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Land og Fri�d  
Nr. Viumvej 42 
6920 Videbæk 
Tlf. 33687187 

Åbnings der mandag- fredag  
8.00 – 17.00, lørdag 9.00 – 12.00 
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Faktaboks om Vorgod-Barde 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
1016 indbyggere (2015) 
1772 indbyggere i Vorgod Sogn. 
20 foreninger. Dagpleje, børnehave og 
skole,  Vorgod Ældrecenter 
Kirke fra ca. år 1100 
Primi v lejrplads midt i byen 

2009: 
Bryllupsdag 1. januar 2009 - 2 landsbyer 
går sammen. Projektgruppen ”A7rak v 
Landsby” opre7es og klargør 7 projekter 
Torveplads indvies 

2012: 
Kirkehuset indvies 
Midtvest Event opre7es 
Ny mul bane bygges ved skolen, indvies 
ved sportsuge festen. 
Ny cykels  ved skolen. 

2013: 
3 idrætsforeninger sammenlægges  l 
Vorgod-Barde Mo on og Fri d 
Byen får LED lys og igen fuld oplysning. 
Ny Primi v lejrplads på V. Bardevej 
Discgolf forening opre7es. 

2014: 
Fået ny materialegård og renova ons-
plads.  

2015: 
Komplet ny julebelysning på hovedgaden. 
MidtVest Event sammenlægges med 
idrætsforeningen. 

2016: 

Ny Handicap venlig fiske og både bro. 
Nye borde/bænkesæt 
”Godt Barneliv” som samarbejde effektu-
eres i Vorgod-Barde 
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Bestyrelsen 

Formand, 

Chris an Christensen 
Kongevejen 15 
6920 Videbæk 
Mobil: 40177818 
cc@vestjysk-edb.dk 

Kasserer, 

Udvalgsmedlem, 

Niels Fregerslev Jensen 
Spurvevej 10 
6920 Videbæk 
Mobil: 41682011 
bonny9@familie.tdcadsl.dk 

Næs�ormand, 

Anders Lund 
Vorgodvej 8B, st. tv. 
6920 Videbæk 
Mobil: 51779181 
lundanders4@gmail.com 

Sekretær 

Pia Majlund 

Hølletvej 1 

6920 Videbæk 

Mobil: 61676033 

pia.majlund@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem, 

Jens Chris an Grønbæk 
Solskrænten 9 
6920 Videbæk 
Mobil: 41175059 
groenbaeks@gmail.com 

 

 

Suppleanter 

Anne Marie Birkebæk Sørensen 
Aadalsvej 25 
6920 Videbæk 
Tlf.: 97175202 
Mobil: 21450916 
asaadalsvej@gmail.com 

vakant 

Vorgod-Barde Portalen 

Webmaster 
Chris an Christensen 
Kongevejen 15 
6920 Videbæk 
Mobil: 40177818 
cc@vestjysk-edb.dk 

 

Velkomst gave 

Anne7e Nielsen 
Klema svej 52 
6920 Videbæk 
Mobil: 23682218 
anne7en_an@hotmail.com 

Andre udvalg og grupper kan ses 

på portalen www.vorgod-

barde.dk 
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Der er mulighed for betaling med dankort og det er en stor 

hjælp for kassereren, så benyt det endelig, hvis det er muligt.  

Det har de sidste par år været væsentlig sværere at indkræve 

kon ngentet ved døren, da færre har kontanter liggende. 

Ingen vil dog blive glemt, da vi også kommer forbi i byen. Alle i 

Vorgod Sogn kan være medlem af foreningen og vi håber 

derfor også på stor  lslutning fra landområder.  

Desuden kan der betales med Mobilepay på mobil 40177818 

Kontingent	

betaling	2016	

Kontingenter	2016	

Husstand		 	 	 	 	 	 	 kr.	 200,-	

Husstand	med	1	medlem	og	enkelt	personer	kr.	 100,-	

Betaling med Dankort på de7e link på Portalen: 

h7p://vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 

Der er dog også mulighed for at betale med bankoverførsel: 

Andelskassen på konto nr. 5997-1038936 - HUSK navn, 

medlemsnummer eller notere: "nyt medlem". 

