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LÆS I DETTE NR.

GHF AKTIVT NÆRMILJØ

NISSER I SKOVEN
Lørdag den 3. december 2022 fra klokken 14 til 16.

Vi inviterer alle børn og voksne, unge som gamle med

i skoven på Rebelsigvej 3Rebelsigvej 3, hvor vi skal tælle nisser. 

Blandt alle rigtige besvarelser trækkes der lod om

 en familie-julehygge-kurv.

Traditionen tro er der mulighed for at købe

hjemmelavet glögg og friskbagte æbleskiver. 

Der er saftevand og slikposer til børnene.

Vi glæder os til at se alle til et par hyggelige timer i skoven.

Med venlig hilsen

GHF - Aktivt Nærmiljø

GHF Aktivt Nærmiljø er:
Fælles oplevelse, oplysning og socialt samvær i nærmiljøet

Støt Gørdings lokale forening med kr. 100,- så vi fortsat kan lave arrangementer for børn og voksne i Gørding og omegn.
Sydbank 7701-1260015
Mobilepay 75 79 81
Husk at skrive navn og evt. adresse.

Som faste aktiviteter kan nævnes: 
Nisser i skoven hvor børn og forældre/bedsteforældre har en hyggelig dag i skoven. 
Babyklubben hvor småbørnsforældre og babyer mødes og udveksler erfaringer 1 gang om måneden. 
Hold øje med Sognebladet for øvrige arrangementer

Ændret tidspunktÆndret tidspunkt
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GØRDING LOKALRÅD 
LOKALRÅDETS FORMAND BERETTER OM 2022

Et år med succeser og frustratio-
ner. En fantastisk trampesti-
indvielse og penge til p-båse i 
Nørregade er på listen over pro-
jekter, der lykkedes i år. 
På minus-listen fylder ærgrelser 
over forgæves forsøg på at få ind-
flydelse på den ny kommuneplan

af Kristina Schultz Møllgaard 
Ved sidste repræsentantskabsmøde 
sagde vi i lokalrådet farvel til Lene 
Nyborg og goddag til Birgitte Lam-
bertsen. I det forgangne år har rådet 
udover Birgitte bestået af Per Jessen, 
Allan Kristiansen, Jesper Jæger, Mark 
Kjær Jørgensen, Trine Ramsing som 
sekretær, Sanne Borg som kasserer, 
Søren Kristensen som næstformand 
og jeg selv som formand. Per Jessen 
har valgt at stoppe i lokalrådet for 
denne gang. Der skal lyde en stor tak 
for hans arbejdsindsats.

Byggeri i en økonomisk urolig tid
Ét af de områder, vi følger nøje i lo-
kalrådet, er salget af byggegrunde på 
Bavnehøj. På samme tidspunkt sidste 
år var 13 grunde solgt. I skrivende 
stund er der solgt 12. Men vi ser det 
ikke som om, at tingene er gået helt i 
stå. Tværtimod kan en tur forbi Bavne-
høj hurtigt fastslå, at der er fuld gang 
i byggeriet. Til gengæld har der været 
nogle udskiftninger, hvor nogle af byg-
gegrundene er blevet tilbageskødet til 
kommunen og nogle solgt igen. Usikre 
tider, renteforhøjelser og inflation har 
en kæmpe indflydelse på byggeriet, 
så vi er overordnet set utroligt tilfredse 
med, at vi næsten fastholder antallet 
af solgte grunde. Dejligt er det også at 
se, at byggeriet på Christian Nielsens 
Plads også fortsat er i gang. Opførel-
sen af de 20 boligforeningshuse er der 
desværre stadig ikke nyt om.
Vi har desuden stort fokus på etable-
ring af seniorboliger i byen, men det er 

et område, som vi har rigtig svært ved 
at løfte uden lokal opbakning. Derfor 
er det også rigtig dejligt at konstatere, 
at indtil videre to lokale arbejder med 
etablering af seniorboliger.
 
Borgermøder, høringssvar og 
intet resultat
I foråret brugte vi rigtig meget tid på 
den nye kommuneplan 2022-2034 for 
Esbjerg Kommune. Kommuneplanen 
er den samlende helhedsplan for den 
fysiske udvikling af kommunen og har 
til formål at omsætte de store linjer fra 
verdensmål, landsplanlægning, Vision 
2025 og Planstrategi 2022-34 til kon-
kret politik, planlægning og handlinger 
for hele kommunens forvaltning.  
Flere borgermøder afholdtes rundt 
omkring i kommunen, og vi afholdt 
også vores eget borgermøde her i 
Gørding for at få input fra jer til det 
høringssvar, vi skulle sende ind.
Dialogen med byens borgere resulte-
rede i et høringssvar med fokus på tre 
hovedpunkter og forslag til ændringer 
til det forslag, der var i høring:

• Vi ønskede, at næste udstykning 
i Gørding bliver vest for Rugmarken 
fremfor vest for Bavnehøj. Argumenta-
tionen er, at området vest for Rug-
marken er mere bynært, og at det er 
nemmere at sikre sikker skolevej.

• Vi ønskede at udvide Verdenssko-
ven. Området bliver brugt af utrolig 
mange mennesker, og det er så dejligt 
at se. En udvidelse vil give mulighed 
for flere og længere stier, hvilket ligger 
fint i tråd med Esbjerg Kommunes 
tanke om at være Danmarks vildeste 
kommune. Og så er etablering af skov 
noget der plantes til næste generation. 

• Desuden ønskede vi at bibeholde 
det grønne verdenskort omkring Aike 
Plantage. I forslaget er der fjernet no-

get i forhold til den tidligere plan. Det 
betyder blandt andet, at Aike Planta-
ges forbindelse til den kommende sti 
mellem Bramming og Grindsted på 
den gamle Grindstedbane forsvinder. 
Desværre var ingen af vores punkter 
taget med den nye kommuneplan, da 
den blev endelig vedtaget. Det gav 
anledning til en del frustrationer i lokal-
rådet. Dels fordi vi havde brugt rigtig 
lang tid på det, og dels fordi vi over-
hovedet ikke følte os hørt. Når vi inden 
havde nævnt vores ønsker for byrådet, 
så var svaret fra politikerne: 
”I skal indsende et høringssvar til 
kommuneplanen”. 

