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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 
1017 indbyggere (2016) 
1779 indbyggere i Vorgod Sogn. 
20 foreninger. Dagpleje, børnehave og 
skole,  Vorgod Ældrecenter 
Kirke fra ca. år 1100, Erhverv og forret-
ninger. Primi v lejrplads midt i byen 

2012: 
Kirkehuset indvies 

Midtvest Event opre6es 

Ny mul bane bygges ved skolen,  

Cykels  ved skolen bygges. 

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 opre6es. 

2014: 
Ny materialegård og renova onsplads.  

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 

Grøn område med s er i ”Barde Øst” 

2017: 

? 
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Bestyrelsen 

Formand, 

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

Kasserer 

Ulrikke Dalgren 
Syrenvej 15 
6920 Videbæk 
Mobil: 22242456 
u.dahlgren@outlook.dk 

Næs�ormand, 

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

Sekretær 

Henrie6e Gohr Lauridsen 

Bellisvej 3 

6920 Videbæk 

Mobil: 61701718 

henrie6egohr@gmail.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 

Suppleant 

Palle Elmholdt 
Torvegade 
6920 Videbæk 
Mobil: 22583216 
elmholdt.thee@hotmail.com 

Vorgod-Barde Portalen 

Webmaster 

Chris an Christensen 

Kongevejen 15 

6920 Videbæk 

Mobil: 40177818 

cc@vestjysk-edb.dk 

 

Velkomst gave 

Anne6e Nielsen 

Klema svej 52 

6920 Videbæk 

Mobil: 23682218 

anne6en_an@hotmail.com 

Andre udvalg og grupper kan ses 

på portalen  

www.vorgod-barde.dk 
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Der kan betales med dankort og laves automa sk betaling. 

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 vil komme 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	2017	

Kontingenter	2017	

Husstand		 	 	 	 	 	 	 kr.	 200,-	

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

Betaling med Dankort på de6e link på Portalen: 

h6p://vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 

Der er dog også mulighed for at betale med bankoverførsel: 

Handelsbanken på konto nr. 7639 -2016598 - 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-

bejder som IT konsulent 

med infrastruktur og regnskab som speciale. 

Fly6ede i 1999  l Vorgod . Har haO med fri-

villig arbejde at gøre siden ungdomsårene. 

Jeg har været formand for Erhvervsforum 

Trianglen i opstarten og været med i forskelli-

ge udvalg under’ A6rak v Landsby´ koncep-

tet. Har 2 sønner på 17 og 21 år. Er medlem 

af Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

Næs1ormand: 

Anders Lund, 66 år. Jeg er 

 lfly6er og bor på Vorgod-

vej 8b. Der har jeg boet 

siden 2012, jeg glæder mig, 

 l at gøre en forskel i Vorgod-Barde Borger-

forening. Har arbejdet, ved nye motorvejs-

byggeri. 

Kasserer: 

Ulrikke Dahlgren, 35 år. 

Mine to store børn på 11 og 

10 år og jeg er  lfly6er fra 

Esbjerg, vi har boet i Vide-

bæk i 3 år inden vi fly6ede 

 l Vorgod-Barde, og har boet her i 2,5 år. Vi 

bor sammen med min kæreste og vores fæl-

les da6er på 5 år. Jeg er uddannet Bygnings-

maler, men er pt. I gang med at uddanne mig 

 l bygningskonstruktør; de6e er jeg færdig 

med om 1 år. Jeg har taget uddannelsen  l 

mentor og arbejdsmiljøkoordinator via mit 

studie. Er  dligere selvstændig udlejer og var 

det igennem 6 år frem  l 2012. 

Jeg kan rig gt godt lide foreningsarbejde, for 

at prøve på at gøre en forskel, så det kan 

gavne flest mulige. Jeg er med i stø6efor-

eningen i børnehaven blomstergården, frem 

 l sommerferien 2017. Jeg glæder mig  l at 

komme i gang med arbejdet i borgerforenin-

gens bestyrelse, mine børn vil også rig gt 

gerne hjælpe  l, når der kommer noget de 

kan være med  l. Vi vil gerne bakke op om-

kring det gode landsbyliv, der er i Vorgod-

Barde.   