 

Bak op om arbejdet i foreningen ved at være medlem 
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Præsenta on af bestyrelsen: 

Formand:  

Chris an Christensen, har 

eget firma (Vestjysk EDB 

Center siden 1992) og ar-

bejderprimært som IT kon-

sulent med infrastruktur 

som speciale. Fly7ede i 1999  l Vorgod . Har 

haP med frivillig arbejde at gøre siden ung-

domsårene. Jeg har været formand for Er-

hvervsforum Trianglen i opstarten og været 

med i forskellige udvalg under’ A7rak v 

Landsby´ konceptet. Har 2 sønner på 16 og 

20 år. Er medlem af Landdistriktsrådet i Ring-

købing-Skjern Kommune 

Næs0ormand: 

Anders Lund, 66 år. Jeg er 

 lfly7er og bor på Vorgod-

vej 8b. der har jeg boet 

siden 2012, jeg glæder mig, 

 l at gøre en forskel i Vor-

god-Barde Borgeforening. 

Har arbejdet, ved nye motorvejsbyggeri, in-

den jeg stoppede med at arbejde. 

Kasserer: 

Niels Fregerslev Jensen, 43 

år. Jeg bor på Spurvevej 10. 

Jeg fly7ede her l sammen 

med min kone Irina i 2005. 

Sammen har vi tre børn. 

Jeg arbejder på Arinco i 

Videbæk, som er et mejeri i 

Arla Foods. Jeg har siden vi fly7ede her l 

været ak v i Borgerforeningen, på nær et års 

pause, da vi fik tvillinger. Det er vig g, at man 

gør noget, så det stadig kan ses, at "Vorgod-

Barde er lidt sjovere" 

Sekretær: 

Jeg hedder Pia Majlund, er 38 år og  lfly7er 

 l området. Jeg har boet i oplandet  l Vorgod

-Barde i snart 3 år, først på en nedlagt land-

ejendom men lige før julen 2015 fly7ede vi  l 

Rimmerhus. Jeg har gennem  den lavet en 

del bestyrelsesarbejde, da jeg finder stor 

interesse i hvad der sker i mit nærområde, 

hvordan man ved at involvere sig kan gøre en 

forskel, men også fordi man kan sæ7e sit 

præg et sted, som gerne skulle gavne flertal-

let. 

Min beslutning om at sæ7e mig i bestyrelsen 

i Vorgod-Barde skyldes bl.a. at jeg ønsker at 

sæ7es fokus på oplandet  l Vorgod-Barde. 

Det er vig gt at informa onen omkring de 

gode  ltag der sker i byen også kommer ud  l 

oplandet. Jeg ønsker også at gøre en forskel 

for de  lfly7ere der er  l området da det, 

hvis man ikke bor inde i byen, kan være svært 

at finde ud af hvor man skal søge sin informa-

 on omkring de gode  lbud Vorgod-Barde 

byder på. Jeg glæder mig  l på den ene eller 

anden måde at bidrage  l ”nye” indspark  l 

bestyrelsen i en by med masser af ak vitet. 

Medlem 

Jens Chris an Grønbæk, Jeg er 51 år og bor 

på Solskrænten sammen med min kone Lene 

og vores 3 børn. Jeg er barnefødt i den gamle 

Vorgod-del og har gennem hele min opvækst 

fået et godt kendskab  l lokal samfundet og 

dets udvikling. 
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I kortet herunder er de grønne områder, som vi skal vedligeholde i Borgerforeningen mar-

keret med mørkegrønt. Derfor er der indkøbt en  ny plæneklipper og nedsat et 

”plæneklipper udvalg”., der er en del af ”grøn bande”. Leder Anders Lund 51779181 
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Årets Borger 2015 
Lars Old Jensen 

 

 
Igennem mange år har Lars fli;gt og dyg gt 
varetaget Kasserer funk onen i Vorgod-
Barde Mo on og Fri d. At være kasserer 
regnes af DGI som den mest arbejdskræven-
de funk on indenfor frivillig arbejde - og den-
ne post har Lars nu ihærdigt varetaget uløn-
net i 15 år! 
 Lars brænder for udvikling og har derfor og-
så været en af de bærende kræPer omkring 
sammenlægning af 3 foreninger i Vorgod-
Barde Mo on og Fri d. 
 
Lars er rollemodel indenfor frivillig arbejde, 
værdsat medlem af bestyrelsen og med sit 
gode humør, flid, arbejdsomhed og stærke 
samarbejdsevner medvirker han  l, at sikre 

en vedholdende udvikling af foreningen og 
derigennem vores område. 
 
 
 

Generelle regler for beskæring 
af hække og træer langs veje og 

Der blev flaget 
for følgende i 2015: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryllup  Nataschia og Jacob 
Fødselsdag  Karen og Robert Klokmose 
Bryllup  Karina og Jesper Over- 
  gaard 
 
Kontakt: Jens Chris an Grønbæk på tlf. 