Denne ærgrelse var én af grundene 
til, at vi i starten af oktober indkaldte 
vores lokale byrådspolitikere til en kop 
kaffe og en snak. Dels ønskede vi at 
fortælle vores lokale byrådspolitike-
re, hvilke ønsker og planer vi har for 
Gørding, dels at drøfte processerne 
og styrke samarbejdet fremadrettet. 
Vi havde et rigtig godt møde, og både 
vi og politikerne fik noget med hjem at 
arbejde videre med.  

Jeg har enkelte gange hørt folk sige: 
”Esbjerg Kommune lytter ikke til jer 
lokalråd alligevel”, og så kan man godt 
blive bare en smule frustreret. Vi for-
søger at trække i alle de tråde vi kan, 
men det er ikke altid nok til, at Esbjerg 
Kommune lytter til os. Og selv når de 
lytter, så har de ikke altid midlerne til 
at opfylde vores ønsker.  

Vi forsøger det bedste, vi kan at på-
virke politikerne ved de årlige møder 
med økonomiudvalget og plan- og 
byudviklingsudvalget. Her forsøger 
vi bl.a. at få Esbjerg kommune til at 
igangsætte en revidering af mellem-
byplanen, som efterhånden er ved 
at være næsten 15 år gammel, og vi 
presser på for at få etableret fortov på 
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Risagervej. Der er kommunen des-
værre ikke så nemme at overbevise, 
men vi kæmper videre. I det hele taget 
taler vi rigtig meget trafiksikkerhed.

P-båse i Nørregade og separatklo-
akering på rette vej
På trods af frustration er der alligevel 
også en del, der er lykkedes. I det 
nyligt vedtagne budget for Esbjerg 
Kommune blev der fundet penge 
til etablering af p-båse i Nørregade 
langs hotellet. Vi har adskillige gange 
opfordret kommunen til at etablere 
p-båsene i forbindelse med separat-
kloakeringen, da vi mente, det var ret 
oplagt. Men svaret fra kommunen lød, 
at de ikke kunne finde pengene, når 
de ikke var afsat i budgettet. Heldigvis 
fandt politikerne midlerne i forbindelse 
med budgetforhandlingerne i sep-
tember, og de er afsat i kommunens 
budget. Desværre først for 2024, men 
vi arbejder på at få det fremrykket til 
2023. 

Separatkloakeringen skrider fremad. 
Snart er første etape færdiggjort. 
Der er desværre udfordringer med at 
få leveret asfalt, men Din Forsyning 
forventer at være færdig med selve 
gravearbejdet inden jul. Når de har 
lagt asfalt i Vestergade, påbegynder 
de kloakering i  Jernbanegade. Den 
sidste forbindelsessti i Vestergade, 
som vi fik for et par år siden ifm. 
budgetforhandlingerne, bliver også 
etableret nu. Når det er tilendebragt, 
er den sydlige del af byen færdiggjort. 
Den nordlige del venter de nogle år 
med at gå i gang med. Planerne er 
ikke lagt endeligt fast. Imens etableres 
der et regnvandsbassin i trekanten 
mellem Søndergade & Nygade. Det 
er et af de projekter, vi i lokalrådet 
forventer at komme til at arbejde med 
i de kommende år, da det kunne være 
dejligt at få etableret et grønt område 
og beplantning omkring den nye sø.

Projekt trampesti velafsluttet
Endelig blev vores projekt med etab-
lering af trampesti, kanooptagnings-
plads og shelters ved åen færdigt. Det 
har vi glædet os til i rigtig lang tid. Vi 
indviede projektet i september med 

øksehug, aktiviteter, konkurrencer og 
pølser. Dagen forløb over al forvent-
ning. Næsten 200 mennesker mødte 
op og fejrede dagen sammen med 
os. Det var helt overvældende. Som 
jeg også nævnte i talen i forbindelse 
med indvielsen, så er det et projekt, 
der har været længe undervejs. Et 
projekt, som skulle gøre det nemme-
re for alle at nyde den smukke ådal i 
Gørding helt tæt på. Knud Riis And-
resen havde tegnet en sti langs åen 
og afleverede tegningen til lokalrådet. 
I mellembyplanen fra 2008 var der en 
idé om en kanooptagningsplads, som 
skulle gøre det nemmere at komme i 
kanoerne og sejle en tur. En opholds-
plads, hvor alle - unge som ældre 
- havde mulighed for at nyde åen og 
den skønne natur, og sidst men ikke 
mindst spejdernes ønske om shelters. 
Alle de tanker ligger til grund for det 
projekt, som vi håber og tror, at rigtig 
mange vil komme til at bruge og nyde 
fremadrettet.

Og hvad nu med den der  
1911-bygning?
I foråret kom bygningen igen i spil. 
Vi hørte rygter om, at der måske var 
fundet et formål med bygningen, der 
gennem årene har givet os i lokalrådet 
grå hår. Den er bevaringsværdig, men 
ikke fredet, og lige nu står den og 
forfalder. For hver dag der går, bliver 
det dyrere og dyrere at renovere den. 
Udfordringen er, at ingen har kunnet 
finde det rigtige at ”putte” i bygningen. 
Vi skal nemlig tænke os rigtig godt 
om. De aktiviteter, der skal rummes 
i bygningen skal nemlig ikke “stjæ-
le” aktiviteter fra de huse, vi allerede 
har - fx forsamlingshuset og hallen. 
Omvendt kan det også blive en flot 
bygning, hvis den bliver restaureret. 
Status pt er desværre, at kommunen 
ikke har pengene til at restaurere 
bygningen for. Vi har i lokalrådet taget 
kontakt til Arne Nikolajsen fra sund-
hed- og omsorgsudvalget for at få 
et møde i stand omkring brugen af 
bygningen. 

