbrinken 8
207 Steffen Thuesen Christensen, Pilevænget 12
188 Egon Hansen, Nørregade 48

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

Med forbehold for evt. trykfejl

STOREGADE 11 · 6740 BRAMMING
TLF. 75 17 43 96

G
Ø
R
D
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N
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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

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

Lis Jørgensen & Bruno Jørgensen
som tager imod tilmeldinger
til præmiespillet.
Tlf.: 26 28 86 71

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
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LINDEGÅRDEN
UDFLUGT TIL SVENDBORG

Tidligt op og klar til udflugt. Vi kører med
bussen af sted fra Lindegården med
kurs mod Svendborg.
”God morgen lille land”, synger vi. Så er
vi godt i gang. I Middelfart holder vi pause med kaffe og rundstykker. Vejret er
fint, solskin med små fine lammeskyer,
perfekt udflugtsvejr.
Første stop i Svendborg er ved det gamle forsorgshjem, den sidste fattiggård i
Danmark. Frem til 1961 fungerede stedet som en anstalt, hvor man mistede
sin frihed. Det blev lukket i 1974 ”som
en skamplet på byen”. Nu er det blevet
et museum, der ligger der som et vidnesbyrd om, hvordan samfundets mest
udsatte blev behandlet før i tiden.
En dygtig guide fortalte os om stedets
historie og nogle af de mennesker, der
havde boet der. Man kunne kun komme
ud, hvis man var i stand til at forsørge sig
selv, og det var praktisk talt umuligt med
en lillebitte ugeløn. Beboerne skulle gøre
gavn for føden, de knuste skærver, huggede brænde, flettede måtter og mange
andre ting. Det var akkordarbejde. Hvis
man ikke opnåede en dagskvote på
f.eks. 6 måtter om dagen, blev man
trukket i sin sparsomme løn. Der var
taleforbud under arbejdet. Overtrådte
man det, blev man frataget nogle af de
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få privilegier, som man havde. I det hele
taget en meget regelfyldt tilværelse.
Et fængsel var det ikke, men det var
meget svært at komme derfra igen. Der
var mure og pigtråd omkring hjemmet.
”Men det var værre end et fængsel”
sagde vores guide, ”for i et fængsel
vidste man, at man kom ud, når man
havde udstået sin straf”. Her var man
på ubestemt tid med de menneskelige
tragedier, det medførte.
Det var meget oplysende at gå rundt
der, for mange af stuerne stod som før.
Men også dybt beskæmmende at se,
hvor usselt beboerne blev behandlet.
Mennesker, hvis eneste fejl var, at de
ikke formåede at skabe sin egen tilværelse grundet fattigdom og andet.
Heldigvis er der sket meget i vores
socialvæsen siden da.
Men videre. Nu var det tid for frokost og
noget helt andet. Frokosten var bestilt
på ”Børsen”, en meget speciel restaurant med en meget speciel vært. De
forskellige stuer var indrettet i temaer.
Vi sad i Matadorstuen, desuden var der
også John Mogensen Stuen, Martha
stuen og Kim Larsen stuen.
I Matadorstuen kiggede de god venner
fra serien ned på os fra mange, mange
fotografier. Så vi følte os i godt selskab.

Og vi var sultne. Men inden vi skulle
spise kom værten ind og ville fortælle
os lidt om stedet, sig selv og mange
selvoplevede oplevelser. Og som han da
kunne snakke. Vi fik selvoplevede historier om Lise Nørgård, Hendes Kongelige
Majestæt Dronningen og mange flere.
Alt imens han fortalte, begyndte sulten
at trænge sig på. For han fortalte længe.
Så kom maden, og vi kunne snakke
lidt med hinanden over den. Men knap
var sidste mundfuld slugt, før han var
tilbage igen, sprudlende af anekdoter
og fortællelyst.
Derefter rundvisning i John Mogensen
stuen, inden vi igen stod i den friske luft
på gaden i Svendborg.
Der var lidt tid til at slentre rundt i byen,
inden vi kørte videre ad små smukke
veje til Assens Havn. Her fandt vi et fint
sted, hvor vi kunne nyde eftermiddags
kaffen og de dejlige hjemmebagte
muffins.
Så hjemad, fortsat god stemning i bussen, men vi var også trætte og mætte
af indtryk.
”Septembers himmel er så blå, sang vi,
da vi nærmede os Gørding.
Endnu en god udflugt fra Lindegården.