97175959 -  

pris for festdag kr. 250,- 
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Formandens	beretning	for	

2015	

 

2015 har absolut været en begivenheds rig 

år. Vorgod-Barde har på godt og ondt kom-

met på landkortet, så selv de landsdækken-

de medier har lært at kende navnet. Man 

kan sige, at vi klart har opnået målet med at 

blive mere omtalt. Næsten ugentlig kontak-

ter journalister os og tvmidtvest har med 

mobilholdet.dk givet os en god link ind  l 

yderligere opmærksomhed. Det har vi så 

beny7et os af og det har givet os TV  d. 

Desuden har poli kerne også været op-

mærksomme på området ved at have flere 

møder her og endnu flere af kommunens 

medarbejdere har lært os at kende. Så et af 

målene fra 2009 vedrørende ”A7rak v 

Landsby” er opnået. 

Et andet af opgaverne var også at byde nye 

borgere velkommen i sognet og det har vi 

med Anne7e og Lisbeths arbejde fået i god 

gænge. 32  lfly7er gaver er der udleveret i 

det sidste år. Det må siges at være flot. Vi 

kunne dog godt ønske os endnu flere a7rak-

 ve  lbud  l velkomst pakken, både fra for-

eninger og virksomheder. 

Det kan også ses i byen, hvor der igen bliver 

bygget nyt og huse bliver renoveret. De 

planlagte nedskæringer på plejehjemmet er 

trådt i kraP, og er gået fra 26  l nu kun 20 

pladser og det ser ikke ud  l, at de bliver 

optaget af nye beboere. 

Grønne projekter. 

Gennem 4 år som formand har jeg håbet, at 

hvert år var året, hvor vi kunne lave indviel-

ser og fest. Det lykkedes desværre heller 

ikke i 2015. Men vi er trods alt kommet langt 

længere. Den store udfordring har været, at 

få aTlaret brugen af det grønne område Øst 

for Barde (nu kaldet Barde Øst). EPer at pro-

jekt udvalget havde flere møder med kom-

munen fik vi den første zone lladelse i hø-

ring. Der blev gjort indsigelser mod den fra 

naboerne og da der var fejl i den må7e vi  l 

det igen i september med en ny ansøgning. 

Vi fik Zone lladelsen i oktober trods prote-

ster, men med  lpasning af aPalen godkend-

te Teknik og miljø udvalget. Vi har aXoldt en 

offentlig møde d. 9. december for at alle 

havde mulighed for at få svar på spørgsmål 

og få aTlaring, men desværre er der klaget 

 l Naturklagenævnet. Planen er MTB rute, 

løbes  og vandres  i området og vi forven-

ter en aTlaring i løbet af foråret. I August 

havde vi et fælles møde med projekt udvalg 

og bestyrelsen og vi ændrede på budge7et, 

så vi kan få alle projekter gennemført.  

Fiske/både broen arbejdes der på nu og plæ-

neklipper er købt. Så vi håber, at vi kan fejre 

indvielser i 2016. 
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Undervejs i så langt et forløb er der borgere, 

der melder fra og i løbet af ePeråret var der 

ikke flere i projekt gruppen. Bestyrelsen 

må7e tage over, men nu er der en ny gruppe 

klar  l Barde Øst med personer fra både løbe

- og cykelklubben samt fra Øst siden af Bar-

de. 

Baunsbjergvej legeplads så vi også mulighed 

for at ændre på brugen af og vi sendte et 

brev ud  l naboerne om det. Det kom der 

mange reak oner og indsigelser på og det 

glæder os. Det giver en fornemmelse af, at 

pladsen betyder noget for området og vi 

glæder os  l at se mange på legeplads dagen, 

så vi kan få den renoveret. Det er  ltrængt. 

Klema svej legepladsen har vi også fået  l-

bud  l hjælp vedr. renovering og håber, det 

kan komme i gang i foråret. Vi bruger Kom-

petence centret meget  l vedligehold af le-

gepladser m.v. og det er de glade for og det 

er med  l at frigøre frivillige kræPer. En stor 

tak skal lyde  l dem for arbejdet. Vi har alle-

rede  lbudt dem nye opgaver og som borge-

re kan I være med  l at foreslå opgaver. Vi 

afsæ7er hvert år penge  l vedligehold af 

legepladser og grønne områder.   