Information til borgerne - hvor-
dan?
Lokalrådet har igennem flere år drevet 
byens hjemmeside og infoskærme, 
som lokale foreninger har haft mulig-
hed for at have deres egen hjemme-
side på. Vi har besluttet, at vi pr. 31.12 
i år stopper med at drive den del, der 
omhandler infoskærmene. Begrundel-
sen er, at vi dels gennem de sidste år 
har mistet flere af de steder, hvor det 
var oplagt at have dem hængende, 
og dels har skærmene skarp kon-
kurrence af Facebook, hvor nærmest 
alle foreninger i dag har en side, som 
bruges til at dele informationer på. Vi 
driver naturligvis fortsat hjemmesiden 
videre, og vi vil forsøge at gøre den 
mere levende ved fx at interagere for-
eningernes Facebook-sider på hjem-
mesiden. Vi har også drøftet andre 
muligheder for fx at lave en by-app i 
stedet, så man altid har sin infoskærm 
lige ved hånden. Hvis nogen har input 
eller gode idéer, modtager vi dem 
gerne fra jer.

Til slut skal der lyde en kæmpe tak 
til mine kollegaer i lokalrådet. Selvom 
processerne sommetider er uende-
ligt langsommelige, og det tager tid 
at skabe resultaterne, så kan vi også 
se os omkring og konstatere, at det 
faktisk nytter noget at have et lokalråd 
i Gørding. Og det er i allerhøjeste grad 
jeres fortjeneste.

Jeg mødte for nylig en af de mange 
tilflyttere til vores by. Familien havde 
forelsket sig i et hus i byen, og ef-
terfølgende havde de researchet på 
Gørding. Konklusionen var, at Gørding 
havde det, der skulle til og ingen dårli-
ge historier.  
Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg 
hører det. Det viser, at vores fokus på 
at fortælle de gode historier virker. De 
gode historier fylder absolut mest. Vi 
har fået rystet det lidt støvede image 
af, og det er vigtigt for alt i vores by. 
Det tiltrækker tilflyttere, og det drypper 
på vores skole, institutioner, erhvervs-
liv og foreninger. Alt i alt styrker det 
sloganet, vi gerne vil være kendt 
under:  “Gørding - en grøn by i 
bevægelse”.
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Konstituering: 
Lokalrådet har efter årsmødet konstitueret sig 
som følger:
 
Kristina Schultz  Formand
Søren Kristensen Næstformand
Sanne Borg  Kasserer
Trine Ramsing  Sekretær
Allan Kristiansen  Medlem
Mark Kjær Jørgensen Medlem
Jesper Jæger  Medlem
Birgitte Lambertsen Medlem
Daniel Klitgaard  Medlem

Husk at du altid er velkommen til at kontakte Lokalrådet 
hvis du har spørgsmål eller problemstillinger, som du gerne 
vil have at lokalrådet tager fat i. 
Vi kan kontaktes på lokalraad@goerding.dk eller på tlf. 61 
77 76 94.

Tilbud til borgere i Gørding 
Vi er i lokalrådet blevet kontaktet af Martin Roland Pedersen, som bor her i byen. Han er uddannet paramediciner og 
førstehjælpsinstruktør, og han har tilbudt at lave et gratis kursus for alle der har interesse i førstehjælp og hjertestarter. 
Det synes vi i Lokalrådet er en rigtig god idé og vi har sagt ”ja” til at hjælpe med annoncering osv. af det. Kurset afholdes i 
januar måned. 
Se mere på modsatte side

GØRDING LOKALRÅD 
KONSTITUERING

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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GØRDING VANDVÆRK A.M.B.A.

Formand, tlf. 6177 7649

Bogholderiet, tlf. 2927 9736 

Salg og levering af
• Sand, vejmaterialer
• Sten og grus 

- flere farver og størrelser
• Granitskærver 

- flere farver og størrelser
• Pigsten, digesten, natursten
• Muldjord/harpet muldjord
• Afdækningsbark og skovflis

Vognmand
Torben Bøgh 

Jernvedvej 16 • 6690 Gørding
Tlf. 7517 7241 • Mobil 2324 9562

Vognmand Torben Bøgh
CONTAINERE 

UDLEJES
Kørsel med:
• Forvogn og kære med 

tip/hejs
• Trækker med tiptrailer

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

Nørregade 46 • 6690 Gørding
Telefon 75 17 76 12

Mandag til fredag 1300 - 1700

Lørdag 1000 - 1300

G R A T I S K U R S U S
H J E R T E - L U N G E R E D N I N G 

O G B R U G A F H J E R T E S T A R T E R

I samarbejde med Gørding lokalråd 
og Lægerne i Gørding tilbyder vi:

Et GRATIS førstehjælpskursus, 
for borgerne i Gørding.

På dagen er der maksimalt plads til 20 
deltagere, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Mandag d. 16.Januar 2023
Gørding idræts- & kulturcenter
Kl 18.30 - 21.30
På kurset vil vi bla gennemgå:
• Førstehjælpens hovedpunkter
• Stabilt sideleje
• Hjerte-Lungeredning
• Brug af hjertestarter

Instruktør: Martin R.Pedersen
Paramediciner, og førstehjælpsinstruktør.

Eller scan denne QR kode med din mobil:

TILMELDING PÅ: WWW.GOERNOGET.DK/GRATIS/

GØRDING LOKALRÅD 
GRATIS FØRSTEHJÆLPSKURSUS
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TRÆNINGSCENTRET 
TRX  • SPINNING

SÅ ER DER KOMMET GANG I SPINNING 
Det har været en kæmpe succes med de nye cykler og det nye system. Vi har stor holdtilslutning på alle 4 hold :-) 
HUSK at du har mulighed for at tage ”chancen”, hvis/når der står en cykel ledig. 

Og nu kan vi snart prale af endnu 2 instruktører som 
er på uddannelse i Indoor Cycling
– nemlig Cecilie og Lea 

TRX træning er blevet en utrolig populær træningsform grundet dens mange 
funktioner og fordele. TRX træning, aktiverer du hele kroppen, og du vil med 
garanti forbedre både din styrke, balance, stabilitet, din core og meget mere 
– så her er tale om en utrolig effektiv træningsform, hvor du får elementer fra både styrketræning, 
yoga, pilates og cardiotræning og så skaber 
træningen resultater!  
 
Selvom TRX træning blev udviklet af en amerikansk elitesoldat, er det en meget skånsom træning, 
som alle kan være med til. TRX kan og bør trænes af stort set alle! 
Med TRX får du den perfekte træning til at opbygge/opretholde en stærk krop, 
så du kan holde dig på toppen i både arbejdslivet og privat.