LINDEGÅRDEN
SENESTE NYT - FASTE AKTIVITETER
Tirsdag den 27.9. kl. 9.00 – 11.00		

Kreativ tirsdag

Onsdag den 28.9. klokken 10.00		

Læsekreds

Mandag den 3.10. klokken 18.00		

”Mormor mad”

Tirsdag den 4.10. klokken 14.00 – 16.00

Dåbsklude

Mandag den 10.10. klokken 14.00 – 16.00

Modeopvisning

Tirsdag den 11.10. klokken 14.00 		

Virksomhedsbesøg

Onsdag den 12.10. klokken 9.30 – 11.00

Sangtime

Torsdag den 13.10				

”Ud i det blå”

Tirsdag den 25.10. klokken 14.00		

Kulturel oplevelse

Onsdag den 26.10. klokken 10.00		

Læsekreds

Lav dørpynt v/Conny Hansen. Conny inspirerer og hjælper med at lave flot dørpynt ud af naturmaterialer.
En gang om måneden taler vi om en fælles læst bog. Kredsen er åben for alle. Else Bak er tovholder.
Kom og spis mad, ”mormormad”. Kogehuset leverer. Kom til hygge og en god snak, kaffe og småkager. Pris: 70,- Øl, vand
og vin kan købes. Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 26.9. Tlf. 23 71 97 13.
Der strikkes dåbsklude til gavn og glæde for alle de små, der skal døbes i Gørding Kirke. En god og hyggelig tradition.
Tovholder: Ester Holst.
Endnu en gang kommer Seniorshoppen og præsenterer os for spændende og fristende nyheder fra bl.a. Skovhus, Brandtex,
S.O.L og Lau Rie. En hyggelig eftermiddag med mulighed for hygge og handel. Kaffe/te og kage.
Det lokale firma Trade Line viser virksomheden frem for os
Efterfølgende kaffe/te og kage. Max. deltager antal: 35.
Vi mødes klokken 13.45 ved Trade Line og betaler der. Pris: 70,- kr.
Tilmelding til Mette Marie Thomsen inden den 4.10. på tlf. 51 33 92 45
Sang og fortælling ved Pernille Troldborg.

Vandretur ved ”Syvårssøerne”, Randbøl Plantage. Fælleskørsel fra Lindegården klokken 9.00. Husk formiddagskaffen.
Vi besøger landbrugsskolen, Ribe Kjærgård. Der er rundvisning på skolen og fortælling om stedets historie, og vi hører
om landbrugsuddannelsen i dag. Vi får kaffe og kage på skolen. Der er samkørsel fra Lindegården klokken 13.30.
Deltagerbetaling 75.- kr. inklusivt kaffe og kage.
Tilmelding til Mette Marie Thomsen senest den 18.10. - tlf.: 51 33 92 45

Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk

AKTIVITETSKALENDER
FRA GØRDING.DK
SEPTEMBER
Tirsdag

27-09-2022 09:00

Kreativ tirsdag

Lindegården

Onsdag

28-09-2022 10:00

Læsekreds

Lindegården

Torsdag

29-09-2022 19:00

Strikke hygge

Kuturparaplyen Gørding

Mandag 03-10-2022 18:00

Mormor mad

Lindegården

Tirsdag

Dåbsklude

Lindegården

Mandag 10-10-2022 14:00

Modeopvisning

Lindegården

Mandag 10-10-2022 20:00

Deadline Udgave nr. 9
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Tirsdag

11-10-2022 14:00

Virksomhedsbesøg

Lindegården

Onsdag

12-10-2022 00:01

Herreværelse

Kuturparaplyen Gørding

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

Tirsdag

01-11-2022 14:00

Foredrag

Lindegården

Mandag 07-11-2022 18:00

Mormor mad

Lindegården

Tirsdag

08-11-2022 14:00

Dåbsklude

Lindegården

Torsdag

10-11-2022 09:00

Vandretur

Lindegården

Lørdag

12-11-2022 18:00

H. P. Lange & Big Gumbo

Kuturparaplyen Gørding

Mandag 14-11-2022 14:00

Foredrag

Lindegården

Lørdag

19-11-2022 10:00

Julemarked på Gørdinglund

Gørding.dk

Søndag

20-11-2022 10:00

Julemarked på Gørdinglund

Gørding.dk

Deadline Udgave nr. 10

Gørding Sogneblad

OKTOBER - NOVEMBER
04-10-2022 14:00

Mandag 21-11-2022 20:00

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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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 Maskinstation .................................75 17 89 17
Lourup VVS aps. ..........................................75 17 70 12

Esbjerg og omegns Hestepraksis...............40 36 94 52

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

Forsamlingshuset - Gørding........................29 71 06 58

Lægerne Gørding.........................................75 17 80 04

Frisørsaksen ................................................75 17 86 63
Fyhn, Bedemandsforretning........................75 17 13 00

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

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

N.P.s Motorservice........................................75 17 80 21

Gørding Kirke................................................61 68 31 33
Gørding Pizza & Steakhouse.......................75 17 72 25

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

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

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

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

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

Gørding Tømrergård.....................................51 27 71 50

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

Gørding Vandværk A.m.b.a..........................61 77 76 49
Gørding Varmeværk A.m.b.a.......................75 17 80 36

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

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

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
Hansen & Kruse Murerfirma .......................40 45 83 22
September 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