 

Når der nu er investeret så meget i kano/

kajakker, skal det da bruges og vi blev enige 

om, at lave lidt markedsføring. Vi udfordrede 

systemet ved at sæ7e en stor banner op i 

Barde ud  l hovedvejen. Det gav en del ud-

fordringer med kommunen, men vi skal følge 

love og regler, så det må7e tages ned igen. 

Desværre lige en par dage før alle poli kerne 

kom  l byen med indvielsen af 2+1 hovedve-

jen, men det fik da 14 dage og mange så ban-

neret. Så kano/kajakkerne er blevet fli;gt 

brugt i år og har været udlejet ca. 20 gange. 

Anker Buchholtz er primus motor på de7e 

arbejde og skal have stor tak for det. 

Helst ikke et år uden nye  ltag. Så vi lavede 

en tur med Elna rundt i Vorgod Sogn d. 31. 

maj. Der var fuld bus og en kæmpe engage-

ment fra gæsterne og der blev fortalt rig g 

mange historier. Selv chaufføren må7e åbne 

for motorhjelmen og fortælle om skibsmoto-

ren fra 50’erne, der trak os rundt. Vi prøver 

det igen i 2016.  

I oktober holdt vi så en fællesspisning med 

musikcafé da vi mangler et arrangement  l 

åbning af ePerårs og jule sæsonen. Desværre 

var  lslutningen ikke god, men vi gennemfør-

te det med gode foreningsvenners hjælp. En 

fantas sk aPen, der er blevet rost meget. 

Derfor prøver vi det igen i samarbejde med 

Forsamlingshuset og har allerede bes lt mu-

sikken. Vi håber dog på væsentlig flere gæ-

ster. 

 

Det havde været et håb, at oktober festen 

kunne have givet et overskud  l julebelysnin-
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 gen. Der blev et lille overskud fra et lo7eri – 

 l gengæld gav julekalenderen et godt over-

skud og med en god aPale fik Niels og co. sat 

de sidste jule armaturer op, så vi har lys på 

hele hovedgaden på hvert andet mast. Niels 

havde også  ltusket sig en par andre for at 

vise, hvordan det kunne se ud ved hovedve-

jen og Torvegade. Og så kunne vi igen fejre 

en flot advent lavet i samarbejde med Me-

nighedsrådet i blæst og regn. Julemanden 

var i rig g godt humør og delte ud af smil 

både  l højre og venstre. Til gengæld skal 

juletræerne have nyt lys i år. 

 

Et stort emne har også været kræmmermar-

kedet. EPer rimelig succes første år i samar-

bejdet med sportsugen håbede vi på mere, 

men det gik næsten modsat. Tilslutning var 

fornuPig, men der var for få mennesker. Vi 

har derfor beslu7et at fly7e det igen. Denne 

gang ned  l hovedvejen ved Bardegård på 

en lørdag. 

I alt blev det  l 9 gode arrangementer plus 

en stor julefrokost, gerne i samarbejde med 

andre foreninger i byen. Det betød også, at 

vi endelig fik lavet en formands møde, hvor 

vi var samlet på tværs af foreningerne og 

hørte om hinandens tanker og udvikling. Det 

bør vi have hvert år. 

Medlemskab og  lmelding er en udfordring, 

vi endnu ikke har fået løst. Medlemstallet er 

faldet en del i år fra 240  l 205. Det er et 

stort arbejde at vedligeholde medlemstallet 

trods vore elektroniske  lbud, så den næste 

ide er at lade det overgå  l en abonnements 

ordning, hvor betaling foregår automa sk,  l 

man afmelder sig igen. Vi vil gerne høre ge-

neralforsamlingens synspunkt. 

I år må vi sige farvel  l 3 medlemmer af be-

styrelsen, Jesper, Klaus og Niels med hen-

holdsvis 4, 10 og 12 år i bestyrelsen. Herfra 

skal der lyde tusind gange tak for samarbej-

det. Det har været dejligt. Niels har lovet at 

fortsæ7e med julebelysningen og advent, så 

der nedsa7e vi hur gt et juleudvalg  l opga-

verne. 

Tak  l 3 afgående og alle de mange andre, 

der har hjulpet os i 2015. 

 

Skolen har i år må7et sige farvel Til Brian 

Elgaard, der skal 

være leder på 

Amagerskolen i 

Skjern. Leif  Thom-

sen tog også med 

og bliver vicesko-

leinspektør. De 

ønskes held og 

lykke med de 

frem dige opga-

ver. 
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Fælleskalender 

Vi arbejder  l stadighed på at skabe en 

fyldestgørende fælleskalender på Vorgod-

Barde portalen. Målet er helt klart, at alle 

ak viteter skal kunne findes et sted, så 

enhver borger og forening får le7ere ved at 

planlægge deres aPaler og møder. De7e 

prøver vi at gøre ved at have et samarbejde 

med kommunen og Kultunaut. Alle kan 

melde offentlige arrangementer ind på kultunaut uden  lmelding og det medfører automa-

 sk, at det kan ses på vores lokale fælleskalender. Så hermed skal der lyde en opfordring. 