Følg med på vores Facebook side ”Gørding Træningscenter” 
og på vores hjemmeside for mere information om holdstart

Vores dygtige instruktører har allerede været på kursus,  
og glæder sig til at komme i gang

Mia Geilager Morsing • Tenna Thaysen Kirkegaard • Claus Eg Jørgensen

TRX SUSPENSION KOMMER SNART 
TIL GØRDING
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POWERFITNESS
Kom og prøv powerfitness – vi træner torsdage kl. 18 – 19 
og alle kan være med

God træning for hele kroppen uanset hvilket niveau, du træner 
på. Vore dygtige instruktører laver forskelligt program hver 
gang, hvor alle muskelgrupper kommer i spil og hvor pulsen 
kommer op.

Vi er stolte af Gørding Træningscenter – et center der 
fremstår flot, velindrettet og moderne, med dygtige og 
veluddannede instruktører. 
HUSK du kan bestille en gratis prøvetime på tlf. 30113043
Trods krisen fastholder vi yderst konkurrencedygtige priser 
4 måneder     650,-
6 måneder    800,-
12 måneder 1.200,-

VI ØNSKER JER ALLE EN RIGTIG 
GLÆDELIG JUL 

OG ET GODT 
NYTÅR

JUMPING
MØD OP PÅ CHANCEN OG FÅ SVED PÅ PANDEN 
Vi træner hver torsdag fra 19.15 – 20.15

TRÆNINGSCENTRET 
JUMPING, POWERFITNESS OG PRISER

GØRDING
TRÆNINGSCENTER
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TRÆNINGSCENTRET 
STAVGANG

Når du går stavgang, træner du din kondition. Du træner også 
muskelstyrken i dine ben og arme, samtidig med at du aktiverer 
musklerne i nakken, maven og ryggen.
Stavgang er mere effektiv for din kondition, end hvis du bare går 
en tur.
Vi starter op igen i uge 8, hvor vi går fra Gørding Idræts- 
og Kulturcenter hver onsdag fra kl. 18.30 – 19.30.  
Vil du vide mere kan du kontakte vores instruktør Ingeborg 
Lorenzen på 25 46 22 35 eller Lillian Pedersen på 60 16 5 207.

STAVGANG
Vidste du, at der også er mulighed for at melde sig 
til stavgang?

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

Begravelseskaffe / 
mindesammenkomst 

på Gørdinglund Herregård 
Hessellundvej 5

6690 Gørding

Gørdinglunds Køkken 
tilbyder mad ud af huset: 
smørrebrød, pålægskage-

mand, tapas, sandwich mm
Kontakt: 30 48 87 94

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

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

Bramming Specialoptik
Storegade 26 • Bramming

75 10 22 20
Alt entreprenør & 

maskinstationstationsarbejde 
udføres

Klaus Jepsen
Lourup Maskinstation

Lourupvej 8

75 17 89 17 / 20815264

LOURUP VVS ApS.

Tlf. 75 17 70 12 • Bil 21 21 88 89

v/ Johnny Mikkelsen
6690 Gørding

Vand Varme Sanitet



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 
!

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

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.

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

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
Tlf. 75 17 86 63
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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

Søndag den 25. december 2022
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Det sker i Forsamlingshuset i 2023

 26.  januar Kreativ hygge
18.  februar Dinner og dans med Opvaavni
21.  februar Kreativ hygge
 17.  marts St. Patricks Day - Irsk Aften

VI MANGLER HÆNDER….
Kære venner
Vi har haft et år hvor vi har haft virkeligt travlt i Forsamlingshuset….
udvendig renovering, fællesspisning, mad ud af huset, 
musikarrangementer, kreative aftener med mere.
Vi kunne godt bruge nogle flere hænder, så hvis du har lyst til at give 
en hånd med, hører vi gerne fra dig.

Kontakt Marianne på tlf 61 74 40 35

KULTURPARAPLYEN 
DINNER OG DANS - DET SKER - VI MANGLER HÆNDER

DINNER OG DANS
DEN. 18. FEBRUAR

Vi prøver noget helt nyt -  hvorfor kke kombinere mad og musik?

Vi har jo gode erfaringer med spise-sammen arrangementer, og nu har vi så 
muligheden for at kombinere dette med framragende musik, med det fynske 
orkester Opvaavni.
Derfor laver vi et arrangement som vi kalder “Dinner og Dans” hvor vi efter 
middagen har mulighed for en svingom, eller blot lytte til dette dejlige 
orkesters fortolkninger af sange og melodier som alle kender.

Opvaavni er et snart 50 år gammelt orkester, der har sine rødder i det 
fynske. Derfor har en stor del af repertoiret rod i det fynske musikliv. 
Der er dog andre ting på plakaten også. Engelske, irske, amerikanske, ty-
ske og svenske viser og sange, alt serveret med humor og stor musikalitet.
Orkesteret består af 5 medlemmer: Per Iversen og Steen Kjølby, som har 
været med fra starten. Jens Honore, Ole Bandholm og Mogens Olsen er 
kommet med ved senere lejligheder. 
Der er lagt op til en festlig aften i selskab med Opvaavni. 

Menu og billetsalg bringes i næste nummer af Sognebladet
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Gennem mange år har det været en fast tradition, at kirken har været oplyst fra 1. søndag i advent til og med Kyndelmisse 
(d. 2/2). For at nedbringe energiforbruget har menighedsrådet imidlertid besluttet at afkorte belysningsperioden. 
Kirkebelysningen (LED-pærer) bliver tændt første gang d. 27. november (1. søndag i advent) og sidste gang d. 5. januar 
(Helligtrekongers aften). Tidsintervallet er kl. 5.00-9.00 og igen fra kl. 16.00-22.00. 

Venlig hilsen menighedsrådet

ENERGIKRISEN SÆTTER AFTRYK PÅ DEN UDENDØRS KIRKEBELYSNING

Dagplejen
Den private: onsdag d. 14. dec. Kl. 8.30
Den kommunale: onsdag d. 14. dec. kl. 9.30
Børn, der passes i hjemmet er velkomne uanset 
tidspunkt. 