Sekretær: 

Henrie6e Gohr Lauridsen, 27 år 

og matema klærer på Ringkjø-

bing Gymnasium. Jeg fly6ede  l 

Vorgod-Barde i løbet af somme-

ren 2016, hvor jeg bor med min 

kæreste, Jannik som er barne-

født her. Jeg er også selv opvokset i et lille 

lokalsamfund, nemlig Humlum som ligger 

nord for Struer. Jeg glæder mig derfor  l at 

blive en del af Vorgod-Bardes gode samfund 

og at være med  l at gøre en forskel i Borger-

foreningen.  

 

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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Running dinner 

Med nye borgere kommer der nye ideer og  

Lørdag d. 20. maj fra e5ermiddag �l a5en  

Vil vi  forsøge at få nye naboer og beboere i byen  l at mødes 

på en uhøj delig og prak sk måde. Vi forventer, at det hele 

slu6er af ved bålet på den primi ve lejrplads ved Engbroen.  

 

 

Der  vil komme flere informa oner senere om  lmelding 

og aOaler. Men sæt allerede nu datoen i kalenderen.  

HUSK, der vil være plads   l alle fra singler  l storfamilier. 
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Årets Borger 2016 
Chris�an Christensen 

Chris an har gennem flere år været formand 

for borgerforeningen. Han kæmper for at 

Vorgod-Barde skal være en a6rak v by at bo 

i. Han var bl.a. foregangsmanden, da der 

skulle kæmpes for at bevare vores plejehjem 

- og det lykkedes. Chris an brænder også for 

naturen i Vorgod-Barde, hvor han har fokus 

på at forskønne de grønne områder og bl.a. 

har været med  l at få bygget en bro ned  l 

åen. Chris an er god  l at kontakte diverse 

medier for at få videreformidlet de posi ve 

historier fra vores by og er med  l at vores 

lille by på landkortet. Chris an er en ildsjæl 

som brænder for vores by og han fortjener at 

få et skulderklap for sit store arbejde i gen-

nem mange år. 

 

 

Generelle regler for beskæring 
af hække og træer langs veje og 

s er. 
 

 

Der blev flaget 
for følgende i 2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-07-16 Lis og HC Jensen  
 
Kontakt:  

Jens Chris an Grønbæk på tlf. 97175959 

eller mail  groenbaeks@gmail.com 

 

pris for festdag kr. 250,- 
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Uddrag	af	Formandsbe-

retning	for	2016		

(dele af beretningen er overført  l ar kler i 

bladet—hele beretningen kan læses på 

www.vorgod-barde.dk) 

Så er det blevet  d for en status over et 

særdeles ak v år.  Vi har fået meget på 

plads og det bliver lidt overskriOen på den-

ne beretning – dog skal vi huske, at det at 

få, betyder, at vi har investeret i byen gen-

nem de sidste år og det har udmøntet sig i 

2016. Vi er i dag 202 medlemmer 

Vi har fået sat fliser op under borde/bænke 

ved det gamle bålsted på primi v lejrplads. 

De frivillige, der hjalp med broen, blev hur-

 g rastløse og så muligheden for at få det 

gjort pænt ved bålstedet i stedet for at klip-

pe græs. Kommunen har fået repareret 

toiletskur og brønddæksler. 

Vi har fået en stor plæneklipper. Anders, 

Tage og Ole sa6e sig på opgaven med at 

passe de store grønne områder (5-6  mers 

klipning pr gang) og det har været en fornø-

jelse at se, hvordan vi har fået nogle vel-

trimmede grønne områder og klippede s -

er. Grøn bande gør virkelig meget for at 

holde byen flot og den har ca. 10 personer 

med faste opgaver plus det løse. 

Da det var gjort fik vi også lavet meget på 

vores materialegård med hylder, lys og op-

s llinger, så det er blevet mere brugbart og 

overskueligt. 

 Vi har fået 6 nye borde/bænke sæt og vi 

har fået repareret nogle af de gamle eksi-

sterende. Vi har nemlig også i år fået Kom-

petence centret  l at hjælpe os med vedli-

gehold af områder og maling af bl.a. broen 

og mul banen. 

Vi har fået sat affaldsspande op ved åen og 

det har betydet, at vi har fået mindre affald 

og færre hunde eOerladenskaber. Det giver 

os også som borgere incitament  l at holde 

byen pænere, hvad vi al d kan hjælpe hin-

anden med og hvor flere går og cykler ture 

og rydder op. Tak for det. 