Fælleskalenderen kan ses her: 

h9p://vorgod-barde.dk/faelles-kalender/ 

Kanotur. September 2015 
Min familie og mig  (Claus Kviesgaard) beslu7ede at prøve en kanotur på Vorgod Å.  

Det var en tur vi sent glemmer.  

Vi besteg kanonerne på primi v lejr plads, og flød s lle afsted.  

Der var en del grin og skrig fra pigerne i starten da det var lidt vanskelig og holde  balancen.  

Vi fik ePer kort  ds "sejlads" den smukke natur og se, det var helt fantas sk. Solen skinnen-

de og s lle vejr.  

EPer en  mes  d, kunne vi høre i det Zerne en lidt høj hvislen, da vi kom der  l kunne vi se 

der var lidt høj " søgang".  

Vi holdte en kort planlægning pause.  

Så sa7e vi fart på " båden",  ”padl tøser padl” 

sagde jeg. [ 

Vi kom tørskoet igennem.  

Resten af tur blev nydt i fulde drag.  

Turen endte ved dambruget ved Nr. Vium.  

Hvor vi sad på kanoerne og nød vores med-

bragt mad.  

En tur på Vorgod Å kan i høj grad anbefales.  
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Velkomstpakke  l  lfly7ere 

I 2014 startede borgerforeningen op med at komme rundt  l byens  lfly7ere og byde dem 

velkommen  l byen. Vi laver nogle poser med en blomst, et par flasker vin og en folder 

hvor der er informa on fra byens foreninger som Mo on og Fri d, borgerforeningen, 

”brochure  l  lfly7ere”, Indre Mission m.fl. og værdikuponer fra feks. Dangro, Shell og 

Discgolf og vi forventer en yderligere udvikling af pakken. 

Ca. hver anden måned vil vi gå rundt  l de steder hvor der er fly7et nye ind og byde dem 

velkommen  l byen.  Tilfly7erne har taget godt imod os og syntes at det var dejligt, at der 

kom nogen og bød dem velkommen  l byen. Der er det sidste år uddelt 32  lfly7ergaver og  

der er solgt 16 huse (vi tager lejere med) 

Men for at vi får besked om, hvor der fly7er nye ind, har vi brug for at alle i byen giver bor-

gerforeningen eller os besked, hvis de får en ny nabo, eller ved at der er fly7et nye folk ind 

på vejen.  

Så husk at kontakte os  - Lisbeth Jensen og Anne7e Nielsen (mobil: 2368 2218) 

Vi	er	kundernes	selskab	
Vi	hedder	Vestjylland	Forsikring	gs.	"gs"	betyder,	at	vi	er	et	gensidigt	selskab,	hvor	kun-

derne	ejer	selskabet.	Hver	gang	vi	får	en	ny	kunde,	får	vi	en	ny	medejer.	

	

Du	er	i	centrum	
Vi	arbejder	ikke	for	at	skaffe	a'kast	til	aktionærer.	Vi	arbejder	for	kundernes	tilfredshed,	

og	derfor	får	du	vores	fulde	opmærksomhed	

	

Vi	er	forankret	regionalt	
Vores	værdier	har	rod	i	den	midt-	og	vestjyske	kultur.	

Vi	holder	ord,	vi	'inder	fornuftige	løsninger	og	siger	tingene,	som	de	er.	

	

Bredgade 17-21 

6920 Videbæk 

Tlf. 96949694 
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Genbrugs Café, Kirke Café og  

Sports Caféen m.m. 

Der er mange muligheder for at møde byens 

borgere og vi kan kun opfordre  l at beny7e 

jer af det. Her behøver man nødvendigvis 

ikke at have bestemte holdninger eller dyrke 

en bestemt sport for at være med og alle 

steder er du velkommen  l at kikke ind uden 

at du skal være medlem af noget. 

 

Genbrugsbu�kken  
i torvegade  

  

åben torsdag og fredag fra 13.30  l 17.00 

          lørdage  fra 10.00  l 12.00 

lukket søn og helligdage. 

Har du /(I) noget der ikke bruges mere ,så 
tænk på genbrugen. 