Vuggestuen
Torsdag d. 15. dec. kl. 10.00

Børnehaven
Mandag d. 12. dec. kl. 9.00 og 10.00
Bedsteforældre er velkomne. 

”HIT MED JULESALMEN!” 
Torsdag d. 15. december kl. 19.00 synger vi julen ind med salmer ønsket af deltagerne. 
Organisten sidder klar bag orgelet, og præsten og kirkesangeren synger for. 
Vi synger alle de advents- og julesalmer, vi kan nå på en time – kun afbrudt af en julehistorie 
midtvejs. Derefter serveres kaffe/the og brunkager. 
Velkommen til en rigtig hyggelig og traditionsrig stund i kirken! 

RESERVÉR DIN PLADS I KIRKEN JULEAFTEN
I år kommer der forhåbentlig ikke restriktioner i forhold til, 
hvor mange vi må være i kirkerne. Men vores kirke har nu 
engang den størrelse og de antal siddepladser, den har. 
Sidste år erfarede vi det fordelagtige i at kunne reservere 
sin plads i kirken på forhånd, så ingen behøver at møde 
op tre kvarter før, for at få en plads. Den mulighed tilbyder 
vi igen i år. 
Så hvis du gerne vil i Gørding kirke juleaften, så gå ind på 

hjemmesiden 
”pladsikirken.dk” og 
reserver det antal 
pladser, du har brug for.
Vi holder tre gudstjenester:
kl. 11.00: Julegudstjeneste i børnehøjde 
kl. 13.00: Julegudstjeneste som vi kender den
kl. 15.00: Julegudstjeneste som vi kender den

JUL FOR GØRDINGS MINDSTE BØRN 



Gudstjenester
04.12 2. søn. i advent Luk. 21,25-36 De sidste tider og lignelsen om figentræet 10.30 PT
11.12 3. søn. i advent Familiegudstjeneste med luciaoptog  17.00 PT
18.12 4. søn. i advent Juleevangelierne – en salmesangsgudstjeneste 16.00 PT
24.12 Juleaften  Luk. 2,1-14 Jesu fødsel  11.00 og 13.00 og 15.00 PT
25.12 Juledag  Luk. 2,1-14 Jesu fødsel  10.30 PT
01.01 Nytårsdag  Luk. 2,21 Jesu navngivning 16.00 PT
08.01 1. søn. e. H3K Luk. 2,41-52 Den tolvårige Jesus i templet 10.30 PT
15.01 2. søn. e. H3K Johs. 2, 1-11 Brylluppet i Kana 9.15 RR

Østergården
Onsdag 07.12 kl. 10.30  PT
Onsdag 21.12 kl. 10.30  RR
Onsdag 04.01 kl. 10.30  RR

PT: Pernille Plesner Troldborg
RR: Ronald Risvig, Vejrup

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 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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Over fyrre glade sangere i alle aldre står klar til at synge for publikum denne aften.
Lejlighedskoret, under ledelse af Pernille Plesner Troldborg, har øvet fire aftenener, 
og efter koncerten nedlægges koret igen. 
Det er 10. gang, at koret samles. Derfor bliver det i år en jubilæumskoncert, 
hvor vi skal høre nogle af de største hits, som koret har sunget gennem årene. 
Publikum deltager i koncerten ved fællessang.
Vi glæder os - også over, at koret igen i år akkompagneres af Alberte Maimburg 
(piano) og Esben Nicolaisen (guitar)

Hilsen fra os alle

KONCERT MED 
DECEMBERKORET 
MANDAG D. 19. DECEMBER KL. 19.00

WWW.GOERDINGKIRKE.DK

LUCIAOPTOG
Efter tre års pause er det vidunderligt, at vi nu igen kan få lov at opleve børnene fra 3. 
og 7. klasse gå Luciaoptog i kirken.
Det sker ved familiegudstjeneste den 11. december (3. søndag i advent) kl. 17.00.
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LINDEGÅRDEN
 

PROGRAM FOR FORÅRET 2023

Mandag den 9.1. kl. 18.00.  Suppeaften
Kom til suppe og hyggeligt samvær på en kold januar aften. Vi serverer dejlig suppe fra Kogehuset.  
Efter suppen er der kaffe/te og småkager. Det er muligt at købe vand, øl eller vin. Pris: 75,- kr.
Bindende tilmelding til Anna Løbner inden den 3.1. tlf. 23 71 97 13.

Tirsdag den 10.1. kl. 14.00.   Generalforsamling
Den årlige generalforsamling. Med billeder fra året der gik, efterfulgt af nyt fra Ældrerådet.

Onsdag den 11.1.   Sangtime
Sang og fortælling ved Pernille Troldborg

Tirsdag den 17.1. kl. 10.30  Fernisering
Laila Sørensens malerier. Laila er tidligere frisør i Gørding. Hun kommer og præsenterer sine glade og farverige malerier. 
Lindegården serverer et glas vin med en småkage.

Torsdag den 19.1. kl. 9.00.  ”Ud i det blå”
Tur til Bramming. Annelise Jensen vil vise os rundt i Bramming. Der er samkørsel fra Lindegården kl. 9.00.  
Husk at medbringe formiddagskaffen.  20,- kr. til samkørsel.

Tirsdag den 24.1. kl. 14.00  Foredrag
Besøg af borgmester, Jesper Frost. Vi har bedt borgmesteren fortælle om hans daglige arbejde, om visionerne for 
Esbjerg Kommune med hensyn til de små samfund og specifikt, hvilke planer, der er for Gørding. Hvilke planer der er for 
Industrigrunde og fremtidige boligbyggegrunde samt planlægning af seniorboliger. Pris: 60, - kr.

Onsdag den 25.1. kl. 9.30   Læsekreds
En gang om måneden taler vi om en fælles læst bog. Kredsen er åben for alle. Else Bak er tovholder.