Vi har fået ryddet affaldsbunkerne ved Bar-

de Øst og fået lavet s er, så man også i by-

ens nordlige område kan komme tæt på 

naturen med planter og dyr. 

Vi har fået udvidet julebelysningen, så det 

også er på Timringvej og dermed fra byskilt 

i nord  l byskilt i syd. Det har så også inspi-

reret borgere i andre gader  l at få sat no-

get op – spændende! 

 - og så har vi fået muligheden for at være 

med i kampen om landsbyprisen og vi har 

allerede fået en belønning af landdistrikts-

rådet og kommunen på kr. 15.000,-, som vi 

modtog ved en mindre arrangement i hal-

len før jul. 
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Vi har købt 2 nye telte på henholdsvis 8x6 og 
10x6 meter, der kan sæ6es sammen, så har 
man som medlem brug for plads, kan vi leve-
re. 
 
Vi har været med  l en Bosætnings plan i 
samarbejde med borger/sogneforeninger i 
den gamle Videbæk Kommune og Ringkø-
bing/Skjern kommune. Ideen var at udvikle 
en strategi for at få flere borgere ind i kom-
munen og et konsulenXirma har udarbejdet 
en rapport med tal/sta s k og informa o-
ner. Projektet blev gennemført gennem året 
og vi har haO 4 møder med klare målsætnin-
ger. Desværre må vi sige, at resultatet var 
skuffende og nær fiasko trods investeringen. 
Vi mangler klart nye boliger og udlejningsbo-
liger, så det er svært at få plads  l nye borge-
re. Det bedste vi fik ud af det, var et godt 
møde med kommunens bosætningskonsu-
lenter EFTER at projektet var afslu6et!! 
Vi valgte lokalt at indkalde håndværkere og 
andre interesser  l et møde i hallen i eOer-
året, som vi dog aflyste, da der kun var  l-
meldinger fra 2. Desværre har det ikke givet 
flere byggegrunde. Vi kan  l gengæld glæde 
os over, at vi har haO et ”byggeboom” i Vor-
god-Barde, som en avis skrev, så det er godt, 
at borgerne vil selv. Vore velkomstambassa-
dører har også i 2016 været ude at dele pak-
ker ud – hele 22 blev det  l. 
 

Cykels� 

Februar 2016 blev vi inviteret med i en ar-

bejdsgruppe  l en cykels  på Kongevejen. 

EOer nogle møder blev det opre6et en cykel-

s  gruppe og der blev udarbejdet en ansøg-

ning  l kommunen. Undervejs fik man  lsagn 

fra hovedparten af lodsejerne om gra s afgi-

velse af jord  l en ny s . Desværre har TMU 

valgt at holde fast i kommunens s plan med 

Vejdirektoratets oplæg  l cykels  langs ho-

vedvejen. I Videbæk Erhvervsforum har der 

også været møde om behovet for s er i lo-

kalområdet og som det sidste har vi forsøgt 

at kombinere ruten  l Sønderup med cykels  

 l Tranemosevej. Lige lidt hjælper det. Det er 

skuffende i betragtning af, hvor meget vejen 

bliver brugt som skolevej, turistvej og masser 

af mo ons folk. Et opslag på Facebook i for-

året viste særdeles stor opbakning  l s en 

fra det lokale område, altså også fra Vide-

bæk, Rimmerhus og Fjelstervang, der på  l-

svarende vis kan få glæde af det.  

Arrangementer: 

De fleste af vore faste arrangementer i året 

har været godt besøgt.  

Fastelavn blev lavet tradi onen tro sammen 

med menighedsrådet og  lslutningen var 

stor.  Vi er heldigvis blevet posi vt forvænt 

med en stor  lslutning og er endelig ved at 

ramme det antal fastelavnsboller, der skal 

købes. 250 – 300 personer er en god  lslut-

ning. 

Til Legepladsdagen kunne vi indvie vores nye 

plæneklipper og selv om vi kunne ønske os 
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 større opbakning  l dagen blev der alligevel 

løst en del opgaver. Baunsbjergvej legeplad-

sen er blevet brugt noget mere og på Nørre-

gaardsvej har vi fået Yernet en del træer, der 

var ved at gå  l. Desuden har vi købt ny dug 

 l trampolinen. 2017 bliver nok året, hvor 

der skal bruges flere ressourcer på legeplad-

serne, der trænger  l fornyelse og en kærlig 

hånd. 