Vi modtager gerne !!!!!!!! 
 

Overskuddet fra det solgte går �l Vorgod 
Barde Mo�on og fri�d, så pengene bliver i 

byen. 
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En  lfly7ers historie: 
Min familie og jeg fly7ede sommeren 2013  l Vorgod/Bardes opland fra Silkeborg. Det gjorde 

vi af flere årsager, men mest af alt fordi vi trængte  l at komme ud hvor der var luP mellem 

menneskerne og højt  l loPet. 

Oppe i Silkeborg boede vi i et rækkehus, midt i et stort boligkompleks, hvor 100-vis af men-

nesker gik forbi vores hoveddør hver dag. Dog kunne der let gå uger imellem at man talte 

med sine naboer og ingen bekymrede sig for hinanden. Derfor havde vi heller ikke de store 

forventninger  l at  ngene skulle blive anderledes da vi fly7ede herud. Det skulle dog vise sig 

at  ngene var helt anderledes og meget posi ve. 

Vi blev modtaget og budt velkommen af vores naboer, skolen tog imod os med åbne arme og 

forældrene  l børnene i vores da7ers klasse, var virkelig søde  l at spørge  l os, og tage godt 

imod os. Det var en helt overvældende og rig g dejlig oplevelse.  

Vi forelskede os ret hur gt i naturen omkring os og i området, og vi faldt hur gt  l. Det var 

lidt som at komme  l en hel anden verden. 

At skabe en omgangskreds herude ”vestpå” har fak sk også været forholdsvis let, da folk 

generelt er meget imødekommende, og vi har derfor alle 4, allerede fået skabt os nogle gode 

og skønne, lokale rela oner.  

Da vi skulle gå fra at leje  l at eje var valget om at blive i området slet ikke svært. Vi er sikre 

på at vi gerne vil blive gamle her i området og købte derfor hus i Rimmerhus. 

Vi vil gerne sige tak for den gode modtagelse vi har fået. Tak  l de mennesker der har spurgt 

 l os og bekymret sig om os. Det har været 

så dejligt. 

Vi håber at vi med denne lille historie kan 

sende en tak  l de mennesker der har gjort 

en forskel på vores vej, opfordre  l at fort-

sæ7e med det gode arbejde så  lfly7ere 

føler sig velkommen og flere bliver i området 

og aldrig fly7er igen. 

Karina, Pia, Tascha og Tobias. 
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Kano/Kajak 
Som medlem af Borgerforeningen er det  

muligt at låne kano og kajak  l sejlads på 

Vorgod Å (15. juni  l 31. december) - gæster 

betaler kr. 50,- pr. person. 

Medlemmer af VBB: 

Ved sejlads andre steder end Vorgod Å: 

Kano inkl. grej og trailer.  200 kr. pr. kano. 

Kajak inkl. grej og trailer.  100 kr. pr kajak. 

 For ePerfølgende dages sejlads, pr. dag gi-

ves 50% rabat! 

Der indbetales  500,- kr. depositum, der  l-

bagebetales ePer aflevering i rengjort  l-

stand. 

Der er mulighed for at kontakte Team-nord, 

hvis man har brug for en betalt arrangeret  

tur, eller et kajakkursus. Se mere på 

www.team-nord.dk eller kontakt: 

 Anker Buchholtz       mobil 27285801 

Her aPales også booking, aXentning (nøgle 

m.v.) evt. vejledning og returnering. 

Flere informa oner kan ses på portalen: 

h9p://vorgod-barde.dk/kano-og-kajak/ 
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Bestyrelses arbejde igennem 10 år. 

Af Niels Fregerslev Jensen 

Jeg fly7ede  l Vorgod i 2005 sammen med min familie, og fik hur gt et godt naboskab. Det 

resulterede også i, at Elsebeth og Henning spurgte, om jeg ikke ville med  l generalforsam-

ling i Vorgod Borgerforening. På den måde kom jeg ind i bestyrelsen. Har i de 10 år prøvet at 

være næs^ormand, formand og kassere, det sidste hænger stadig ved. 

De  ng som jeg vil fremhæve, som er sket inden for den årrække, som virkelig har gjort en 

forskel, er da vi bl.a. andet lagde de to borgerforeninger sammen, Barde og Vorgod. Det 

blev fejret med et stort bryllup d.1 januar 2010. Der var også Torben Nørgaard og Iver Ene-

voldsen  l stede den dag. Den 1. januar bliver nu brugt  l byvandring. Selvom det er en del 

år siden, er stadig en tendens  l uenighed om, hvor man bør gøre noget og hvad den ene 

ende i byen har fået i forhold  l den anden, sjovt, når man tænker på, hvorfor ikke bare 

være glad for at vi er en stor by, i stedet for to små "landsbyer". Byen vi lever og ånder i, 

kom som sagt  l at hedde Vorgod-Barde. 