Tirsdag den 31.1. klokken 13.30     Rådhus besøg
Vi besøger Rådhuset i Esbjerg.  Her er der mulighed for at se Rådhuset indefra.  
Vi får en rundvisning med afslutning i Rådhussalen. Derefter drikker vi kaffe/te med kage i kantinen. Der er samkørsel fra 
Lindegården kl. 12.45. (25 kr. til samkørsel). Pris: 60,-kr. Bindende tilmelding til Mette Marie Thomsen 
inden den 24.1. Tlf: 51 33 92 45

Mandag den 6.2. klokken 18.00. ”Mormormad”
Vi serverer ”mormormad” fra ”Kogehuset”. Nyd maden, en god snak, kaffe og småkager.  Øl, vand og vin kan købes.  
Pris: 90.- kr. Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 30.1. Tlf. 23 71 97 13.

Tirsdag den 7.2. klokken 14.00. Foredrag
Fra bondekone til slotsfrue. Sanne Brodersen fra Gram Slot kommer og fortæller sin spændende historie fra bondekone 
til slotsfrue. Pris: 60,- kr.

Onsdag den 8.2. klokken 9.00.  ”Ud i det blå”
Denne gang går turen til Ribe. Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00. Husk formiddagskaffen. 25,- kr. til samkørsel.

Mandag den 20.2. klokken 9.15.  ”Dametur”
Udsalg hos ”Seniorshoppen” i Middelfart. Som aftalt på sidste modeopvisning får vi mulighed for at deltage i udsalget.
Medbring madpakke. Der serveres kaffe og kage. Samkørsel fra Lindegården.  40,- kr. til samkørsel.
Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 8.2. tlf. 23 71 9713.



16 November 2022 November 2022 17  

Tirsdag den 21.2. klokken 14.00.  Foredrag
Hun tog familien med til Australien. Bente Aalling og Peter Aalling Skovgaard har sammen med deres to mindre børn 
været på deres livs rejse i Australien.Idéen opstod, da Bente gerne ville vise familien, hvor hun havde svømmet til OL. Hun 
har en medfødt lidelse, AMC, som giver stive led og manglende. Pris: 60.- kr.

Onsdag den 22.2. klokken 9.30.  Læsekreds

Mandag den 6.3. klokken 18.00.  Suppeaften
Kom til suppe og hyggeligt samvær. Vi serverer dejlig suppe fra ”Kogehuset”. Efter suppen er der kaffe/te og småkager. 
Det er muligt at købe vand, øl eller vin. Pris: 75,- kr.
Bindende tilmelding til Anna Løbner inden den 27.2. tlf. 23 71 97 13.

Tirsdag den 7.3. klokken 14.00  Foredrag
Fra varmemester til journalist.Martin Wilde, som vi kender fra såvel Bramming Ugeavis som Jyske Vestkysten, kommer 
og fortæller om sit arbejdsliv med mange oplevelser. Pris: 60,- kr.

Onsdag den 8.3. klokken 9.30.  Sangtime
Sang og fortælling ved Pernille Troldborg.

Tirsdag den 21.3. klokken 14.00.  Virksomhedsbesøg
Besøg hos Planet Huse i Ribe. Der er rundvisning på fabrikken med en fortælling om virksomheden. Bagefter er Pla-
net Huse vært med kaffe og kage. Adressen er: Ørstedsvej 57 – 59, Ribe. 
Pris: 60,-kr. Der er samkørsel fra Lindegården klokken 13.30. ( 25 kr til samkørsel). 
Bindende tilmelding inden den 13.3. til Ole Schmidt tlf: 51 79 68 67.

Onsdag den 22.3. klokken 9.00  ”Ud i det blå”
Vandretur i Hollænderskoven ved Darum Mark. Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00. Husk formiddagskaffen. 
25,- kr. til samkørsel.

Tirsdag den 28.3. klokken 9.00  Kreativ tirsdag
Vi laver påskepynt med Conny Hansen som tovholder. 

Onsdag den 29.3. klokken 9.30     Læsekreds

Tirsdag den 18.4. klokken 13.00  Modeopvisning
Endnu en gang kommer Seniorshoppen og præsenterer os for spændende og fristende nyheder fra bl. A. Skovhus, Brand-
tex, S.O.L og Lau Rie. En hyggelig eftermiddag med mulighed for hygge og handel. Og så er der kaffe og kage. Pris: 60,- kr.

Onsdag den 19.4. klokken 9.30  Sangtime
Sang og fortælling ved Pernille Troldborg

Tirsdag den 25.4. klokken 14.00  Virksomhedsbesøg
Besøg hos Ribe Flaskecentral. Vi får en rundvisning på virksomheden og en snak om, hvad de laver.  
Deref ter kører vi videre ti l Storkesøen, hvor vi vi l nyde vores kaf fe/te og kage. Adressen på Ribe Fla-
skecentral er: Ørstedvej 35, Ribe. Samkørsel (25,- til samkørsel) fra Lindegården kl. 13.30. Pris: 60,- kr.  
Bindende tilmelding til Ole Schmidt inden den 20.4. tlf: 51 79 68 67

LINDEGÅRDEN 
PROGRAM FOR FORÅRET 2023 
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Onsdag den 26.4. klokken 9.30  Læsekreds

Torsdag den 27.4.    ”Ud i det blå”
Vandretur ved Karlsgårde Sø. . Samkørsel fra Lindegården kl. 9.00. Husk formiddagskaffen. 25,- kr. til samkørsel.

Tirsdag den 2.5. klokken 7.00 - 20.15  Heldagsudflugt
Udflugt til Ærø. Vi kører til Rudkøbing, hvor vi tager færgen til Ærø. Om bord på færgen drikker vi kaffe/te med 
rundstykker. På Ærø møder vi vores guide, som vil være med os resten af dagen. Han tager os med på små veje 
rundt på øen forbi Strandhuse. På vejen herud kan vi se de små badehuse, ligesom vi også ser Søbygård med 
voldgrav omkring hovedbygningen. Undervejs spiser vi bussens madpakker. Vi skal også se den store søfarts-
by, Marstal. Sidste stop på turen er Ærøskøbing, hvor vi går en tur. På vejen hjem nyder vi en varm ret på færgen.  
Pris: 750,-kr. Bindende tilmelding til Mette Marie Thomsen inden den 20.4. 51 33 92 45.

 Mandag den 8.5. klokken 18.00.  Mormormad
Vi serverer ”mormormad” fra ”Kogehuset”. Nyd maden, en god snak, kaffe og småkager.  Øl, vand og vin kan købes. 
Pris: 90.- kr. Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 1.5.  Tlf. 23 71 97 13.