Til Gør byen rent dag mødte den trofaste 

lille flok og en trailer blev fyldt. Heldigvis skal 

der arbejdes lidt mere for at finde affald ved 

veje og s er og det er posi vt. 

Ugen eOer kom der så en minister. Esben 

Lunde Larsen havde året før lovet os at hol-

de Sct. Hans talen, men der kom både valg 

og ministerposter imellem. Trods det tog 

han lige turen fra København og gav os en 

god aOen. Det blev lavet i samarbejde med 

Vennekredsen på ældrecentret og der var 

lidt stolthed at spore. Nok første gang, at 

ældrecentret har haO besøg af en minister. 

Fantas sk og dejligt at tænke sig, at vi har så 

fredeligt et land, at en minister kan tage en 

vandretur i vores by alene. Det er tvivlsomt, 

at det kunne ske længere sydpå. 

Vi havde valgt i år at fly6e kræmmermarke-

det ned  l hovedvejen. Målet var, at vi kun-

ne få flere ind fra vejen og det lykkedes del-

vist. Bardegård lagde have og græs  l og i 

de6e hyggelige hjørne fik vi forberedt et 

godt træf, der så startede og slu6ede i silen-

de regn!! Fuldt forståeligt var der kræmme-

re, der meldte fra og andre tog hjem før  -

den. Flere nævnte dog, at de var klar  l at 

komme igen næste år, så vi overvejer, hvor-

dan det skal gennemføres. Vi mangler nem-

lig medlemmer  l kræmmermarkedsudval-

get. 

I samarbejde med forsamlingshuset blev der 

arrangeret café aOen. En stor succes, hvor 

huset blev fyldt og de 5 lokale spillemænd 

fra Barde og Videbæk gav 1 sæt med først 

historien fra de gode gamle dage og eOer 

kaffen kunne vi så slide lidt på danseskoene. 

Da først de fik fundet den rig ge lyd  l salen 

blev det en rig g god ly6e og snakke aOen.  

Sammen med menighedsrådet slu6ede vi så 

året af med Juletræstænding. Der har nok 

aldrig været så mange mennesker med som i 

år og Peter Vestersager kikkede lidt på antal-

let af æbleskiver og valgte så at få købt 300 

mere, det blev dog noget af en køretur, da 

han må6e i flere bu kker for at finde dem. 

Men vi nåede det og alle fik deres behov 

dækket. Julemanden fik igen børnene  l at 

råbe så højt, at alle juletræerne blev tændt i 

byen. Trods den tætpakkede sal har vi valgt 

at juletræstænding forbliver i Kirkehuset i 

2017. 

Som sidste krølle på halen har vi vores nyt-

års vandretur – med 45 personer med, var 

der en god  lslutning og vi fik lov  l at van-
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 dre på steder, som vi normalt ikke gør og 

høre historier fra for d og nu d. Jeg lover, 

at ruten ikke bliver længere og at vi måske 

skal have tempoet lidt længere ned. Vi endte 

med kaffehygge på ældrecentret.  

Som det kan ses af ovenstående, har vi på 

denne måde kommet hele byen og omegn 

rundt og lavet samarbejde på tværs mellem 

foreninger. Noget vi gerne vil fortsæ6e med, 

da det er med  l at styrke sammenhængs-

kraOen og give kræOerne  l at lave store 

arrangementer. 

Kano/kajak har været brugt godt igen i år. Vi 

er dog lidt udfordret med slitagen på det og 

overvejer, hvordan vi kan gøre det bedre. I 

år har vi desuden haO en stand på julemar-

kedet for at præsentere de  lbud, som vi har 

i borgerforeningen. 

Hvad ligger der af udfordringer og mulighe-

der fremadre;et. 

Sager, som borgerforeningen er mere eller 
mindre involveret i: 
Nye S beskrivelser og ”Spor i landskabet” 
Ny cykels  Kongevejen Vorgod-Videbæk 
Samarbejde Videbæk Erhvervsforum og om-

kringliggende borger/sogneforeningen ved-
rørende s føringer 
Nye fiske/gydepladser mellem Barde og Vor-
god Bro 
Den fortsa6e udvikling af Å Turismens gen-
nemførelse i samarbejde med naboforenin-
ger. 
Nyt Både og madpakkehus på primi v lejr-
plads. 
Bedre skiltning/præsenta on af faciliteter i 
Vorgod-Barde og opland. 
 