Alle kan nok huske, da Coca Cola karavanen kom forbi. En fed ide´, som vi lagde meget ar-

bejde i, da det spændte sig over flere foreninger og mange ak viteter, og Torvegade var i 

den sammenhæng lukket. Borgerforeningen gjorde i den forbindelse et stort stykke arbejde, 

med at få det hele omkring Coca Cola  l at gå op, så de følte sig i fokus. Det hele blev et 

stort  lløbsstykke fra nær og Zern. 

Jeg har gennem årene kommet med nye input og ideer, hvilket også en gang i mellem har 

givet nogle gode diskussioner i bestyrelsen. Det skal der også være plads  l, for det er på 

den måde, de bedste ideer bliver  l noget godt.  
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Kræmmermarked 
 aXoldes på "Bardegård" d. 20. august fra 
10.00—16.00, hvor der vil være mulighed 
for en stand enten indenfor eller ude.  
Der vil være andre arrangementer i forbin-
delse med kræmmermarkedet. 
Alle er velkommen - Lav en bod med nyt, 
gammelt, brugt eller håndværk. 
Stadeplads bes lling: Se kontaktoplysninger. 
Stadeplads pris: 100,- kr. for 3 x 3 m. 
Kontakt Anne7e på mobil 23682218 

HUNDE HØM - HØM `er og MILJØSVIN. 

Det er ikke hunden, der er noget galt med - MEN den, der  er i den anden ende af hundesno-
ren ! 

 - Hvor er det træls, når man har trådt i en hundelort - og fået den slæbt  med ind i bilen - på 
fliserne eller på gulvtæppet - for slet ikke at tale om, at den er gået igennem plæneklippe-
ren. - Alle vi, der har "offentligt" græs at slå beder alle hundeejere om hjælp ! 

I den sydøstlige ende af Vorgod - ned mod åen- er der rig g mange, der kommer - for her er 
en herlig og prag^uld natur - den må gerne bruges, men det skal selvfølgelig ske med omtan-
ke !  Alle former for ePerladenskaber hører ikke hjemme i naturen.- Grunden  l, at vi har så 
smukt og rent et område er : AT,der er mange, der har forstået en god vits + div. skilte + be-
ny7else af høm -høm kasse ( kassen bruges også  l alm. affald, og det må den gerne ). Lad 
OS nu lige få de sidste med !  
En gruppe af gående og cyklende naturelskere, mo onister, hundeluPere m.m. er med  l at 
holde byen og indfaldsvejene pæne og rene. 

 - MEN, hvorfor kan ALLE ikke bare tage deres lort med hjem? 

 - Hvorfor kan man ikke pakke en trailer eller lastbil korrekt ? ( så der ikke tabes noget ).  

   - Det er utroligt, hvad der tabes !  - I 2012 var mit liv på spil - jeg var sekunder fra at blive 
ramt af en tabt minilæsser.  

- Utroligt, hvad der smides og tabes, men det er aldrig noget af værdi,  og skulle det ske, ja så 
skal det afleveres  l Poli et. 

Lad OS passe på hinanden og naturen! - 

 Pak din bil og trailer ordentlig - smid ikke affald i naturen. - 

 Er du gående, løbende cyklende eller langsom motoriseret, så tag den gule eller orange selv-
lysende vest eller jakke på. Det er godt for ALLE. 

Borgerforeningen vil i år være med i arran-

gementet omkring traktortræk d. 17. juni. Vi 

glæder os  l at prøve det og håber på stor 

opbakning fra frivillige  l opgaven. Informa-

 oner vil komme i løbet ag foråret. 
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Arrangement kalender for 

2016/2017 

Dato Tid Emne 

07. februar 2016 13.30 Gudstjeneste og Fastelavn  

09. april 2016 10.00 Legeplads dag (på alle pladser) 

17. april 2016 14.00 Gør byen rent dag 

23. juni 2016 19.00 Sct. Hans bål og  tale 

31. juli 2016  Sportsuge start 

5. November 2016  Julemesse 

19. November 2016 18.00 Julefrokost 

27. november 2016  Juletræstænding 

01. januar 2017 14.00 Nytårsvandring 

30. januar 2017 18.00 Fællesspisning, Generalforsamling  

26. februar 2017 13.30 Fastelavn og familiegudstjeneste 

 