Tirsdag den 23.5. klokken 18.00  Sommerfest
Så slår vi endnu engang dørene op for en dejlig sommerfest på Lindegården. Vi skal hygge, snakke, synge og spise dejligt 
mad sammen. Guitar Finn, som vi jo kender fra før, kommer og underholder og løfter det gode humør.
Pris for mad og underholdning: 200,-kr.
Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 16.5. tlf.: 23 71 97 13.

Onsdag den 31.5. klokken 9.30  Læsekreds

Tirsdag den 6.6. klokken 10.00  Afslutning
Afslutning på årets aktiviteter. Traditionen tro holder vi også i år fælles afslutning for alle aktiviteter på Lindegården i 
den forgangne sæson. Kom og spis en sandwich el. lign. med øl el. vand til, og ønsk hinanden god sommer. Pris: 50,-kr.
Bindende tilmelding til Anne Løbner inden den 30.5. tlf: 23 71 97 13.

Der tages forbehold for evt. prisstigninger.

Vi vil her fra Kirkens Korshærs Genbrugsbutik sige tusind tak for den fine donation vi modtog fra 
menighedsrådet efter høstgudstjenesten. 

Pengene vil vi bruge den sidste uge før jul, hvor vi serverer gløg og æbleskiver til alle vores kunder. 
På butikkens vegne Kirsten Kirkegaard

TAK
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GØRDING STØTTEFORENING 
AF 1975

GLIF HÅNDBOLD 
U6 HOLD PÅ UDEBANE 

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

U6 i tistrup hallen 
Gørding havde 2 U6 hold med og spillede 2 kampe hver. Alle havde en god og sjov dag.
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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

1. I 1976 bestod juleudsmykningen i Nørregade af guirlander lavet af gran og pyntet med en klokke på midten. 
 Det var en anden stil dengang, og der var lidt mere arbejde i det dengang end nu om dage. Foto: P.A.

2. Det andet billede er fra Gørding Brugsforenings smukt arrangerede julemesse i 1957.  
 Udstillingen bliver nøje studeret af publikummer. Foto. ukendt

Med venlig hilsen
Gørding Sognearkiv

GØRDING SOGNEARKIV 
JULEUDSMYKNING FRA ARKIVET
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Nytårsparade i Vejrup KirkeNytårsparade i Vejrup Kirke
Kom og vær med til Nytårsparade i Vejrup kirke sammen med KFUM Spejderne 
Gørding-Vejrup og sognepræst Pernille Troldborg. 

Dette sker søndag d. 8. januar 2023 kl. 9.15
Håber at se jer alle store som små, så vi sammen kan få sat gang i det nye år.

SÅ ER DER IGEN JULETRÆSSALG HOS SPEJDERNESÅ ER DER IGEN JULETRÆSSALG HOS SPEJDERNE  
Igen i år har spejderne fået lov til at sælge juletræer med malerfirma Poul Erik Rasmussen. 
Åbningstiderne er alle weekender frem til jul fra 10-16. Pris fra 100 kr. Så kom og støt spejderne.

JuletræsindsamlingJuletræsindsamling  
Så er KFUM spejderne i Gørding-Vejrup gruppen igen klar til at hoppe 
i arbejdstøjet og samle juletræer ind for Gørdings og Vejrups borgere.

Dette sker søndag d. 8. januar 2023 fra kl. 11.

Det er nemt for dig. Sæt dit juletræ ud til fortovet og vi henter det og 
kører det væk for dig.

Prisen er 30 kroner pr. juletræ. Du kan betale på to måder, enten ved 
at hænge pengene på træet i en plasticpose eller overfører pengene 
til spejderne på Mobilpay 376822, skriv adresse i tekstfeltet (hvis du 
vælger denne løsning, skal der blot lægges en seddel ved træet, at der 
er betalt med Mobilpay).

Bor Du uden for bygrænsen henter vi også gerne dit juletræ.  
Hvis du ønsker dette, så send en sms til Maria på 22675441 med 
adresse og overfør 50 kroner på Mobilpay 376822, så henter vi også 
dit juletræ.
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I Gørding Idræts- & Kulturcenter har der været afholdt 2 store julearrangementer. En 
julefrokost, hvor 500 glade gæster festede igennem og var med til at være en del af en 
god tradition. 
Et andet arrangement var juletræsfesten den 27. november, hvor 400 børn og voksne 
vækkede julemanden og dansede derfter om det store juletræ. 
SPAR havde sponsoreret slikposer til børnene og de voksne kunne købe bl.a. æble-
skiver. Mon ikke dette arrangement også kan blive en fast tradition. En STOR TAK skal 
lyde til alle de frivillige, der yder en kæmpe indstas for at arrangementerne kan lykkes.

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

JULEFROKOST OG JULETRÆSFEST
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GØRDING STØTTEFORENING 
AF 1975

GØRDING STØTTEFORENING 
AF 1975

PRÆMIESPILLET
Oktober trækning
 310  Heidi Larsen, Nørregade 87 199,-
 71  Asta Kristensen, Aikevej 5 199,-
 27  Kurt Hansen, Birkevænget 24 100,-
 32  Bente Borg, Vestergade 16 D 100,-
 215  Helle Strande, Kløvermarken 14 100,-
 214  Lisbeth Hansen, Stårupvej 5 100,-
 287  Hanne Jæger, Søndermarken 10 100,-
 227  Niels Peter Nielsen, Pilevænget 3 100,-
390  Aage Holst, Bøgevænget 2 100,-

Opkrævere er:
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.
Med forbehold for evt. trykfejl

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

Snerydningsforening
Er du træt af sneen?
Så ring til en af vores 
kontaktpersoner:  
Jens Peter Præst  23 23 83 63
Harald Jensen  22 26 33 42
Alice Ehlers  61 71 13 41

Snerydder: 
Steen Egegaard • 40 10 32 66
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Snerydningsforening
Er du træt af sneen?
Så ring til en af vores 
kontaktpersoner:  
Jens Peter Præst  23 23 83 63
Harald Jensen  22 26 33 42
Alice Ehlers  61 71 13 41

Snerydder: 
Steen Egegaard • 40 10 32 66
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STOREGADE 11 · 6740 BRAMMING
TLF. 75 17 43 96

PROFESSIONEL
RÅDGIVNING

Tillid og tryghed er det vi bygger på

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

Nørregade 7
6690 Gørding
Tlf.: 75 17 80 70

Vi træffes 
hele døgnet - 
alle ugens dage

w
w

w
.skovm

adsen.dk 

ANNONCE ?ANNONCE ?