Udvikling, som borgerforeningen kan under-
stø6e: 
Der er afsat grunde  l 70 huse i byen, så det 
må vi skubbe på. 
Gøre vejkrydset Herningvej  l a6rak v 
”transportcenter” og på sigt udvikle detail-
handel, eOerhånden som indbyggertallet 
vokser. 
Sikre bibeholdelse af lægehus/sundhed og 
plejehjem ved genera onsskiOe. 
Styrke livsindhold og fri d fra fødsel  l død i 
byen. 
 
Vi vil gerne sige tak for al hjælpen. Det er 

fak sk svært at sæ6e navne på de mange, 

der gennem året har givet en hånd med i de 

prak ske opgaver. Tak  l kompetence cen-

tret.  Speciel tak skal der lyde  l Maja og 

Chris an, der har valgt at stoppe med at 

passe Barde Torv og selv har fundet en aflø-

ser. Tak  l Niels for de mange års arbejde i 

bestyrelsen  - han fortsæ6er heldigvis med 

julebelysningen. 

Tak  l de mange frivillige, der har hjulpet os 

og med sorg en forsinket tak  l Preben Jen-

sen for hans hjælp som flagmand og meget 

mere. Vi må desværre give takken videre  l 

Tove – Ære være hans minde. 
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Fælleskalender 

Vi arbejder  l stadighed på at skabe en 

fyldestgørende fælleskalender på Vorgod-

Barde portalen. Målet er, at alle ak viteter 

skal kunne findes et sted, så enhver borger 

og forening får le6ere ved at planlægge 

deres aOaler og møder. De6e prøver vi at 

gøre ved at have et samarbejde med kom-

munen og Kultunaut. Alle kan melde offent-

lige 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: 

h;p://vorgod-barde.dk/faelles-kalender/ 
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Velkomstpakke  l  lfly6ere 

I 2014 startede borgerforeningen med at komme rundt  l byens  lfly6ere og byde dem 

velkommen  l byen. Vi laver velkomstpakke med 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  lfly6ere”, Indre Mission m.fl. og værdikuponer fra feks. Dangro, Shell og 

Discgolf og vi håber på fortsat udvikling af pakken. 

Ca. hver anden måned går vi rundt  l de steder hvor der er fly6et nye ind og byde dem 

velkommen  l byen.  Tilfly6erne 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 22  lfly6ergaver og  

der er solgt 16 huse (vi tager lejere med) 

Men for at vi får besked om, hvor der fly6er 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 fly6et nye folk ind 

på vejen.  

Så husk at kontakte os  - Lisbeth Jensen og Anne6e Nielsen (mobil: 2368 2218) 

Boliger og bosætning 

Borgerforeningen har gennem 2016 arbejdet med muligheder for bosætning. Det posi ve er 

så, at det kan borgerne godt finde løsninger på, da der er blevet startet en hel stribe af byg-

gerier. Vi håber så på, at det blot vil gøre området endnu mere interessant at bo i. 

Flere informa oner kan findes på:  www.vorgod-barde/a;rak�v-landsby 
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Nye Kræmmermarkeder i Vorgod-Barde 
  

Som noget nyt vil vi i 2017 aZolde 2 kræmmermarkeder med første gang søndag d. 6. 

august i Sportsugen, som vi  dligere har gjort. 

Den anden aZoldes ved hovedvejen på "Bardegård" d. 23. september  fra 10.00—16.00, 

hvor der vil være mulighed for en stand enten indenfor eller ude.  Det er et særdeles hyg-
geligt område, men vi har valgt at fly6e den væk fra sidst i august, da der i forvejen er rig-
 g mange arrangementer de weekender. 
Yderligere informa on vil komme, når vi kommer tæ6ere på kræmmermarkedet. 
Alle vil være velkomne  l disse arrangementer  - Lav en bod med nyt, gammelt, brugt eller 
håndværk.  

Stadeplads bes�lling:  
Kontakt Ulrikke Dalgren på 
mobil  22242456 eller mail 
224081@via.dk 
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Genbrugs Café, Kirke Café og  

Sports Caféen. 