Fælleskalenderen kan se på Vorgod-Barde Portalen med flere in-
forma oner 

17.  juni 2016 16.00 Traktor træk  

6. oktober 2016 18.00 Fællesspisning og musik café 

?  Bro indvielse 

20. august 2016 10.00 –
16.00 

Kræmmermarked på Bardegaard  
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Vorgod-Barde, en smuk by hele året 
af Niels Fregerslev Jensen 
Det lyder godt, men hvad menes der? I foråret springer det hele flot og lysegrønt ud, ikke 

mindst alle vores forårs bebuder, vintergækker, krokusser, påskeliljer osv., ja det vil næsten 

ingen ende ta´, for lige bagePer, næsten oven i, har vi sommeren. Lunefuld vil nogen nok 

sige, for det har nogen gange været noget ....., ja i ved hvad jeg mener. Når  vores kære land-

mænd, er ved at være færdige med høsten, ved vi godt alle sammen, at det er ved at være 

ePerår, og i den sammenhæng er planerne allerede lagt hen i mod jule d, for der skal lang 

planlægning  l, når man får en ide´, som går ud på, at få en by pyntet op  l jul. 

Det hele startede med, at jeg fik brochurer fra flere forskellige producenter hjem, men der 

var en der hur gt skældte sig ud, og fra ham fik jeg flere mo ver hjem fra, som jeg foreviste  

for bestyrelsen. Mo verne kender i jo, stjerne og zig zag juletræ. Sammenhængen på juleud-

smykningen fra nord  l syd i byen, er nået. Ikke på alle master, men det kan man al d gøre. 

Så er der nok nogen, der vil kommentere, at det passer ikke, for hvad med Timringvej? Der 

er grønt lys fra kommunen/forsyningen,  l at sæ7e op i master der, så det er altså en mulig-

hed på hver anden mast, hvis vi skal følge det nuværende  opsætning. Ligeledes kan det gen-

tages, at Vejdirektoratet også har sagt ok  l Herningvej. Det samme gælder Torvegade. 

For at byen er kommet her l, skyldes trofast opbakning,  l at skyde penge i det, og ikke 

mindst julekalender salget. Det var et kæmpe hit, for vi var tæt på udsolgt sidste år, hvilket 

resulterede i, at vi var nogle stykker, der hur gt fik de sidste sat op, så de var klar,  l Zerde 

søndag i advent. Det har været et sej træk, for det har ikke al d været nemt, men som min 

familie al d siger, at jeg er en stædig vestjyde, og det er nok medvirkende  l, at jeg synes vi 

skal have en flot og smuk by, også op  l jul, hvor al ng ellers er lidt sort og gråt. 

Julekalender salget fortsæ7er i år, hvor vi skal bruge lidt penge på nye pærer  l det store 

juletræ, Ledlys. I borgere er meget velkomne,  l at komme med jeres mening om, hvor og 

hvordan vi evt. kan få ekstra pengesamlet  ind  l s k på master, for det er den dyre andel i 

projektet ( det gælder de forslåede vejnavne - Timringvej 4 s k, Herningvej 17 s k og Torve-

gade 9 s k). 

 Husk det er �l hele byens glæde og varme, at der skabes lys. 
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Ringkøbing-Skjern kommune:  www.rksk.dk 99 74 24 24 

Vorgod lægehus:  www.vorgodlægehus.dk  96 94 30 00 

Videbæk lægehus:  www.laegehusetvidebaek.dk   97 17 19 11 

Lægevagten region midt.:  www.laegevagten.dk 70 11 31 31 

Kommunal Dagpleje www.dagplejen.rksk.dk/ 99741176 

Privat Dagpleje www.privatdagpleje-rksk.dk/  

Børnehaven Blomstergården:  h7ps://www.minins tu on.dk/

Hjemmeside/Forside/

Index/231/ 

99 74 15 00 

Vorgod-Barde Skole vorgodbardesko-

le.skoleporten.dk/sp 

99 74 27 30 

Vorgod Vandværk h7p://www.rsforsyning.dk/ 97171744 

Barde Vandværk www.bardevandværk.dk 97 17 53 50 

Vorgod Ældrecenter vorgod-aeldrecenter.rksk.dk 97175212 

Vorgod-Barde Portalen: www.vorgod-barde.dk 

Facebook:  www.facebook.com/vorgodbarde 

Medlemskab: h7p://vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 

NyGge links og tlf.nr. 
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