SOGNEBLAD.GORDING.DKSOGNEBLAD.GORDING.DK

JULEFROKOST OG JULETRÆSFEST
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ØSTERGÅRDEN 
ARANGEMENTER - BABYSALMESANG

Babysalmesang på Østergården

Nu nærmer vi os adventstiden og måske bliver det også lidt 
vintervejr.
På Østergården har der været hunde på besøg, det glæder 
mange beboere. 
Den 17. oktober var der sang-og fortælle eftermiddag med 
Pernille og mange var mødt op. Dejlig kaffebrød og god 
stemning. Der er indkøbt nye sangbøger fra Ældre Sagen. 
Det er en god fornyelse. 

Tirsdag d. 27. oktober blev der afholdt Oktoberfest, med 
sønderjysk kaffebord og fin musikalsk underholdning. En 
god eftermiddag.

Torsdag d. 10. november havde vi bankospil og til kaffen fik 
vi gammeldags sirupskage lagt sammen med smørcreme. 
Uhm. Afslutningen på efterårets Baby-salmesang var også i 
år henlagt til Østergården. Mødre, børn og Pernille sang og 
spillede, til stor glæde for alle. 

Mandag d. 21. november er der igen sang-og fortælle efter-
middag med Pernille. 

Søndag d. 27. november, 1. søndag i advent kl. 14 er der hyg-
geeftermiddag med æbleskiver, kaffe, kransekage og et lille 

glas likør. Musikalsk underholdning af Olesen Søskendekoret. 
Vi lægger op til en stemningsfuld eftermiddag.

Onsdag d. 7. december er der advents gudstjeneste i Gørding 
Kirke for Østergårdens beboere kl.10.30. Venneforeningen  er 
behjælpelige med transporten til kirken. Der serveres kaffe 
og småkager i kirken.

Tirsdag d. 13. december holdes julefrokost på Østergården 
kl. 11.30 med besøg af Lucia optog. 

Onsdag d. 21. december kl. 10.30 holdes Julegudstjeneste 
på Østergården.

Venneforeningen giver juledekorationer til alle afdelinger og 
også julegaver, efter ønske, til fælle glæde for hver afdeling 
og Blomme huset.

Fra Østergårdens Venner, vil vi gerne benytte lejligheden 
til, at sige tak for godt samarbejde til leder og personale på 
Østergården. Tak til Venneforeningens støtter og sponsorer. 
Tak til alle de mange frivillige hjælpere, skubbere, cykelpiloter, 
chauffører og hjælpere inde på Østergården.

f. Østergårdens Venner Nora O.

GLÆDELIG JUL,  
GODT NYT ÅR 

 OG PÅ GENSYN I 2023
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ØSTERGÅRDEN 
OKTOBERFEST OG CYKLING UDEN ALDER

Så blev der afholdt Oktober fest på plejecenter Østergården den 27. oktober 2022.  
De inviterede var beboere og de frivillige hjælpere, som en TAK for deres fantastiske indsats.
Vi startede kl 14.30 med kaffe & kager, derefter kom “ De farende Svende” og spillede, hvilket de gjorde godt.  
Arrangementet sluttede af med pølser & brød fra en pølsevogn. Hvilket var en succes, bare at se og høre beboerne snakke 
om dengang pølsevognen var at finde på gaden og duften derfra. 
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag. STOR TAK til ALLE.

Skrevet af Bettina - på vegne af beboere og personale

Fredag den 28. oktober kørte Kirsten og Randi årets sidste tur med beboere fra Plejecenter Østergården i 18 graders varme. 
Cyklerne har været i flittig brug i 2022. Det er blevet til 328 befordringer, og der er blevet kørt omkring 5.000 km. i Gørding 
og omegn og med afstikkere til bl.a. Bramming, Vejrup, Jernvedlund, Stenderup og Holsted. Endvidere er der afholdt et 
træf i Esbjerg for cykelpiloter i Esbjerg Kommune. Vi deltog med 4 enheder. Ligeledes var vi repræsenteret med 4 enheder 
til Vestkystløbet. 

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.



AKTIVITETSKALENDER
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Find flere kommende aktiviteter på Gørding.dk
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DECEMBER 
Lørdag 03-12-2022 11:35 GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening HÅNDBOLD U-19 HERRE 
Søndag 04-12-2022 10:00 GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening  HÅNDBOLDSTÆVNE U-11 DRENGE OG PIGER
Søndag 04-12-2022 10:00 GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening  HÅNDBOLDSTÆVNE U-9 DRENGE
Søndag 04-12-2022 11:00 GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening  HÅNDBOLDSTÆVNE U-11 PIGER
Tirsdag 06-12-2022 12:30 Lindegården  Julefrokost
Torsdag 08-12-2022 19:25 GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening  HÅNDBOLD U-19 HERRE 
Søndag 11-12-2022 10:00 GLIF - Gørding Lourup Idrætsforening  HÅNDBOLDSTÆVNE U-9 DRENGE

JANUAR - MARTS
Mandag 02-01-2023 20:00 Gørding Sogneblad  Deadline Udgave nr. 1
Torsdag 26-01-2023 19:00 Kuturparaplyen Gørding  Kreativ Hygge
Lørdag 18-02-2023 18:00 Kuturparaplyen Gørding  Musik i forsamlingshuset
Tirsdag 21-02-2023 19:00 Kuturparaplyen Gørding  Kreativ Hygge
Fredag 17-03-2023 18:00 Kuturparaplyen Gørding  Irsk Aften

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



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

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 .......................29 71 06 58

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 ....................23 23 83 63 

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

Kirkens Korshær .........................................75 17 76 12

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

STØT ANNONCØRERNE 
DE STØTTER SOGNEBLADET

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