Der er mange muligheder for at møde byens 

borgere og vi kan kun opfordre  l at beny6e 

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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Inds�lling �l  

Landsbyprisen 2017  

I hallens cafeteria er der sat en skilt op, der 

viser, at byen blev inds llet  l landsbyprisen 

2017. Vinderen blev Nr. Nissum men vi kan 

da glæde os over en mindre godtgørelse fra 

Landdistriktsrådet for arbejdet med at lave 

ansøgningen :-). Det er al d dejligt, når vores 

indsats bliver anerkendt og denne her har 

alle byens borgere været med  l. 

En  lfly6ers historie: 
Af Henrie6e Gohr Lauridsen 

I løbet af sommeren 2016 fly6ede jeg  l Vorgod-Barde eOer 1 år i Ringkøbing. Jeg havde fun-

det mig en sød kæreste, Jannik som sommeren forinden havde valgt at købe hus og fly6e 

 lbage  l Vorgod-Barde, hvor han er opvokset. Jeg gjorde mig ikke de store overvejelser om 

Vorgod-Barde, for jeg ville bare gerne bo med Jannik.   

Jeg fandt dog hur g ud af, at Vorgod-Barde er et dejligt, skønt lokal samfund, hvor alle har en 

interesse for hinanden. Man tager sig af hinanden, passer på hinanden og bekymrer sig om 

hinanden. Hvis ikke folk ved hvem man er, så spørger de, men på den måde, som gør, at man 

føler sig meget velkommen. Tak for det! 

Jeg har nu fundet ud af, at jeg har savnet at bo et sted som de6e. Jeg er vokset op i Humlum 

ved Struer lige ned  l LimYorden, men fly6ede  l Aarhus for at studere. Jeg nød at bo i Aar-

hus med dets mange muligheder døgnet rundt, men jeg vidste ikke hvem mine naboer var. 

På en god dag kunne det være at de hilste, hvis man  lfældigvis mødte dem, men det var ikke 

al d.  

En jobmulighed i Ringkøbing fik mig  lbage  l Vestjylland, Jannik fik mig  l Vorgod-Barde og 

her kan jeg være sikker på et ”hej”, uanset hvem jeg møder. Folk hilser al d!  Det får smilet 

frem på mine læber hver gang, og jeg har ikke et sekund fortrudt, at jeg er endt i Vorgod-

Barde. Mange tak for jeres hjertelige velkomst! 
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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 eOerfølgende dages sejlads, pr. dag gives 

50% rabat! 

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

gebetales eOer aflevering i rengjort  lstand 

og med alle materialer. 

Der er mu-

lighed 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 aOales også booking, aZentning (nøgle 

m.v.) evt. vejledning og returnering. 

Flere informa oner kan ses på portalen: 

h;p://vorgod-barde.dk/kano-og-kajak/ 

Tag en tur på åen og oplev den fantas ske 

ådal med store natur varia oner.  
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Engbroen 
Årets største projekt blev bygningen af den nye handicapvenlige bådebro, som der blev ar-

bejdet intenst med fra marts  l åbningen d. 28. maj. Bygningen blev mere kompliceret end 

forventet, men entreprenøren og Paw med mange frivillige arbejdede effek vt med det. Vi 

valgte at lave en føljeton på facebook, som blev fulgt med stor interesse. En del flere bruger 

nu området ved broen. Flere sponsorer og frivillige var med i processen om genopretning/

planering af området. Åbningen blev en stor succes med godt vejr og hygge ved bro og båls-

ted. Ældrecentret var også flere gange nede med kørestole, rollator og sofacykel for at se, 

om det kunne fungere. EOer lidt afstemning og snak er det blevet beslu6et at navnet bliver 

”Engbroen”. 

En stor tak  l Paw, Anker, Erika og Anne6e for deres store forarbejde og planlægning gen-

nem snart mange år. Tak  l sponsorerne/frivillige og Vanførefonden for det store  lskud. 

Resten er betalt med Vindmølle penge. 
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Den store brobygning i Vorgod-Barde 
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Ak�vitetsdag på legepladserne 

Lørdag d. 1. april fra kl. 10.00 

Vi har i år afsat kr. 25.000,-  l vedligehold og forbedring af legepladserne og håber derfor, at 

der vil komme rig g mange  l ak vitetsdagen. Vi har på hvert plads en ansvarlig, der ved, 

hvad der skal gøres og borgerforeningen er som sædvanlig vært med kaffe og kage, så der 

bliver også  d  l at hygge sig. 

Bed & Breakfast i Vorgod-Barde. 
 Mangler I overnatning  l jeres gæster, så se her: 

I person  pr. nat  kr. 285,- 

2 personer  pr. nat  kr. 385,- 

rabat ved flere næ6er. 

Der er tv, Wi-Fi, køleskab, gra s kaffe/te. 

Morgenmad kan købes eOer aOale. 

 Kontakt: Vivi Blæhr tlf. 61283085 

www.vivisbb.dk 
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Den Grønne bande 

Til pasning af vore mange grønne pladser i byen har vi eOerhånden fået opbygget en stabil 

fast skare på 10  l 15 personer, der hele  den sørger for, at det ser flot ud i byen. Banden 

er anført af Anders Lund, som vi må rose for stor ihærdighed og indsats - han kan således 

sagtens kaldes for landsbypedellen, der sammen med gruppen af frivillige, kompetance-

centeret i  kommunen og indimellem ekstra hjælpere med maskiner og udstyr sikrer rene 

områder,  vedligehold og forbedringer. Der er en fast plæneklipper hold, der i sommer den 

bruger nogle  mer hver uge  l at få græsset  l at ligne, det, vi har hjemme i haven. På bille-

det herunder kan det ses, hvilke faste områder, borgerforeningen tager sig af. 

I løbet af i år forventer vi, at der vil blive holdt 

fællesmøder, hvor der vil blive mulighed for at 

være med  l det prak ske—det vil nok især 

blive forbedring af vore legepladser. Desuden 

er det afsat en del penge  l at lave nogle 

spændende  ltag omkring s erne i Barde Øst. 

Materialegården er vores fælles base, som der 

det sidste år er blevet opgraderet væsentlig. 

Med hylder, ophæng og materialer. 
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Arrangement kalender for 

2017/2018 

Dato Tid Emne 

26. februar 2017 13.30 Gudstjeneste og Fastelavn  

01. april 2017 10.00 Legeplads dag 

02. april 2017 14.00 Gør byen rent dag 

20. maj 2017  Running Dinner 

10.  juni 2017 16.00 Traktor træk  

23. juni 2017 18.00 Fællesgrill, Sct. Hans bål og tale 
bag hallen 

start 5. august 2017  Sportsuge uge 32 

6. august 2017 11.00 Kræmmermarked på sportsplad-
sen 

23. september 10.00 Kræmmermarked på Bardegård 

6. oktober 2017 18.00 Fællesspisning og musik café 

11. November 2017 10.00 Julemesse 

25. November 2017 18.00 Julefrokost 

26. november 2017  Juletræstænding 

01. januar 2018 14.00 Nytårsvandring 

29. januar 2018 18.00 Fællesspisning, Generalforsamling  

4. februar 2018 13.30 Fastelavn og familiegudstjeneste 

Fælleskalenderen kan ses på Vorgod-Barde Portalen med flere in-
forma oner 
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 Traktortræk var en ny ak vitet i 
2016 i borgerforeningen i samarbej-

de med MidtVest Event og idræts-

foreningen. Med TV2, 1300  lskuere 

og 66 traktorer med meget mere var 

det en kæmpesucces og langt over 

forventning på denne flo6e aOen. 

Det er simpelthen blev forårets fol-

kefest for byen. 

Bemærk, at det denne gang bliver 

en lørdag og vi forbereder os med 

endnu større  lslutning og ak vite-

ter. Vil du gerne være med  l denne 

succes som frivillig  l dagen, kan du 

kontakte  Jens Chris an Grønbæk . 

Det er en stor oplevelse i sig selv. 

Du kan få historien og læse mere på 

vbtraek.dk 
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Ringkøbing-Skjern kommune:  www.rksk.dk forskellige 

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 h6ps://www.rksk.dk/borger/

familie-boern-og-unge/

boernepasning/dagpleje-og-

vuggestue 

99741331 

Børnehaven Blomstergården:  h6ps://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, renova on 

m.v. 

h6p://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: h6p://vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 

VB Mo on og idræt: www.vorgodbarde.dk 

NyHge links og tlf.nr. 



 27 

 



 28 

 


